
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
Markkinoinnin laitos

TOIMINTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA ASIAKASSUHTEEN 
JOHTAMINEN KORKEAN TEKNOLOGIAN YRITYKSESSÄ:

CASE BIOHIT OYJ

Helsingin
Kauppakorkeakoulun

Kirjasto

$030
Liiketaloustiede:
Markkinoinnin pro gradu -tutkielma 
Miikka Laiho 
Kevätlukukausi 2000

ЦМЧ-им/ОСн Nj ______________________________ laitoksen

laitosneuvoston kokouksessa ^ 20 00 hyväksytty

arvosanalla МАсэМ\ с-ом laqds. ______

РРОК KûljL^P-, ч Л^-То



TIIVISTELMÄHELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Liiketaloustiede:
Markkinoinnin pro gradu -tutkielma 
Miikka Laiho 17.3.2000

TOIMINTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA ASIAKASSUHTEEN 
JOHTAMINEN KORKEAN TEKNOLOGIAN YRITYKSESSÄ:

CASE BIOHIT OYJ

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavalla toimintojen välinen yhteistyö vaikuttaa 
tärkeiden asiakassuhteiden johtamiseen korkean teknologian yritysmarkkinoilla. Lisäksi 
pyritään selvittämään millaista toiminnan orientaatiota ja markkinointitoiminnon roolia 
korkean teknologian yritysmarkkinoilla toimiminen vaatii.

Lähdeaineisto

Tutkielman teoriaosan lähdeaineisto koostuu korkean teknologian markkinointia, asiakassuh
teita ja niiden johtamista, liiketoiminnan orientaatiota, markkinointitoiminnon roolia sekä 
toimintojen välistä yhteistyötä käsittelevistä tutkimuksista ja alan kirjallisuudesta. Toimialan 
ja sen erityispiirteiden kuvauksen pohjana toimivat ensisijaisesti VTT:n teknologian tutki
muksen ryhmän sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) julkaisut. Empiirisen 
aineiston primäärilähteenä toimivat kohdeyrityksen työntekijöiden haastattelut.

Tutkimuksen lähestymistapa ja menetelmä

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusote, koska tutkimuksen koh
deilmiö on monimutkainen ja kokonaisvaltainen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin yhden 
yrityksen case- eli tapaustutkimusta, koska tavoitteena oli kokonaisvaltaisen ilmiön syvällinen 
kuvaus ja ilmiön sisäisten vuorovaikutussuhteiden perinpohjainen ymmärtäminen. Kohdetoi- 
mialana toimi hyvinvointiklusteriin kuuluva terveydenhuollon tekniikan osa-alue ja kohdeyri
tyksenä Biohit Oyj.

Tulokset

Korkean teknologian yritysmarkkinoilla toimiminen vaatii yritykseltä kykyä yhdistää teknolo
gia- ja markkinaorientoituneet toimintamallit. Tämä parantaa yrityksen kykyä kehittää ja 
valmistaa asiakkaiden tarpeiden mukaisia tuotteita. Tähän liittyen yrityksen markkinointitoi
minnon tulee kyetä omaksumaan transorganisationaalinen rooli, jonka keskeisiä elementtejä 
ovat asiakassuhteen johtaminen ja toimintojen välisen yhteistyön koordinointi. Toimintojen 
välistä yhteistyötä tarvitaan asiakassuhteen johtamisessa, sillä johtaminen edellyttää useiden 
eri alojen osaamista ja on luonteeltaan niin tietointensiivistä, ettei markkinointi suoriudu siitä 
ilman yrityksen muiden toimintojen apua.
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1

JOHDANTO

Tämä tutkimus kohdistuu korkean teknologian markkinointiin, erityisesti asiakas

suhteisiin ja niiden johtamiseen. Kohdetoimialana toimii niin sanotun hyvinvointi

klusterin kenttään kuuluva terveydenhuollon tekniikan osa-alue.

Asiakassuhteet ja niiden johtaminen on tärkeä tutkimusalue, koska yrityksen kyky 

pitää olemassaolevat asiakkaansa on kriittinen menestystekijä siitä riippumatta, 

millä markkinoilla tai toimialalla yritys toimii. Merkittävän tutkimushaaran muo

dostavat eurooppalaisen IMP-ryhmän (The Industrial Marketing and Purchasing 

Group) tutkimukset (kts. esim. Möller & Wilson 1995; Ford 1990), joissa yritys

ten välisiä suhteita ja niiden muodostamia verkostoja tarkastellaan ns. vuorovaiku

tusmallin valossa. Näille tutkimuksille on ominaista, että asiakassuhteen johtami

nen nähdään niissä yleensä suhteiden muodostaman portfolion, eikä yksittäisen 

suhteen hallintana. Tämä tutkimus kohdistuu sen sijaan yksittäisiin asiakassuhtei

siin ja niiden johtamiseen.

Markkinoinnin näkökulmasta tehdyt asiakassuhteen johtamistutkimukset näkevät 

asiakassuhteen johtamisen usein puhtaasti yrityksen markkinointiosaston tai -toi

minnon tehtävänä. Käytännössä korkean teknologian markkinointi ja siihen olen

naisena osana kuuluva asiakassuhteiden johtaminen vaatii useiden eri alojen osaa

mista ja on luonteeltaan niin tietointensiivistä, ettei markkinointi suoriudu siitä 

ilman yrityksen muiden toimintojen apua (Möller & Rajala 1999). Tästä seuraa, 

että toimintojen välinen yhteistyö ja yrityksen sisäisten suhteiden hallinta ovat 

edellytyksiä menestyksekkäälle asiakassuhteiden johtamiselle korkean teknologian 

markkinoilla. Tämä tutkimus kohdistuukin erityisesti asiakassuhteen johtamisessa 

tapahtuvaan toimintojen väliseen yhteistyöhön.

Sen lisäksi, että aihe on keskeinen korkean teknologian yrityksen kannalta, toimin

tojen välinen yhteistyö asiakassuhteen johtamisessa muodostaa mielenkiintoisen
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tutkimuskohteen myös siksi, että sitä on tutkittu niukasti. Useat tutkijat (kts. esim. 

Weitz & Bradford 1999; McDonald ym. 1997; Cespedes 1994) kyllä toteavat, että 

asiakassuhteiden johtaminen vaatii yrityksen sisäisen toiminnan koordinointia, 

mutta vain harvat tutkimukset ovat perehtyneet aiheeseen syvällisemmin. 

Lähimpänä tämän tutkielman aihealuetta voidaan katsoa olevan Möllerin ja 

Rajalan (1999) sekä Narusin ja Andersonin (1995) tutkimukset. Aihetta sivuaa 

myös key account managementiin liittyvä keskustelu.

Toimintojen välisen yhteistyön hyöty ei rajoitu asiakassuhteen johtamiseen, vaan 

sillä on keskeinen merkitys koko yrityksen toiminnan kannalta. Yhteistyötä tarvi

taan, jotta yrityksen markkinointitoiminnon keräämä markkinainformaatio saa

daan tehokkaasti koko organisaation käyttöön. Erityisen tärkeää korkean teknolo

gian markkinoilla on asiakkaiden tarpeisiin liittyvän tiedon välittyminen yrityksen 

tuotekehitykselle ja tuotannolle, sillä se auttaa niitä ohjaamaan toimintaansa oike

aan suuntaan. Mikäli tuotteet kehitettäisiin ja valmistettaisiin vain löyhästi asiak

kaiden tarpeisiin liittyen, yhä useampi niistä olisi ‘insinöörin ja tiedemiehen unel

ma, mutta markkinoijan painajainen’ (Wind 1981, 244). Tällä viitataan siihen, että 

tuote edustaa kiistatta huipputeknologiaa, mutta on asiakkaan näkökulmasta joko 

liian kallis tai nykykäyttöön soveltumaton.

Toimintojen välistä yhteistyötä tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa ovat tutki

neet muun muassa Song (kts. esim. Song ym. 1997; Song ym. 1996), Kahn (kts. 

esim. Kahn & McDonough 1997; Kahn & Mentzer 1998) ja Ahonen (1999), 

minkä lisäksi aihealuetta sivuavat myös monet markkinointitoiminnon roolia (kts. 

esim. Rajala 1992) sekä markkinaorientaatiota ja markkinointikyvykkyyttä koske

vat tutkimukset (kts. esim. Tuominen ym. 1998; Tuominen 1997). Koska aihe on 

korkean teknologian yrityksen kannalta kuitenkin keskeinen, siihen syvennytään 

myös tässä tutkimuksessa.
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1.1

Tutkielman tavoitteet ja toteutus

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavalla toimintojen välinen 

yhteistyö ja sen toteuttaminen edesauttavat korkean teknologian yritysmarkkinoil- 

la toimivaa yritystä tärkeiden asiakassuhteiden johtamisessa. Johtamisella viita

taan ennen kaikkea yrityksen kykyyn ymmärtää asiakkaan yksilölliset tarpeet ja 

tarjota niitä vastaava, useiden eri toimintojen erityisosaamista vaativa kokonais

ratkaisu. Tarkastelu tapahtuu pääasiallisesti markkinointitoiminnon näkökulmasta 

siitä huolimatta, että toimintojen välinen yhteistyö liittyy myös yrityksen muihin 

toimintoihin. Vastaavasti asioita käsitellään ensisijaisesti myyjäyrityksen kannalta, 

vaikka asiakassuhteen molempien osapuolien voidaan katsoa olevan tyypillisesti 

aktiivisia.

Tutkielmassa on pyrkimyksenä myös selvittää, millaista orientaatiota korkean 

teknologian markkinoilla toimiminen vaatii. Perinteisesti korkean teknologian 

yritykset ovat olleet hyvin teknologiaorientoituneita, mikä on ilmennyt voimak

kaana panostuksena tuotekehitykseen ja tekniseen osaamiseen, ja samalla johtanut 

usein siihen, että tuotteet eivät ole asiakkaiden tarpeiden mukaisia tai että markki

noinnista on muodostunut niin sanottu kapeikko tekijä. Yritysten oletetaan tarvit

sevan yhä kasvavassa määrin kykyä toimia myös markkinaorientoituneesti eli 

kykyä kerätä tietoa erityisesti asiakkaista ja niiden tarpeista, levittää sitä kaikkialle 

organisaatioon ja hyödyntää sitä päätöksenteossa.

Toiminnan orientaatioon liittyen tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen 

markkinointitoiminnon rooli vaaditaan korkean teknologian markkinoilla toimimi

seen. Rooli määrittyy toiminnon vastuualueen laajuuden sekä tehtävien suorittami

sessa vaadittavan sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen määrän perusteella. 

Siirryttäessä teknologiaorientaatiosta kohti markkinaorientaatiota vastuualue laaje

nee ja vaadittavan vuorovaikutuksen määrä lisääntyy. Samalla markkinointitoi

minnon rooli muuttuu.
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Tutkimuksen toteutus koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisessä korkean 

teknologian markkinoilla vaadittavaa toiminnan orientaatiota ja markkinointitoi- 

minnon roolia sekä toimintojen välistä yhteistyötä asiakassuhteen johtamisessa 

selvitetään alan teoriakiijallisuuden ja tutkimusten perusteella. Tämä teoriaosa 

toimii pohjana tutkimuksen toiselle vaiheelle, empiiriselle tapaustutkimukselle, 

joka kohdistuu terveydenhuollon tekniikan toimialalla toimivaan yritykseen. 

Terveydenhuollon tekniikka on niin sanotun hyvinvointiklusterin osa-alue.

Hyvinvointiklusteriin kuuluvan yrityksen valintaa tutkimuksen kohteeksi puolsi 

ensinnäkin se, että klusterilla voidaan katsoa olevan lupaava tulevaisuus: tervey

denhuollossa tarvittavien laitteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, mikä 

puolestaan luo hyvät toimintaedellytykset ja menestymismahdollisuudet alan 

yrityksille. Toiseksi huomattava osa klusteriin, ja erityisesti terveydenhuollon 

tekniikan osa-alueeseen kuuluvista yrityksistä voidaan luokitella korkean tekno

logian yrityksiksi.

Tarkemmin eriteltynä empiirinen tutkimus jakaantuu kahteen osaan: ensin tutkiel

massa kuvataan hyvinvointiklusteria ja siihen kuuluvaa terveydenhuollon teknii

kan osa-aluetta, minkä jälkeen siirrytään itse tapaustutkimuksen analysointiin ja 

raportointiin. Tämä muodostaa tutkimuksen ydinkohteen. Toimialan ja sen erityis

piirteiden kuvauksen pohjana toimivat ennen kaikkea VTT:n teknologian tutki

muksen ryhmän sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) julkaisut. 

Empiirisen tapaustutkimuksen aineistolähteenä toimivat pääasiassa haastattelut.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin case- eli tapaustutkimusta, koska tavoitteena oli 

kokonaisvaltaisen ilmiön syvällinen kuvaus ja ilmiön sisäisten vuorovaikutussuh

teiden perinpohjainen ymmärtäminen. Tutkimuksen kohdeyritykseksi valittiin 

Biohit Oyj ennen kaikkea siksi, että yritys on menestynyt kansainvälisesti erittäin 

hyvin. Lisäksi yrityksen menestyminen on tiukasti sidottu tärkeiden asiakassuhtei

den onnistuneeseen hoitoon.
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Koska empiirinen osa koostuu yhden yrityksen case-tutkimuksesta, saatuja tulok

sia ei voi yleistää koko terveydenhuollon tekniikan toimialalle. Kohdeyrityksen 

ominaisuudet huomioon ottaen voidaan päätellä, että tulokset ovat parhaiten yleis

tettävissä alalla toimiviin pienikokoisiin, alun perin teknologiavetoisiin vientiyri

tyksiin.

Tutkielma muodostaa itsenäisen osan Helsingin kauppakorkeakoulun markkinoin

nin laitoksen MARTEC (Marketing in High Technology Firms) -projektia. Projek

ti tutkii korkean teknologian yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, markkinointia 

ja siihen liittyvää osaamista sekä näiden kehittämisprosesseja. Tutkimusprojektin 

vastuuhenkilönä toimii professori Kristian Möller.

1.2

Keskeisten käsitteiden määrittely

Teknologia tarkoittaa tietotaitoa, jonka avulla yritys kykenee suorittamaan liiketoi

minnan vaatimat tehtävät ja saavuttamaan tavoitteensa. Teknologia voi olla ihmi

sissä, prosesseissa, materiaaleissa, tehtaissa, laitteissa tai työvälineissä (Burgelman 

ym. 1987).

Korkea teknologia tarkoittaa uusinta ja kehittyneintä teknologiaa, joka lisää tuot

teen tai prosessin (asiakkaan kokemaa) arvoa paremman laadun tai käyttäjäystä

vällisyyden muodossa.

Toiminto viittaa Rajalan (1997, 11) mukaan tiettyjen tehtävien (engl. activity) 

muodostamaan ryhmään tai kenttään, jolloin käsitteen markkinointitoiminto voi

daan katsoa tarkoittavan markkinoinnin tehtäväkenttää. Tässä tutkielmassa käsit

teellä markkinointitoiminto viitataan myös kaikkiin niihin henkilöihin, joiden 

vastuulla markkinoinnin tehtävät ovat. Kyseessä ei kuitenkaan ole markkinointi
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osasto, joka on tarkasti rajattu, muodollinen organisaatioyksikkö. Toisaalta on 

myös tärkeä havaita, että markkinointi voidaan edelleen jakaa pienempiin toimin

toihin, joita ovat Rajalan (1997, 256) mukaan kenttäorganisaatio, tuotejohtaminen 

ja markkinointiviestintä.

Toimintojen välinen yhteistyö on yhdistelmä toimintojen välillä tapahtuvaa infor

maation jakamista ja kommunikaatiota sekä sitoutumista, yhteistoimintaa ja tiimi

työtä (Kahn & Mentzer 1998; Gupta ym. 1985).

Asiakassuhteen johtaminen viittaa siihen, että yritys kykenee ymmärtämään asiak

kaan yksilölliset tarpeet ja tarjoamaan niitä vastaavan kokonaisratkaisun. Toisin 

sanoen kyse on yrityksen resurssien ja kyvykkyyksien sovittamista asiakkaan vaa

timuksiin (Rajala 1992, 20). Asiakassuhteen johtamisen edellytyksenä voidaan 

nähdä markkinaorientaatio. millä viitataan Kohlin ja Jaworskin (1990) mukaan 

yrityksen kykyyn hankkia tietoa markkinoista, levittää sitä organisaation sisällä eri 

toiminnoille ja hyödyntää sitä kaikessa toiminnassaan.

1.3

Tutkielman rakenne

Tutkielman toisessa luvussa muodostetaan perusta myöhemmin esitettävien asioi

den tarkastelulle kuvaamalla tekijöitä, jotka osaltaan selittävät, miksi korkean 

teknologian markkinointi eroaa muusta markkinoinnista ja jotka samalla vaikutta

vat korkean teknologian markkinoijan tehtäväkenttään. Tällaisia korkean teknolo

gian markkinoinnin taustatekijöitä ovat paitsi tuotteiden ja markkinoiden ominai

suudet, myös asiakassuhteiden luonne.

Kolmannessa luvussa tarkastellaan markkinointia ja erityisesti markkinointitoi- 

minnon roolia korkean teknologian yrityksessä. Aluksi selvitetään, miten markki

noinnin eri roolit voidaan määritellä, minkä jälkeen rooleihin perehdytään yksi
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tyiskohtaisesti. Rooleihin liittyen keskeisessä asemassa on myös liiketoiminnan 

orientaatiota koskeva teoriakeskustelu.

Tutkielman neljäs luku muodostaa teoriaosan ytimen; siinä käsitellään tutkimuk

sen tavoitteen kannalta keskeisimpiä kysymyksiä. Aluksi tarkastellaan toimintojen 

välistä yhteistyötä korkean teknologian yrityksessä yleensä, minkä jälkeen yhteis

työ liitetään asiakassuhteen johtamiseen. Erillisessä alaluvussa selvitetään vielä 

toimintojen välisen yhteistyön toteuttamista tiimien avulla.

Viidennessä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen toteutus. Aluksi käsitel

lään tutkimusmenetelmän valintaa ja sen perusteluita sekä perustellaan kohdetoi- 

mialan ja -yrityksen valinta. Tämän jälkeen selvitetään haastattelulomakkeen 

suunnitteluja aineiston keruu. Lopuksi arvoidaan tutkielman luotettavuutta validi

teetin ja reliabiliteetin valossa.

Luvussa kuusi raportoidaan tapaustutkimuksen alustava analyysi ja tulokset. 

Luvun aloittaa kohdetoimialan ja -yrityksen yleiskuvaus, mikä luo pohjan myö

hemmin esitettäville tuloksille ja niiden arvioinnille. Keskeisen huomion kohteena 

luvussa on Biohitin toiminnan orientaation ja yrityksen markkinointitoiminnon 

roolin selvittäminen. Erityisesti analysoidaan myös Biohitin asiakassuhteita ja 

niiden johtamista sekä johtamiseen liittyvää toimintojen välistä yhteistyötä.

Tutkielman seitsemännessä luvussa suoritetaan case-aineiston lopullinen analy

sointi teoriaosassa esitettyjen ajatusten pohjalta. Tarkoitus on muodostaa kuva 

tekijöistä, jotka osaltaan vaikuttavat korkean teknologian yrityksen menestymi

seen. Tutkielman viimeisessä eli kahdeksannessa luvussa suoritetaan teoria- ja 

empiriaosan yhteenveto ja keskeisimpien johtopäätösten teko. Lisäksi luvussa 

esitetään suositukset yritysjohdolle sekä ehdotuksia jatkotutkimusten aiheiksi. 

Tutkielman pääpiirteittäinen rakenne on esitetty kuviossa 1.
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Kuvio 1: Tutkielman rakenne

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET (8)

EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI (6)

EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS (5)

TOIMINTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KORKEAN 
TEKNOLOGIAN YRITYKSESSÄ (4)

MENESTYMINEN KORKEAN TEKNOLOGIAN 
MARKKINOILLA (7)

KORKEAN TEKNOLOGIAN MARKKINOINNIN 
TAUSTATEKIJÖITÄ (2)

MARKKINOINTI JA MARKKINOINTITOIMINNON ROOLI 
KORKEAN TEKNOLOGIAN YRITYKSESSÄ (3)

2

KORKEAN TEKNOLOGIAN MARKKINOINNIN TAUSTATEKIJÖITÄ

Korkean teknologian tuotteiden markkinointi eroaa huomattavasti muusta markki

noinnista (kts. esim. Räsänen 1999, 23; Moriarty & Kosnik 1989). Tässä luvussa 

kuvataan niitä tekijöitä, jotka osaltaan selittävät tätä eroa ja jotka vaikuttavat 

korkean teknologian markkinoijan tehtäväkenttään. Tällaisia korkean teknologian 

markkinoinnin taustatekijöitä ovat paitsi tuotteiden ja markkinoiden ominaisuudet, 

myös asiakassuhteiden luonne.

Ennen syventymistä korkean teknologian tuotteiden markkinoinnin taustatekijöi

hin on kuitenkin syytä määritellä, mitä tässä tutkielmassa tarkoitetaan teknologi
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alla ja korkealla teknologialla. Aihepiiriä käsittelevässä kiijallisuudessa näillä 

termeillä on nimittäin lähes yhtä monta määritelmää kuin määrittelijääkin.

Teknologia on Burgelmanin ym. (1987) mukaan käytännöllistä tietoa, tietotaitoa ja 

osaamista, sekä taidolla valmistettuja esineitä, joita voidaan käyttää uuden 

tuotteen, palvelun, tuotanto- tai j akeluj äij estelmän kehittämisessä. Teknologia voi 

siis olla ihmisissä, prosesseissa, materiaaleissa, tehtaissa, laitteissa tai työvälineis

sä. Capon ja Glazer (1987) taas määrittelevät teknologian tietotaidoksi, jolla on 

yrityksessä kolme osatekijää: tuote-, prosessi-ja johtamisteknologia. Tuotetekno

logia on itse tuotteeseen sisältyvää tietotaitoa, kun taas prosessiteknologia on osa 

tuotanto- ja j akeluj äij estelmää. Johtamisteknologia viittaa liiketoiminnan hallin

nassa ja tuotteiden myynnissä vaadittaviin tietoihin ja taitoihin. Omaksi teknolo

gian alalajiksi voidaan erottaa myös informaatioteknologia, joka mahdollistaa 

kommunikaation ja informaation kulun, tai parantaa niitä. Informaatioteknologiak

si voidaan lukea esimerkiksi ohjelmistot, joiden avulla erilaisia laitteita voidaan 

käyttää. (Rajala 1997, 8)

Näistä määritelmistä voidaan havaita, että teknologia ei siis ole pelkkää tietoa, 

vaan tietoa, jota käytetään määrättyyn tarkoitukseen (Capon & Glazer 1987). 

Samalla teknologia on väline, jonka avulla saavutetaan tavoitteita ja tuloksia 

(Räsänen 1999, 46).

Tässä tutkielmassa teknologialla tarkoitetaan tietotaitoa, jonka avulla yritys kykenee 

suorittamaan liiketoiminnan vaatimat tehtävät ja saavuttamaan tavoitteensa.

Myöskään termeille korkea teknologia tai korkean teknologian tuote ei ole vakiin

tuneita määritelmiä siitä huolimatta, että ne ovat varsin yleisesti käytössä. Useim

miten korkea teknologia kuitenkin viittaa uuteen tai parannettuun teknologiaan, 

joka ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa. Korkean teknologian tuotteisiin taas 

liitetään yleensä käsitteitä uuteen teknologiaan pohjautuva, teknisesti kehittynyt, 

monimutkainen ja innovatiivinen, (kts. esim. Meldrum 1995; Maclnnis & Heslop 

1990) Toisaalta Rajala (1997, 14) kuitenkin korostaa, että korkean teknologian
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tuote ei välttämättä ole teknisesti täysin ennennäkemätön, vaan se saattaa olla uusi 

vain sille, joka sitä käyttää. Tuotteen valmistaneella yrityksellä ja tuotteen loppu

käyttäjillä voi siis olla hyvinkin erilainen käsitys siitä, mitä korkea teknologia itse 

asiassa on. Harvojen tuotteiden perustana on sitä paitsi ainoastaan yksi teknologia; 

useimmat tuotteet ovat sekoitus uuttaja kehittynyttä sekä vanhaa ja vakiintunutta 

teknologiaa (Meldrum 1995).

Korkean ja matalan teknologian tuotteita on siis vaikea erottaa toisistaan pelkäs

tään sen perusteella, millaista teknologiaa ne pitävät sisällään. Joillekin autot ja 

kopiokoneet ovat korkeaa teknologiaa, joillekin taas eivät. Räsäsen (1999, 58) 

mukaan tuotteen teknologian ‘korkeus’ määräytyykin kahden tekijän funktiona. 

Ensimmäinen edellys korkean teknologian tuotteelle on se, että sen pohjalla on 

viimeisin teknologia. Tämän seurauksena esimerkiksi digitaalikameroiden ja 

komposiittimateriaalien voidaan katsoa edustavan korkeaa teknologiaa, kun taas 

matalan teknologian tuotteiksi voidaan lukea esimerkiksi autot ja paperikoneet, 

koska niiden teknologiapohja on yli sata vuotta vanha. Toisena kriteerinä korkean 

teknologian tuotteelle Räsänen (mt.) pitää tuotteen asiakkaalle tuoman lisäarvon 

määrää. Tuotteen lisäarvo määräytyy sen mukaan, kuinka paljon se sisältää tietoa. 

Korkean teknologian tuote on toisin sanoen siis sellainen, jossa viimeisin tieto, 

taitoja osaaminen on tuotteen lisäarvon kannalta keskeisessä asemassa. Korkeaksi 

teknologiaksi voidaan tämän kriteerin mukaan jälleen laskea esimerkiksi digitaa

likamerat, mutta myös paperikoneet, sillä niiden sisältämä tieto tuo niille merkittä

västi lisäarvoa. Matalaa teknologiaa edustavat tämän kriteerin valossa esimerkiksi 

autot.

Räsäsen (mt.) mukaan korkean teknologian tuotteiksi voidaan siis laskea ainoas

taan ne tuotteet, jotka täyttävät molemmat edellämainitut kriteerit. Pelkästään 

uusinta teknologiaa hyödyntävä laite ei siis ole korkean teknologian tuote, mikäli 

se ei tuo asiakkaalle lisäarvoa. Vastaavasti tuotteen tuoma korkea lisäarvo ei yksi

nään tee siitä korkean teknologian tuotetta. Todellista korkeaa teknologiaa edusta

vat siis esimerkiksi useimmat bioteknologia- ja elekroniikkatuotteet sekä -proses-



sit, sillä niissä hyödynnetään toimialojensa uusinta teknologiaa ja niiden tuomien 

lisäarvojen tärkein elementti on tieto.

Räsänen (mt.) vie määrittelynsä vieläkin pidemmälle erottamalla omaksi ryhmäk

seen teknisesti kaikkein monimutkaisimmat, tietointensiiviset korkean teknologian 

tuotteet, joille on ominaista, että sekä niiden valmistaminen että käyttäminen 

vaatii paljon tietoa ja taitoa. Rajala (1997, 15) kuitenkin toteaa, että yksi korkean 

teknologian tarkoituksista on lisätä asiakkaan kokemaa arvoa parantamalla tuot

teen tai prosessin laatua tai tekemällä tuote tai prosessi mahdollisimman käyttä

jäystävälliseksi, jolloin käyttäjien ei tarvitse ymmärtää syvällisesti itse teknolo

giaa. Tällöin käyttäjien tieto- ja taitotaso voi itse asiassa siis olla alhaisempi kuin 

tilanteessa, jossa käytössä on matalamman teknologian tuote tai prosessi. Kuiten

kaan esimerkiksi matkapuhelimet, jotka ovat kiistatta korkean teknologian tuottei

ta, eivät Räsäsen (1999, 58) mukaan siis ole tietointensiivisiä korkean teknologian 

tuotteitta.

Tässä tutkielmassa korkealla teknologialla tarkoitaan uusinta ja kehittyneintä tekno

logiaa, joka lisää tuotteen tai prosessin (asiakkaan kokemaa) arvoa paremman laa

dun tai käyttäjäystävällisyyden muodossa.

Seuraavaksi tarkastellaan korkean teknologian tuotteiden markkinoinnin tausta

tekijöitä, joiksi voidaan lukea korkean teknologian tuotteiden ja markkinoiden 

ominaisuudet sekä asiakassuhteen luonne.

2.1

Korkean teknologian tuotteiden ja markkinoiden ominaisuuksia

Korkean teknologian tuotteiden markkinoinnin erityispiirteet ovat pitkälti seuraus

ta itse tuotteiden ja markkinoiden ominaisuuksista, ja monet tutkijat ovatkin jao

telleet korkean teknologian markkinoinnin taustatekijät sen mukaisesti. Esimer

kiksi Moriartyn ja Kostikin (1989) mukaan erityispiirteet voidaan selittää tekijöil
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lä, jotka liittyvät epävarmuuteen joko markkinoista tai teknologiasta. Markkinoi

hin liittyvällä epävarmuudella viitataan epätietoisuuteen asiakkaiden tarpeista, 

kun taas teknologinen epävarmuus tarkoittaa epätietoisuutta siitä, pystyykö tuote 

ja yritys tyydyttämään nämä tarpeet. Vastaavasti Meldrum (1995) määritteli 

tuotteeseen ja teknologiaan liittyvät ominaisuudet korkean teknologian markki

noinnin sisäisiksi taustatekijöiksi ja markkinoihin ja jakeluteihin liittyvät ominai

suudet ulkoisiksi tekijöiksi.

Osa korkean teknologian tuotteiden markkinoinnin taustatekijöistä liittyykin 

selkeästi itse tuotteeseen, teknologiaan tai tuotetta markkinoivaan yritykseen. Kun 

kyseessä on korkean teknologian tuote, joka ei ole vielä yleisesti hyväksytty, 

asiakkaat ovat usein epävarmoja, toimiiko tuote luvatulla ja odotetulla tavalla. 

Lisäksi asiakkaita kiinnostaa, pystyykö yritys toimittamaan tuotteen sovitussa 

ajassa sekä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua. (Meldrum 1995; Moriarty & 

Kosnik 1989) Korkean teknologian tuotteen ostamiseen liittyy siis usein merkittä

vä riski. Asiakkaiden epäilykset ovat korkean teknologian alalla kuitenkin usein 

varsin aiheellisia. Meldrum ja Millman (1991) nimittäin toteavat, että valmistus

prosessissa tai itse tuotteessa hyödynnettävä korkea teknologia lisää merkittävästi 

riskiä, että tuote ei ole joko valmistajien, asiakkaiden tai kummankaan osapuolen 

odotusten mukainen. Tämä voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että tuote on 

kehitetty asiakkaiden mielipiteitä kuulematta tai siitä, että tuote on pyritty saamaan 

markkinoille mahdollisimman nopeasti, minkä seurauksena laatu on kärsinyt. 

Laatua voi Medrumin (1995) mukaan heikentää esimerkiksi riittävän 

kehittyneiden työvälineiden puute. Myöhästyneet toimitukset ja huono palvelu 

ovat vastaavasti joillakin korkean teknologian toimialoilla pikemminkin sääntö 

kuin poikkeus (Moriarty & Kosnik 1989).

Ongelmalliseksi korkean teknologian tuotteiden markkinoinnin tekee myös se, että 

asiakkaiden tarpeiden määritteleminen on vaikeaa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, 

että usein asiakas ei välttämättä itsekään tiedosta tarpeitaan, koska kyseessä on 

uusi ja vieras teknologia. Asiakas ei toisin sanoen kykene vertaamaan nykyistä
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teknologiaa uuteen, korvaavaan teknologiaan, koska hän ei ymmärrä, mitkä 

tarpeet uusi teknologia voisi tyydyttää. Vaikka asiakas toisaalta tiedostaisikin 

tarpeensa, hän ei silti välttämättä käsitä, miten uusi teknologia pystyy niihin 

vastaamaan. (Meldrum 1995; Pento 1990, 5) Moriarty & Kosnik (1989) korosta

vat lisäksi, että korkean teknologian alalla asiakkaiden tarpeet saattavat muuttua 

nopeasti ja odottamatta. Korkean teknologian markkinoille onkin edellä mainit

tujen syiden vuoksi tyypillistä, että tuotteen kysynnän määrää ja potentiaalisen 

markkinan kokoa on vaikea ennustaa (Maclnnis & Heslop 1990).

Korkean teknologian tuotteita markkinoivan yrityksen on etukäteen myös vaikea 

arvioida, kuinka nopeasti asiakkaat omaksuvat uuden teknologian (Meldrum & 

Millman 1991). Uuden teknologian leviämistä hidastaa osaltaan yrityksen sidos

ryhmien haluttomuus tai kyvyttömyys tukea sitä. Esimerkiksi konsultit ja toimiala- 

jäijestojen edustajat eivät ole valmiita suosittelemaan uutta teknologiaa, ennen 

kuin yritys on vakuuttanut heidät sen toimivuudesta. Samoin jälleenmyyjät saatta

vat mieluummin keskittyä myymään vakiintunutta teknologiaa hyödyntäviä tuot

teita, koska uusi teknologia on heille vieras. (Meldrum 1995)

Merkittävää roolia teknologian leviämisessä näyttelevät myös epäviralliset tai 

viralliset standardit, jotka määrittelevät yleisesti hyväksytyn teknologian. Mikäli 

tuotteen teknologia on toimintaperiaatteiltaan, suorituskyvyltään ja laadultaan 

standardien mukainen, asiakkaat omaksuvat sen nopeasti. Jos taas teknologia ei 

vastaa standardeja tai toimialalla ei ole niitä olemassa, asiakkaat eivät voi olla 

välittömästi varmoja teknologian toimivuudesta. Tämä vaikeuttaa tuotteen 

markkinointia, koska tuotteen ostamiseen liittyvä riski on korkea. (Meldrum & 

Millman 1991)

Ajatusta teknologian leviämisestä markkinoille voidaan selventää teknologian 

elinkaarimallin avulla. Tämä malli on esitetty kuviossa 2.
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Kuvio 2: Teknologian elinkaarimalli

Kypsyysvaihe

Kasvuvaihe

Teknologian 
suorituskyky / 
levinneisyys

Taantumavaihe

Kehitys- / 
omaksumisvaihe

Kumulatiivinen investointi 
tutkimukseen ja kehitykseen

Lähde: Maclnnis & Heslop 1990; Foster 1986, 31 (mukaillen)

Kuviosta voimme havaita, että mikäli uusi teknologia kykenee ylittämään edellä 

kuvatun hitaan omaksumisvaiheen, se yleistyy sen jälkeen yleensä nopeasti. Tämä 

on Meldrumin (1995) mukaan selitettävissä sillä, että kun teknologia tulee tutum

maksi, yhä pienemmät investoinnit teknologian kehitykseen saavat aikaan merkit

tävän parannuksen sen suorituskyvyssä. Tämä houkuttelee yrityksiä kehittämään 

yhä uusia kyseiseen teknologiaan perustuvia tuotteita, ja samalla aiheuttaa tekno

logian nopean leviämisen. Kypsyysvaiheessa, aivan kuten kehitysvaiheessakaan, 

suuretkaan kehitysponnistelut eivät enää lisää teknologian suorituskykyä merkit

tävästi. Taantumavaiheessa teknologian suosio alkaa laskea, eivätkä yritykset enää 

halua investoida sen kehittämiseen.

Vaikka tietyn teknologian elinkaaren pituus korkean teknologian markkinoilla 

saattaa olla useita vuosia, yksittäisten tuotteiden ja mallien elinkaaren pituus 

mitataan usein vain kuukausissa (Pento 1990, 8). Shanklinin ja Ryansin (1984) 

mukaan yksi keskeisimmistä korkean ja matalan teknologian markkinat erottavista 

tekijöistä onkin se, että korkean teknologian markkinoilla uudet tuotteet voivat 

tehdä vanhat tuotteet nopeasti hyödyttömiksi. Osaltaan korkean teknologian
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tuotteiden elinkaaren lyhyys selittyy sillä, että teknologian kypsyessä uusien 

tuotteiden kehittäminen helpottuu. Uusia tuotteita syntyy runsaasti myös siksi, että 

korkean teknologian yritykset investoivat tuotekehitykseen kahdesta kolmeen 

kertaan enemmän kuin muut yritykset. Tutkimuksen ja kehityksen osuus netto- 

myynnistä on tyypillisesti yli 10%. (Rajala 1997, 14; Meldrum 1995)

Tuotteiden lyhyiden elinkaarten valossa yritysten panostus uusien tuotteiden kehi

tykseen on kuitenkin ymmärrettävää. Useat tutkijat (kts. esim. Griffin 1997; Ittner 

& Larcker 1997) pitävät tuotekehityksen tehokkuutta jopa tärkeimpänä korkean 

teknologian yrityksen menestymiseen vaikuttavana tekijänä. Tuotekehityksen 

tehokkuuden kriteereitä ovat nopeus, kustannustehokkuus ja uusien tuotteiden 

laatu. Toisin sanoen korkean teknologian yrityksen on pyrittävä saamaan tuote 

markkinoille jopa ilmoitettua aikaisemmin, ja samalla sen on pystyttävä vähentä

mään kustannuksia ja parantamaan laatua, mikäli se haluaa menestyä markkinoil

la. (Ragatz ym. 1997) Tilannetta vaikeuttaa se, että korkean teknologian markki

noilla kilpailu on tyypillisesti kovaa ja uusien alalle tulevien uhka on suuri, koska 

monet yritykset haluavat osansa nopeasti kasvavista, houkuttelevista markkinoista 

(Griffin 1997). Pento (1990, 11) korostaa, että myös korvaavien tuotteiden uhka 

on korkean teknologian markkinoilla keskimääräistä korkeampi.

Koska yksittäisten tuotteiden elinkaaret ovat lyhyitä, oman uhkansa korkean 

teknologian yritykselle muodostaa myös se, että asiakkaat saattavat hypätä tuote- 

sukupolven yli. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas ei ryhdykään käyttämään uutta 

teknologiaa hyödyntävää tuotetta, vaan pitäytyy vanhassa tuotteessaan ja odottaa 

vielä uudempaa ja kehittyneempää tuotesukupolvea. (Meldrum & Heslop 1991; 

Moriarty & Kosnik 1989)
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2.2

Asiakassuhteen luonne

Yritysmarkkinoilla sekä myyjä että ostaja toimivat aktiivisesti. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaupankäynti saattaa tapahtua kumman tahansa osapuolen aloitteesta, ja 

sitä, että molemmat osapuolet pyrkivät manipuloimaan ja hallitsemaan kaupan- 

tekoprosessia taijousten ja vaatimusten avulla. (IMP Group 1997) Vastaavasti 

myyjä- ja ostajayrityksen välinen suhde on tyypillisesti läheinen ja pitkäaikainen, 

ja muodostuu monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. (Ford 1990)

Seuraavaksi kuvataan, miksi yritykset pyrkivät luomaan keskenään läheisiä ja 

pitkäaikaisia suhteita. Tarkastelu tapahtuu sekä myyjä- että ostajayrityksen näkö

kulmasta. Tämän jälkeen kahden yrityksen välisen suhteen elementteihin ja 

dynamiikkaan perehdytään niin sanotun vuorovaikutusmallin kautta.

2.2.1

Syitä kestävien suhteiden muodostumiselle

Yritysten välisten suhteiden takana on aina molemminpuolinen pyrkimys saavut

taa pitkällä tähtäimellä taloudellista menestystä. Mikäli kestävien suhteiden 

luominen ja ylläpito ei ole taloudellisesti kannattavaa, yritykset suosisivat 

kertaluonteista vaihdantaa. (Möller & Wilson 1995, 36) Tarkemmin eriteltynä 

myyjä- ja ostajayritysten motiivit luoda pitkäaikaisia ja läheisiä suhteita ovat 

kuitenkin varsin monimuotoisia. Keskeisimpiä niistä ovat resurssien puute, 

pyrkimys vaihdannan tehokkuuteen ja vakauteen sekä maineen parantaminen.

Resurssien puute. Yksittäinen yritys ei yleensä pysty pelkästään omien voimavaro

jensa turvin vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin sekä uudistamaan ja laajenta

maan liiketoimintaansa. Tällöin yritykselle ei usein jää muuta mahdollisuutta kuin 

pyrkiä läheiseen yhteistyöhön muiden markkinoilla toimivien yritysten kanssa.
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Resurssien puute ei ole vain pienten yritysten ongelma; esimerkiksi tuotekehityk

sessä vaadittavan tietotaidon tai laitteistojen puute saattaa kohdata myös suuria 

yrityksiä, minkä seurauksena ne pyrkivät luomaan läheisiä suhteita esimerkiksi 

toimittajiensa tai asiakkaidensa kanssa, (mt. 40) Vastaavasti yrityksen tärkeimmät 

asiakkaat ovat merkittävä uusien tuotekehityksessä tarvittavien ideoiden lähde. 

Yritysten välinen tuotekehitysyhteistyö on tavallista erityisesti korkean teknolo

gian markkinoilla. (Räsänen 1999, 84)

Mikäli resurssien puute on molemminpuolista ja yritysten välinen suhde on vasta

vuoroinen, osapuolet voivat parhaimmillaan jopa toimia yhteisstrategian mukai

sesti. Tälle strategialle on ominaista muun muassa tietojen, taitojen ja ideoiden 

jakaminen sekä yhteiset tavoitteet, odotukset, arvot ja normit. Läheisen yhteistyön 

tarkoitus on parantaa molempien yritysten kykyä suoriutua vaikeimmistakin 

liiketoiminnan tehtävistä ja samalla tehostaa niiden organisatorista oppimista. 

(Möller & Wilson 1995,37)

Pyrkimys vaihdannan tehokkuuteen. Taloustieteellisestä näkökulmasta tärkein 

liiketoimintaa ohjaava tekijä on pyrkimys tehokkuuteen. Kun tämä näkemys 

yhdistetään kahden yrityksen välillä tapahtuvaan vaihdantaan, voidaan todeta, että 

yritykset pyrkivät luomaan läheisen ja pitkäaikaisen suhteen, mikäli resurssien 

vaihdanta tehostuu sen myötä. Tehokkuuden mittarina toimivat vaihdannasta 

aiheutuvat transaktiokustannukset. (Möller & Wilson 1995, 38)

Williamsonin (1985) mukaan transaktiokustannusten suuruus riippuu muun 

muassa markkinoiden toimivuudesta ja epävarmuudesta sekä vaihdannan kohteena 

olevan resurssin ominaisuuksista. Mikäli vaihdanta tapahtuu toimivilla markki

noilla ja sen kohteena on yksinkertainen resurssi, kertaluontoisten transaktioiden 

kautta tapahtuva vaihdanta on tehokkainta. Jos kuitenkin markkinoihin liittyy 

suuri epävarmuus ja resurssi on monimutkainen, vaihdanta kannattaa suorittaa 

läheisen ja pitkäaikaisen suhteen puitteissa, (kts. Möller & Wilson 1995, 38) Näin 

voidaan katsoa olevan korkean teknologian markkinoilla. Vastaavasti Larson ja
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Kulchitsky (1998) toteavat, että läheinen suhde toimittajaan vähentää monimut

kaisen tuotteen hankkimisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Tämän voidaan 

katsoa johtuvan siitä, että ostotapahtuma voidaan tällöin suorittaa nopeammin, 

eikä ostopäätöksen tekoon vaadita niin monen henkilön osallistumista.

Pyrkimys vaihdannan vakauteen. Keskeisimpänä syynä pitkien ja läheisten suhtei

den muodostumiselle voidaan korkean teknologian markkinoilla kuitenkin pitää 

pyrkimystä vaihdannan vakauteen ja ennakoitavuuteen. Epävarmuuden hallitse

milla markkinoilla yrityksen on nimittäin tärkeä kyetä ennakoimaan ja vakautta

maan sekä tärkeiden resurssien saatavuus että myynnistä saatavat tuotot (Möller & 

Wilson 1995, 38). Ostajayrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa siis sitä, että 

läheisten suhteiden luominen kannattaa, koska tällöin tuotteen hankkimiseen 

liittyvä riski ei ole niin suuri. On todennäköisempää, että yritys saa tarpeitansa 

vastaavan tuotteen oikeaan aikaan vakituiselta toimittajaltaan kuin toimittajalta, 

jonka kanssa yritys ei ole ennen tehnyt kauppaa (Larson & Kulchitsky 1998).

Kestävien ja vakaiden asiakassuhteiden merkitystä myyjäyritykselle ei voi korkean 

teknologian markkinoilla kyllin korostaa. Koska yksittäisten tuotteiden elinkaaret 

ovat lyhyitä, yrityksen kyvyn ylläpitää pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin voidaan 

katsoa olevan jopa elintärkeä (Räsänen 1999, 27; Pento 1990, 8; Moriarty & 

Kosnik 1989; Gupta ym. 1985). Keskittymällä asiakassuhteiden, eikä tuotteiden, 

johtamiseen yritys pystyy nimittäin myymään peräkkäisiä tuotesukupolvia samalle 

asiakkaalle ja pitämään tuottovirtansa vakaana (Räsänen 1999, 29). Tämä tilanne 

on esitetty kuviossa 3.
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Kuvio 3: Asiakassuhteen johtamisesta koituva hyöty

peräkkäisten tuotesuku-
polvien elinkaaret

asiakassuhteen
elinkaari

Lähde: Räsänen 1999, 29

Mikäli yrityksen toiminta perustuisi ainoastaan yksittäisten tuotteiden johtami

seen, tilanne saattaisi siis olla sellainen, että tuote myydään tietylle asiakkaalle 

ehkä vain kerran, minkä jälkeen uuden sukupolven tuotteille täytyy löytää uudet 

asiakkaat (mt.). Tämä ei olisi järkevää paitsi epävakaan ja ennakoimattomissa 

olevan myynnin vuoksi, mutta myös siksi, että uusien asiakkaiden hankkiminen on 

aina kalliimpaa kuin olemassaolevien pitäminen (Morris ym. 1998; Stone ym. 

1996).

Maineen parantaminen. Suhteen taustalla saattaa olla myös yrityksen halu paran

taa mainettaan ja yrityskuvaansa (Möller & Wilson 1995, 39). Monet yritykset 

esimerkiksi käyttävät tunnettujen ja hyvämaineisten asiakkaidensa ja toimittaji

ensa nimiä mainonnassaan ja pyrkivät näin osoittamaan olevansa itsekin luotet

tavia liikekumppaneita. Suhde toimii siis suosituksena markkinoilla. Lisäksi 

Helfert ja Vith (1999) korostavat, että läheiset asiakassuhteet saattavat myös 

suoranaisesti mahdollistaa uusien asiakassuhteiden luomisen tai jopa pääsyn 

kokonaan uusille markkinoille. Asiakasyrityksellä on yleensä nimittäin useita 

liikekumppaneita, joilla on myös kysyntää toimittajan tuotteille. Mikäli asiakas

yritys on tyytyväinen toimittajaan, se saattaa antaa vihjeitä lähipiirissään olevista 

potentiaalisista asiakkaista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi aktiivisesti suositella



toimittajaa jollekin toiselle yritykselle tai jopa saattaa näiden kahden yrityksen 

edustajat yhteen.

2.2.2

Asiakassuhde vuorovaikutusnäkökulmasta

Kahden yrityksen välistä suhdetta on tutkittu lukuisista eri näkökulmista. Yksi kat- 

tavimmista on ns. vuorovaikutusnäkökulma, joka esittää yritysten välillä tapah

tuvan kaupankäynnin monimutkaisena vuorovaikutuksena. Tämän lähestymista

van takana on ajatus markkinoista, joilla sekä myyjä- että ostajayritys toimivat 

aktiivisesti, minkä seurauksena kahden yrityksen välistä suhdetta ei ole perusteltua 

lähestyä pelkästään myymisen ja ostamisen näkökulmasta. Kaupankäynti ei siis 

ole prosessi, jossa toinen osapuoli pelkästään reagoi toisen tekemisiin, vaan 

vuorovaikutusprosessi. (Ford 1997)

Tämän lähestymistavan pohjalta on kehitetty ns. vuorovaikutusmalli, joka kuvaa 

myyjä- ja ostajayrityksen välisen suhteen elementtejä ja niiden välisiä vaikutus

suhteita. Näitä elementtejä ovat itse vuorovaikutusprosessi, vuorovaikutuksen osa

puolet, vuorovaikutuksen ympäristö sekä ilmapiiri. (MP Group 1997) Vuoro

vaikutusmalli on esitetty kuviossa 4.



21

Kuvio 4: Vuorovaikutusmalli

YMPÄRISTÖ

ILMAPIIRI
MYYJÄ-
YRITYS

OSTAJA-
YRITYS

VUOROVAIKUTUS-
PROSESSI

TOIMINNOT / 
OSASTOT

Lähde: IMP Group 1997

On tärkeä havaita, että vuorovaikutus ei rajoitu ainoastaan kahden organisaation 

välille. Koska yksittäisen suhteen ylläpito vaatii molemmilta osapuolilta useilla eri 

osastoilla ja hierarkiatasoilla toimivien henkilöiden osallistumista, vuorovaikutus

ta tapahtuu myös organisaatioiden sisällä. (Gummesson 1987) Useiden tutkijoiden 

(kts. esim. Weitz & Bradford 1999; Kahn & Mentzer 1998; Möller & Rajala 

1999) mukaan toimintojen välinen yhteistyö ja yrityksen sisäisten vuorovaikutus

suhteiden hallinta ovat jopa edellytyksiä menestyksekkäille asiakassuhteille.

Seuraavaksi kuhunkin neljään vuorovaikutussuhteen elementtiin perehdytään 

lyhyesti.

2.2.2.1

V uorovaikutusprosessi

Myyjä- ja asiakasyrityksen välinen vuorovaikutusprosessi muodostuu Möllerin ja 

Wilsonin (1995, 41) mukaan itse asiassa kolmesta osaprosessista. Nämä ovat vaih

danta-, sopeuttamis-ja koordinointiprosessi.
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Vaihdantaprosessi rakentuu yksittäisistä vaihdantatapahtumista, jotka muodosta

vat pitkällä tähtäimellä prosessin. Vaihdanta on kahden yrityksen välillä usein 

varsin monimuotoista ja sen tärkeimmät elementit ovat tuote, informaatio ja sosi

aalisuus. (IMP Group 1997) Vaihdannan perustana ja useimmiten myös alkuun 

saattajana toimii yleensä itse tuote, minkä vuoksi sen ominaisuudet vaikuttavat 

merkittävästi koko asiakassuhteeseen. Tuotetta ja sen ominaisuuksia voidaan pitää 

erityisen tärkeänä vaihdantaprosessin ja asiakassuhteen elementtinä korkean 

teknologian markkinoilla, sillä tuotteet ovat innovatiivisia ja teknisesti monimut

kaisia. (Metcalf ym. 1992)

Tuotteen monimutkaisuus lisää tyypillisesti myös informaation vaihdantaa eli 

kommunikaatiota yritysten välillä. Esimerkiksi tuotteen ominaisuuksia koskevien 

tietojen vaihtaminen saattaa vaatia aktiivista yhteydenpitoa suullisen, kirjallisen ja 

sähköisen kommunikaation muodossa useiden kuukausien tai jopa vuosien ajan. 

(ma.) Vaikka kommunikaatio ei sinänsä suoranaisesti johda suhteen lähentymi

seen, lisää se kuitenkin yritysten välillä vallitsevaa luottamusta ja tyytyväisyyttä. 

Luottamus ja tyytyväisyys taas osaltaan lisäävät Selnesin (1998) mukaan osapuol

ten motivaatiota jatkaa ja syventää vuorovaikutusta.

Sosiaalinen vaihdanta viittaa myyjä- ja ostajayrityksen jäsenten välisiin henkilö

kohtaisiin suhteisiin, jotka ovat koko asiakassuhteen kannalta keskeisessä 

asemassa. Hyviä sosiaalisia sùhteita tarvitaan esimerkiksi neuvotteluissa ja 

lyhytaikaisten ongelmien selvittämisessä, ja samalla ne toimivat yritysten välisen 

kommunikaation perustana. Tärkeitä henkilökohtaiset kontaktit ovat myös siksi, 

että ne ylläpitävät asiakassuhdetta silloin, kun yritysten välillä ei käydä kauppaa. 

(Narus & Anderson 1995; Metcalf ym. 1992) Itse asiassa yritysten jäsenten väliset 

henkilökohtaiset suhteet voidaan nähdä tekijänä, joka ajan myötä lopullisesti 

liittää kaksi yritystä yhteen. Asiakassuhde ei monilta osiltaan nimittäin perustu 

yksityiskohtaisiin sopimuksiin, vaan molemminpuoliseen luottamukseen, jota ei 

voi syntyä ilman henkilökohtaista kanssakäymistä. Toisaalta luottamus vaatii 

myös onnistunutta tuotteiden ja infomaation vaihdantaa. (IMP Group 1997)
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Luottamus puolestaan vähentää osapuolten kokemaa riskiä, joka on erityisen suuri 

monimutkaisia korkean teknologian tuotteita ostettaessa (Räsänen 1999, 22).

Sopeuttamisprosessi tarkoittaa ajan myötä tapahtuvaa toiminnan mukauttamista 

toisen osapuolen tarpeisiin paremmin sopivaksi. Sopeuttajana voi olla joko toinen 

tai molemmat osapuolista. (Metcalf ym. 1992) Sopeuttamista ei tapahdu suhteessa 

automaattisesti, vaan perusajatus on se, että mikäli yksi tai molemmat osapuolista 

havaitsevat suhteessa olevan taloudellista potentiaalia, he saattavat mukauttaa 

resurssejaan, toimintojaan, toimintamallejaan, taitojaan tai jopa asenteitaan, arvo

jaan ja tavoitteitaan, jotta yritysten välinen vaihdanta tehostuisi. Sopeuttamisessa 

on usein myös tavoitteena parantaa yrityksen kykyä hyödyntää suhdetta muilla 

tavoin. (Möller & Wilson 1995,42)

Koordinaatioprosessi viittaa vaihdantaprosessien hallinnassa tarvittavien meka

nismien käyttöön ja kehitykseen. Tämän prosessin elementtejä ovat muun muassa 

kaupankäynnin viralliset ehdot sekä tuotteiden liikkumista ohjaavat päätökset, 

normit ja toimintatavat, (mt.) Kyse on toisin sanoen eräänlaisista työrutiineista, 

joiden tarkoituksena on varmistaa, että vaihdanta sujuu yritysten välillä häiriöittä. 

Koordinointiin liittyy siksi läheisesti myös ongelmien selvittäminen (mt.).

2.2.Z.2

Vuorovaikutuksen osapuolet

Yritysten väliseen vuorovaikutusprosessiin ja suhteeseen vaikuttavat omalta osal

taan vaihdannan osapuolten ominaispiirteet niin organisaatioina kuin yksilöinäkin 

(IMP Group 1997).

Organisaation ominaispiirteistä suhteeseen vaikuttavat muun muassa koko ja 

rakenne, aikaisempi kokemus liiketoimintasuhteista sekä yrityksen ja yksikköjen 

strategiat (IMP Group 1997; Möller & Wilson 1995, 30). Osapuolten koot mää
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räävät usein vuorovaikutuksen perusasetelman: suuremmalla organisaatiolla on 

yleensä käytössä enemmän resursseja, joten on todennäköistä, että se pääsee 

suhteessa hallitsevaan asemaan. Organisaatioiden rakenteet, niiden keskittynei

syys, erikoistuneisuus ja muodollisuus taas määrittävät kehyksen, jossa vuoro

vaikutus tapahtuu. Rakenteet muun muassa määräävät, ketkä vuorovaikutukseen 

osallistuvat, miten organisaatioiden välinen kommunikointi hoidetaan ja kuinka 

muodollinen suhde on. (IMP Group 1997) Yritysten strategiat ja aikaisemmat 

kokemukset liiketoimintasuhteista muodostavat osapuolten halukkuuden osallistua 

suhteeseen sekä kyvyn hallita sitä (Möller & Wilson 1995, 30).

Merkittävä vuorovaikutuksen elementti on myös teknologia. Koska osapuolten 

käyttämät teknologiat eivät välttämättä vastaa toisiaan, vuorovaikutusprosessin 

yhdeksi tavoitteeksi voidaan mieltää niiden yhteensovittaminen. (DMP Group 

1997) Kuten jo aikaisemmin mainittiin, erityisesti korkean teknologian markki

noilla teknologioiden sopeuttaminen on usein tarpeen. Joskus teknologioiden 

välillä saattaa kuitenkin olla niin suuri ero, että niiden yhteensovittaminen on 

mahdotonta tai kannattamatonta. Toisaalta suhteeseen vaikuttaa myös organisaa

tioiden teknisen osaamisen taso; mikäli osaamisessa on suuri ero, vuorovaikutus 

on varsin erilaista kuin tilanteessa, jossa tekninen tietämys on samantasoista (ma.).

Yksilöiden ominaispiirteet vaikuttavat ymmärrettävästi suhteeseen, sillä osa vuo

rovaikutuksesta tapahtuu aina vähintään kahden ihmisen, useimmiten myyjän ja 

ostajan, välillä. Tavallisesti vuorovaikutukseen osallistuu kuitenkin molemmista 

organisaatioista useita henkilöitä, jotka edustavat eri toimintoja ja hierarkiatasoja. 

Yritysten välinen kosketuspinta saattaa siis olla hyvinkin laaja. Suhteeseen osallis

tuvien henkilöiden ominaispiirteet, kuten persoona, kokemus, koulutus ja moti

vaatio aiheuttavat sen, että he suhtautuvat organisaatioiden välillä tapahtuvaan 

vaihdantaan eri tavoin. Heidän henkilökohtaisista ominaispiirteistään toisin 

sanoen riippuu, millaiseksi suhde muodostuu. Lisäksi suhteen kehityssuuntaan 

vaikuttavat keskeisten avainhenkilöiden roolit, tehtävät ja asemat organisaatioissa, 

(ma.)
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2.2.2.3

Vuorovaikutuksen ympäristö

Vuorovaikutuksen ympäristöllä viitataan niihin tekijöihin, jotka kuvaavat vaihdan- 

tasuhdetta ympäröiviä markkinoita ja yhteiskuntaa (Möller & Wilson 1995, 30). 

Ympäristön voidaan katsoa koostuvan neljästä ulottuvuudesta: markkinoiden 

rakenteesta, dynaamisuudesta, suhteen asemasta jalostusketjussa sekä yleisestä 

suhteen ympärillä vallitsevasta ympäristöstä (IMP Group 1997).

Markkinoiden rakenne viittaa paitsi myyjien ja ostajien keskittymiseen markki

noilla, myös markkinoilla toimivien yritysten vaihtuvuuteen sekä markkinoiden 

kansainvälisyysasteeseen. Rakenne määrittelee toisin sanoen hyvin pitkälti sen, 

kuinka paljon vaihtoehtoisia toimittajia ja asiakkaita kullakin yrityksellä on, ja 

samalla sen voidaan katsoa vaikuttavan yritysten halukkuuteen luoda läheisiä 

suhteita. Markkinoiden kansainvälisyysaste taas määrää sen, kuinka suuri moti

vaatio yrityksillä on luoda suhteita ulkomaille, (ma.)

Ympäristön dynaamisuus asettaa vaatimuksia suhteen kehittymiselle. Silloin, kun 

ympäristö on epävakaa ja altis muutoksille, myös suhteen ja sen osapuolten on 

kyettävä muuttumaan. Mikäli näin ei tapahdu, jompi kumpi osapuolista voi joutua 

kärsimään siitä, että ympäristössä tapahtuu kehitystä, joka on heidän ulottumatto

missaan suhteen jäykkyyden tai toisen osapuolen muuttumiskyvyttömyyden vuok

si. Tällöin kärsivän osapuolen on pakko etsiä uusi liikekumppani, joka pystyy 

vastaamaan muuttuneen tilanteen tarpeisiin. (Blois 1990)

Suhteen asema jalostusketjussa kertoo osaltaan vuorovaikutussuhteen monimut

kaisuudesta. Tuotteen jalostusketjun alkupäässä vaihdannan kohteena ovat esimer

kiksi raaka-aineet ja komponentit, jolloin vaihdantaprosessi on sisällöltään melko 

yksinkertainen. Mitä pidemmälle jalostusketjussa edetään, sitä monimutkaisempi 

vuorovaikutussuhde tyypillisesti on. (Murden 1993,17)
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Yleinen suhteen ympärillä vallitseva ympäristö viittaa yksittäisiä markkinoita 

laajempaan kokonaisuuteen. Tähän yleiseen ympäristöön kuuluvat muun muassa 

liiketoimintaa säätelevät lait ja asetukset sekä epäviralliset liiketoiminnan tavat ja 

käytännöt. Joihinkin vaihdantasuhteisiin saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi vallit

seva poliittinen järjestelmä. (Tumbull & Valla 1986, 255; kts. Pajulahti 1998, 21)

2.2.2Л

Ilmapiiri

Myyjä-ja ostajayrityksen välinen suhde on jatkuvassa muutostilassa, sillä yritysten 

väliset vaihdantatapahtumat muokkaavat sitä koko ajan. Vastaavasti suhteeseen 

vaikuttavat myös osapuolten ominaispiirteet sekä itse vuorovaikutusprosessin 

luonne, joka puolestaan muuttuu esimerkiksi teknologisen kehityksen ja ympäris

tön muutosten myötä. Toisaalta suhteessa on samalla myös vakautta, joka on 

seurausta muun muassa suhteen pituudesta, vaihdannan koordinaatiosta sekä 

molempien osapuolten yhtenevistä tavoitteista ja odotuksista. (IMP Group 1997)

Kaikkien suhteeseen vaikuttavien tapahtumien ja tekijöiden myötä vuorovaikutuk

selle syntyy ilmapiiri. Tämä ilmapiiri on ikään kuin suhteen tulos, joka syntyy 

vuorovaikutuksen kolmen muun elementin eli prosessin, osapuolten ja ympäristön 

ominaispiirteiden funktiona. Ilmapiiri muodostuu toisin sanoen useistä tekijöistä, 

joista osa on sellaisia, joihin osapuolet voivat vaikuttaa ja osa taas sellaisia, jotka 

ovat niiden toimista riippumattomia. (Blois 1990) Toisaalta ilmapiirin ja vuoro

vaikutussuhteen muiden elementtien välisen vaikutus ei ole pelkästään yksisuun

taista; myös ilmapiiri muokkaa osaltaan suhdetta (IMP Group 1997).

Suhteen ilmapiirin muodostavia tekijöitä ovat muun muassa yritysten välillä vallit

sevat valta- ja riippuvuussuhteet, yhteistyön ja konfliktien määrä sekä suhteen 

yleinen läheisyys (ma.). Toisaalta ilmapiirin voidaan myös ajatella liittyvän lähei

sesti Möllerin ja Wilsonin (1995, 43-44) näkemyksiin suhteen ‘tilasta’, joka on
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määriteltävissä tarkastelemalla vuorovaikutusprosessin tuloksia. Näitä tuloksia 

ovat (1) yritysten väliset taloudelliset lailliset, tekniset, toiminnalliset, tiedolliset ja 

sosiaaliset siteet, (2) toimintaan tehdyt sopeutukset, (3) suhteeseen ja toisen 

osapuolen käyttäytymiseen kohdistuvat odotukset, (4) kiintymys, luottamus ja 

sitoutuminen sekä (5) saavutettu tehokkuus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että korkean teknologian markkinointi eroaa muus

ta markkinoinnista. Osaltaan tätä eroa selittävät korkean teknologian markkinoin

nin taustatekijät, joiksi voidaan lukea paitsi korkean teknologian tuotteiden ja 

markkinoiden ominaisuudet, myös asiakassuhteiden kestävä ja monimuotoinen 

luonne. Seuraavaksi tässä tutkielmassa perehdytään markkinointiin ja markki- 

nointitoiminnon rooliin korkean teknologian yrityksessä.

3

MARKKINOINTI JA MARKKINOINTITOIMINNON ROOLI KORKEAN 

TEKNOLOGIAN YRITYKSESSÄ

Tässä luvussa perehdytään korkean teknologian markkinointiin ja erityisesti mark- 

kinointitoiminnon rooliin korkean teknologian yrityksessä. Aluksi selvitetään, 

miten markkinoinnin eri roolit voidaan määritellä, minkä jälkeen rooleihin pereh

dytään yksityiskohtaisesti.

Rajalan ja Möllerin (1999, 172) mukaan markkinoinnin eri roolit voidaan määri

tellä yhdistämällä kaksi ulottuvuutta: vuorovaikutuksen määrä ja markkinoinnin 

vastuualueen laajuus. Vuorovaikutuksen määrä viittaa siihen, kuinka aktiivisesti 

markkinointi joutuu kommunikoimaan ja toimimaan yhteistyössä muiden toimin

tojen ja asiakkaiden kanssa. Vaadittavan vuorovaikutuksen määrä ei ole vakio, 

vaan se vaihtelee esimerkiksi tuotteen teknologisen monimutkaisuuden myötä. 

Markkinoinnin vastuualueen laajuus taas tarkoittaa markkinointitoiminnon tehtä

väkin on monimuotoisuutta. Mikäli markkinoinnin tehtävät ovat luonteeltaan
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yksinkertaisia, kuten myynti ja mainonta, sen vastuualueen voidaan katsoa olevan 

operationaalinen. Jos taas markkinointi toimii toimintojen koordinoijana, sen 

vastuualue on yhdistävä. Strateginen vastuualue viittaa siihen, että markkinoin

nilla on paljon päätösvaltaa suhteessa muihin toimintoihin ja niiden päätöksen

tekoprosesseihin ja tavoitteisiin. Tällöin markkinoinnin tehtävä on myös aktiivi

sesti hoitaa yrityksen suhteita ulkomaailmaan.

Yhdistämällä nämä ulottuvuudet markkinoinnin roolit voidaan määritellä. Tämä 

on esitetty kuviossa 5:

Kuvio 5: Markkinoinnin roolit

MARKKINOINNIN VASTUUALUEEN LAAJUUS

Suuri

SISÄISEN JA 
ULKOISEN Keskin-

VUOROVAIKU- kertainen
TUKSEN MÄÄRÄ

Pieni

Lähde: Rajala 1992,13

Operationaalinen Yhdistävä Strateginen

Transorgani
sa tionaalinen 

rooli У

Interfunktio
naalinen

rooli

Funktio
naalinen

rooli

Kuviosta voimme havaita, että markkinoinnille voidaan erottaa kolme roolia. 

Silloin, kun markkinoinnin tehtäväkenttä on pääasiassa operationaalinen, vaaditta

van vuorovaikutuksen määrä on Rajalan ja Möllerin (1999, 172) mukaan pieni. 

Tällöin markkinoinnilla voidaan katsoa olevan funktionaalinen rooli. Kun markki

noinnin vastuualue laajenee, lisääntyy myös muiden toimintojen kanssa tapahtu

van vuorovaikutuksen tarve, mikä tarkoittaa sitä, että markkinoinnin täytyy aktii

visesti kommunikoida, neuvotella ja toimia yhteistyössä muiden yksiköiden ja
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ylimmän johdon kanssa. Tällöin markkinoinnin rooli on toimintojen välinen eli 

interfunktionaalinen. Jos taas markkinoinnin tehtävät ovat luonteeltaan strategisia 

ja sen tehtävä on myös hoitaa suhteita yrityksen ulkopuolelle, tarvittavan vuoro

vaikutuksen määrä on suuri. Koska vuorovaikutus ei siis rajoitu ainoastaan yrityk

sen rajojen sisäpuolelle, markkinoinnilla voidaan katsoa olevan yritysten välinen 

eli trans organisationaalinen rooli.

Korkean teknologian tuotteiden markkinoinnin voidaan katsoa vaativan markki- 

nointitoiminnolta juuri yritysten välistä roolia, sillä tuotteet ovat teknisesti moni

mutkaisia ja suhteet ulkomaailmaan ovat kriittisessä asemassa menestymisen 

kannalta. Roolit eivät kuitenkaan toisaalta poissulje toisiaan, vaan niiden välillä 

on selkeä hierarkia: toimintojen välinen rooli käsittää myös funktionaalisen roolin, 

ja ne molemmat sisältyvät puolestaan yritysten väliseen rooliin (mt.). Korkean 

teknologian markkinointia on siis syytä tarkastella näiden kaikkien roolien kautta, 

jotta siitä saataisiin parempi kokonaiskuva.

Seuraavaksi markkinoinnin rooleihin perehdytään tarkemmin korkean teknologian 

yrityksen näkökulmasta. Päätarkoitus ei ole kuvailla näihin rooleihin liittyviä 

markkinoinnin tehtäviä, vaan osoittaa funktionaalisen ja toimintojen välisen roolin 

kautta edeten, miksi korkean teknologian yrityksen markkinointitoiminnon tulisi 

pyrkiä omaksumaan itselleen transorganisationaalinen rooli.

3.1

Markkinoinnin funktionaalinen rooli

Useat korkean teknologian yritykset uskovat, että menestykseen vaaditaan ainoas

taan hyvien tuotteiden kehittämistä ja niiden myymistä kenelle tahansa, jolla on 

riittävästi rahaa (Moriarty & Kosnik 1989). Tuotteen uskotaan toisin sanoen 

olevan teknisesti niin ylivertainen, että se ‘myy itse itsensä’. Monien korkean 

teknologian yritysten toiminnan katsotaankin olevan tuotanto- tai teknologiaorien-
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toitunutta, mille on ominaista yrityksen sisäisen tehokkuuden korostaminen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että yrityksen päätavoite on pystyä tuottamaan ja saattamaan mark

kinoille uusiin teknologioihin perustuvia tuotteita mahdollisimman nopeasti ja 

kustannustehokkaasti. Tuotanto-orientoitunut toimintamalli painottaa siis muun 

muassa tutkimuksen ja kehityksen, toimintojen rationalisoinnin, logistiikan sekä 

kustannustarkkailun merkitystä, jotka voidaan Dayn (1994) mukaan luokitella 

yrityksen ‘sisältä ulos’ -kyvykkyyksiksi. (Herranen 1995; Virden 1995) Korkean 

teknologian yrityksessä tuotanto-orientoitunutta, ‘sisältä ulos’ -ajattelua ruokkii 

erityisesti yrityksen teknisten asiantuntijoiden halu kehittää tietty teknologia huip

puunsa (Meldrum 1995).

Markkinoinnin tehtävä tuotanto-orientoituneessa yrityksessä on lyhyesti määritel

tynä olemassaolevan tuotteen myyminen. Markkinoinnista vastaavat henkilöt eivät 

osallistu aktiivisesti uuden tuotteen kehitysprosessiin ja ensimmäiset markkinatut

kimuksetkin saatetaan tehdä, mikäli niitä edes tehdään, vasta prototyyppien val

mistuttua. Uuden tuotteen ominaisuudet siis sanelevat, ketkä ovat potentiaalisia 

loppukäyttäjiä ja mitkä ovat heidän tuotteesta saamansa hyödyt. (Day 1998) Rajala 

(1997, 34) toteaakin, että se, mihin normaalisti viitataan käsitteellä markki

nointistrategia, on korkean teknologian tuotanto-orientoituneessa yrityksessä usein 

vain kokoelma mainoskampanjoita, markkinointiviestintää ja myyntiä. Strategian 

tavoite on siis tukea uuden tuotteen lanseerausta, eliminoida kilpailijoita ja myydä 

tuotetta kaikille, jotka sen suostuvat ostamaan.

Silloin, kun markkinoinnin tehtävä yrityksessä on ainoastaan hoitaa tiettyjä opera

tiivisia tehtäviä, sillä voidaan katsoa olevan funktionaalinen rooli. Tämä tarkoittaa 

siis sitä, että markkinointi pitää huolta esimerkiksi myynnistä, mainonnasta ja 

menekinedistämisestä, ja pyrkii toiminnallaan tukemaan tukemaan yrityksen 

keskeisiä toimintoja, kuten tuotekehitystä ja tuotantoa (Bondra & Davis 1996). 

Tällöin markkinointiosaston ei tarvitse olla läheisessä vuorovaikutuksessa yrityk

sen muiden toimintojen tai toisten yritysten kanssa ja sen organisatorinen rakenne 

voi olla yksinkertainen. Osa markkinoinnin operatiivisista tehtävistä, kuten mai-
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nonta ja markkinatutkimus, saattaa jopa olla ulkopuolisen yrityksen hoidossa 

kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. (Rajala 1992, 15-16)

Kuten jo aikaisemmin todettiin, yritysten pyrkimys tehokkaaseen tuotekehitykseen 

ja samalla markkinoinnin jättäminen sivuosaan on korkean teknologian mark

kinoilla kuitenkin ymmärrettävää, sillä tuotteiden elinkaaret ovat lyhyitä. Mitä 

nopeammin tuote saadaan markkinoille, sitä nopeammin se maksaa kehitys

kulunsa takaisin ja sitä todennäköisempää on, että yritys kykenee saavuttamaan 

kilpailuetua. Muun muassa Homburg ym. (1999) sekä Dubois ja Sandell (1995) 

toteavat, että teknologisesti epävakailla, kustannustehokkuutta vaativilla markki

noilla yrityksen tekninen henkilöstö on avainasemassa, sillä he pystyvät vähentä

mään yrityksen kokemaa teknologista epävarmuutta. Yrityksen teknologisen ja 

sisäisen kyvykkyyden voidaankin katsoa olevan välttämätön, joskaan ei yksinään 

riittävä, edellytys korkean teknologian markkinoilla menestymiselle (Rajala 1997, 

34).

3.2

Markkinoinnin interfunktionaalinen rooli

Siitä huolimatta, että korkean teknologian yritykset panostavat tuotekehitykseen 

muita yrityksiä selvästi enemmän, epäonnistuneiden tuotelanseerausten osuus on 

kuitenkin noin 80-90 prosenttia. Keskeisin syy tähän on useiden tutkijoiden (kts. 

esim. Virden 1995) mukaan ‘teknologinen likinäköisyys’, joka tarkoittaa yritysten 

uskoa siihen, että huippuunsa kehitetty tuote ‘myy itse itsensä’ ilman markkinoin

nin apua. Todellisuudessa yrityksen liiallinen teknologinen orientaatio voi johtaa 

siihen, että tuote on ‘insinöörin ja tiedemiehen unelma, mutta markkinoijan paina

jainen’ (Wind 1981, 244). Tällä viitataan siihen, että tuote edustaa kiistatta huip

puteknologiaa, mutta ei vastaa asiakkaiden tarpeita. Asiakkaan näkökulmasta 

kyseessä ei siis olekaan tuote, vaan hyödytön laite (Davidow 1986, 133).
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Yhä useammat korkean teknologian yritykset ovatkin ymmärtäneet, että heidän 

toimintansa tavoitteena tulisi olla asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen, eikä vain 

teknologisesti edistyneiden tuotteiden kehittäminen (Day 1998). Asiakkaan 

tarpeisiin vastaaminen vaatii yritykseltä kuitenkin markkina- tai asiakasorientoitu

nutta lähestymistapaa, mille on ominaista yrityksen ulkoisen tehokkuuden koros

taminen. Lyhyesti määriteltynä tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksen on toiminnas

saan kyettävä asettamaan asiakkaan etu ensimmäiseksi, eikä viimeiseksi, niin kuin 

korkean teknologian markkinoilla on usein tapana (Day 1994; Davidow 1986, 

136). Markkinaorientoitunut toimintamalli korostaa Dayn (1994) määrittelemiä 

‘ulkoa sisään’ -kyvykkyyksiä, joihin luetaan muun muassa yrityksen kyky oppia 

asiakkaista ja kilpailijoista, hallita jakelukanavia ja luoda kestäviä asiakassuhteita. 

Kohli ja Jaworski (1990) määrittelivät markkinaorientaation yrityksen kyvyksi 

hankkia tietoa markkinoista, levittää sitä organisaation sisällä eri toiminnoille ja 

hyödyntää sitä kaikessa toiminnassaan.

Toisaalta pelkästään markkinaorientoitunut, asiakkaan tarpeisiin keskittyvä toi

mintamalli ei välttämättä takaa menestystä korkean teknologian markkinoilla. 

Esimerkiksi Hayesin ja Abemathyn (1980) mukaan liiallinen markkinaorientaatio 

ja pyrkimys vastata asiakkaiden tarpeisiin uusia tuotteita kehitettäessä johtaa tek

nologisesta näkökulmasta heikkotasoisiin tuotteisiin. Tämä johtuu siitä, että asiak

kaat eivät kykene ilmaisemaan tulevia tarpeitaan teknolologisen epävarmuuden 

hallitsemilla markkinoilla. Asiakkailla ei siis toisin sanoen ole välttämättä kykyä 

ajatella nykyteknologiaa pidemmälle, minkä seurauksena heidän ilmaisemansa 

tarpeet ja ideat heijastavat jo käytössä olevaa huipputeknologiaa (Day 1998).

Korkean teknologian yrityksen voidaan siis katsoa tarvitsevan toiminnassaan sekä 

teknologiaorientoitunutta, ‘sisältä ulos’ -kyvykkyyksiä korostavaa että markkina- 

orientoitunutta, ‘ulkoa sisään’ -kyvykkyyksiä korostavaa lähestymistapaa, jotta se 

kykenee menestymään. Tähän samaan tulokseen ovat tulleet useat tutkijat, kuten 

Möller ja Anttila (1987), joiden mukaan teknisesti edistyneinkin tuote vaatii 

menestyäkseen jatkuvaa asiakkaiden tarpeiden ja kilpailutilanteen, mutta toisaalta
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myös teknologisen kehityksen, seurantaa. Vastaavasti muun muassa Day (1998) 

sekä Wheelwright ja Clark (1992) toteavat, että ainoa avain menestykseen korkean 

teknologian markkinoilla on yrityksen kyky tuottaa asiakkaiden tarpeita vastaavia 

tuotteita nopeasti ja tehokkaasti. Myös uuden tuotteen kehittämiseen ja lanseeraa

miseen liittyviä yleisiä strategiavaihtoehtoja tutkinut Cooper (1985) korosti tekno

logia- ja markkinaorientaation välisen tasapainon merkitystä. Hänen tutkimuksen

sa mukaan parhaat strategiat yhdistivät molemmat lähestymistavat ja jomman 

kumman osa-alueen laiminlyönti heikensi aina uuden tuotteen menestymismah

dollisuuksia.

Askel teknologia-ja markkinaorientaation välistä tasapainoa kohti on yrityksen eri 

toimintojen välinen yhteistyö. Korkean teknologian markkinoilla korostetussa ase

massa on erityisesti yrityksen tutkimus- ja kehitys- (T&K) sekä markkinointitoi- 

minnon välinen suhde, sillä niiden välisen yhteistyön laadulla ja määrällä on kriit

tinen vaikutus menestymiseen. (Song ym. 1996; Rajala 1992, 10; Wheelwright & 

Clark 1992; Cespedes 1990; Bonnet 1986; Gupta ym. 1985) Tämä johtuu siitä, 

että ilman T&K-osastolta tulevia innovaatioita markkinointi on turhaa, mutta 

toisaalta ilman innovaatioita tehokkaasti kaupallistavaa markkinointiosastoa T&K 

ei pysty rahoittamaan toimintaansa (Butler 1976). Samalla T&K ja muut yrityksen 

toiminnot tarvitsevat markkinointia myös välittämään tietoa markkinoista ja 

erityisesti asiakkaiden tarpeista kyetäkseen ohjaamaan toimintaansa oikeaan 

suuntaan.

Markkinoinnin roolin ei siis tulisikaan olla korkean teknologian yrityksissä 

pelkästään funktionaalinen, vaan vähintään toimintojen välinen eli interfunk- 

tionaalinen (Rajala & Möller 1999, 172). Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoinnin 

tehtävä on välittää asiakkaiden tarpeet niille yrityksen toiminnoille, jotka nämä 

tarpeet pystyvät tyydyttämään eli pääasiassa tuotekehitykselle ja tuotannolle 

(Ruekert & Walker 1987). Markkinoinnin tulisi siis toimia linkkinä asiakkaan ja 

yrityksen sekä yrityksen eri toimintojen välillä. Tämä vastaa pitkälti Ansoffin ja 

Stewartin (1967, 75; kts. Rajala 1992) ajatusta yrityksen arvotoimintojen kiinte
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ästä kytkennästä asiakkaan aivotoimintoihin. Aivotoimintojen kytkökset on 

esitetty kuviossa 6.

Kuvio 6: Aivotoimintojen kytkökset

AsiakasMarkkinointiTuotanto

TUOTE

-----► INFORMAATIO

Lähde: Aiisoff & Stewart 1967, 75; kts. Rajala 1992, 11 (mukaillen)

3.3

Markkinoinnin transorganisationaalinen rooli

Edellä esitetty näkemys yrityksen toimintojen välisestä yhteistyöstä ja markkinoin

nin interfunktionaalisesta roolista korostaa kuitenkin edelleen teknologia- ja 

tuotanto-orientoitunutta näkökulmaa, sillä se esittää asiakkaan passiivisena 

toimijana, josta markkinointi kerää tuotekehityksessä ja tuotannossa tarvittavaa 

tietoa. Markkinoinnin rooli on siis kyllä yrityksen sisäisten toimintojen välinen, 

mutta tehtävät suhteessa ulkomaailmaan ovat lähinnä funktionaalisia. Tuotteen 

myyntiä tuetaan perinteisen markkinointimixin avulla ja asiakkaiden tarpeet 

pyritään selvittämään markkinatutkimuksen keinoin. Vastaavasti yrityksen ja 

asiakkaan välinen suhde nähdään ainoastaan Saijana transaktioita, joissa tuotteet 

vaihtavat omistajaa.



35

Todellisuudessa myyjä- ja asiakasyrityksen välinen suhde on yritysmarkkinoilla 

usein pitkäaikainen, läheinen ja monimutkainen (Ford 1990). Tämä tarkoittaa sitä, 

että suhteen molemmat osapuolet ovat aktiivisia ja niiden välillä tapahtuu moni

muotoista vaihdantaa sekä henkilö- että yritystasolla. Asiakassuhteen elementtejä 

ovat muun muassa tuote, informaatio, sosiaaliset suhteet sekä toimintojen koordi

nointi ja sopeuttaminen. (Turnbull ym. 1996; Metcalf ym. 1992)

Keskeiseksi menestystekijäksi toimintojen välisen yhteistyön rinnalle voidaankin 

korkean teknologian markkinoilla nostaa asiakassuhteen hallinta ja johtaminen. 

Markkinoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että sen täytyy kyetä toimimaan 

yhteistyössä yrityksen muiden toimintojen kanssa tavalla, joka mahdollistaa 

asiakassuhteiden luomisen, ylläpidon ja kehittämisen (Morris ym. 1998). Markki

noinnin ja muiden toimintojen välisen yhteistyön tarkoitus ei toisin sanoen ole 

ainoastaan tuottaa asiakkaan näkökulmasta hyviä tuotteita, vaan parantaa asiakas

suhteiden laatua ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä kaikki suhteiden osa-alueet 

ja elementit huomioon ottaen. Koska asiakassuhteiden molemmat osapuolet ovat 

yleensä aktiivisia, tämän voidaan toisaalta katsoa vaativan yhteistyötä myös 

asiakasyrityksen ja sen eri toimintojen kanssa.

Silloin, kun markkinoimiin tehtävät ovat luonteeltaan strategisia, kuten asiakas

suhteen johtaminen, ja niiden suorittaminen vaatii aktiivista yhteistyötä ja vuoro

vaikutusta sekä yrityksen sisällä että ulkona, markkinoinnilla voidaan Rajalan ja 

Möllerin (1999, 172) mukaan katsoa olevan yritysten välinen eli transorganisa- 

tionaalinen rooli. Tällöin markkinointi voidaan nähdä prosessina, jonka tarkoituk

sena on sovittaa yrityksen resurssit ja kyvykkyydet asiakkaan tarpeisiin tavalla, 

joka synnyttää yritykselle tuottoja. Tähän rooliin liittyy läheisesti Dayn (1994) 

ajatus yrityksen yhdistävistä kyvykkyyksistä (engl. spanning capabilities), joita 

syntyy, kun teknologia- ja tuotanto-orientaatioon läheisesti liittyvät ‘sisältä ulos’ 

sekä markkinaorientaatioon liittyvät ‘ulkoa sisään’ -kyvykkyydet yhdistetään. 

Yhdistävät kyvykkyydet viittavat siis yrityksen kykyyn muodostaa prosesseja, 

jotka mahdollistavat asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen sekä asiakassuhteen
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ylläpidon ja vahvistamisen. Vastaavasti Cespedesin (1990) mukaan markkinoinnin 

tehtävä on toimia ‘organisaation rajojen venyttäjänä’ ja huolehtia sekä yrityksen 

sisäisestä että ulkoisesta tehokkuudesta.

Achrol (1991) vie näkemyksen markkinoinnin roolista vieläkin pidemmälle. 

Hänen mukaansa epävakailla ja tietointensiivisillä markkinoilla muodostuu 

kahdenlaisia markkinointi toimintoa painottavia organisaatiomuotoja. Ensimmäi

nen niistä on markkinointivaihdantayritys (engl. marketing exchange company), 

jonka voi ajatella yhdeksi suureksi markkinoinnin tietojärjestelmäksi. Yritys on 

tällöin muodostunut asiakkaiden ja markkinoiden ympärille, ja suurin osa tuote

kehitys- ja tuotantotoiminnasta on organisoitu yrityksen rajojen ulkopuolelle. Itse 

yritys keskittyy pääasiassa markkinainformaation ja vaihdannan hallintaan.

Markkinointikoalitioyritys (engl. marketing coalition company) on taas markki

nointiin erikoistunut yritys, joka toimii verkostosuhteiden koordinoijana. Koalitio 

on kehittänyt ympärilleen muodollisen ja vakaan allianssien verkoston, joka 

muodostuu johonkin tuote- tai tuotantoteknologian osa-alueeseen erikoistuneista 

yhteistyökumppaneista, (ma.) Molemmille organisaatiomuodoille on siis ominais

ta, että markkinointi on yrityksen keskeisin toiminto ja valtaosa muista toimin

noista on ulkoistettu. Markkinoinnin tehtäväksi voidaan siis laskea ei ainoastaan 

yrityksen sisäisten toimintojen ja asiakassuhteiden, vaan myös kaikkien verkosto- 

suhteiden hallinta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että keskeiseksi menestystekijäksi korkean teknolo

gian markkinoilla nousee yrityksen toimintojen välinen yhteistyö, sillä sen avulla 

voidaan saavuttaa teknologia- ja markkinaorientaation välinen tasapaino. Edelly

tyksenä tasapainolle on kuitenkin se, että yhteistyön tarkoitus ei ole ainoastaan 

edistyneiden tuotteiden valmistus, vaan asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja 

kehittäminen. Tämän seurauksena myös yhteistyö asiakasyrityksen ja sen eri toi

mintojen kanssa on tärkeässä asemassa. Toimintojen väliseen yhteistyöhön 

perehdytään tarkemmin seuraavassa luvussa.
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4

TOIMINTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KORKEAN TEKNOLOGIAN 

YRITYKSESSÄ

Kaikki yritykset tarvitsevat toimintojen välistä yhteistyötä. Erityisesti näin voidaan 

katsoa olevan korkean teknologian markkinoilla, missä tuotteiden ja markkinoiden 

ominaisuudet sekä asiakassuhteiden luonne pakottavat alalla toimivat yritykset 

yhdistämään toiminnassaan sekä teknologia- että markkinaorientoituneen näkökul

man. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi uusia tuotteita kehitettäessä, sillä sekä 

teknologiaan että markkinoihin liittyvä epävarmuus on korkean teknologian alalla 

huomattava. Toisaalta toimintojen välisen yhteistyön tavoitteena ei tulisi 

kuitenkaan olla ainoastaan hyvien tuotteiden kehittäminen, vaan tuottoisien asia

kassuhteiden luominen, ylläpito ja vahvistaminen. Markkinoinnin näkökulmasta 

tämä tarkoittaa sitä, että sen tulisi kyetä omaksumaan transorganisationaalinen 

rooli, jonka keskeisimpiä elementtejä juuri toimintojen välinen yhteistyö ja 

asiakassuhteen johtaminen ovat. Edellä kuvattua ajatuskulkua selventää kuvio 7:

Kuvio 7: Markkinoinnin transorganisationaalinen rooli

Teknologinen
orientaatio

Markkina-
orientaatio

Toimintojen välinen 
yhteistyö

Asiakassuhteen
johtaminen

Markkinoinnin 
transorganisationaalinen rooli

Korkean teknologian 
markkinoiden ja 

tuotteiden ominaisuudet

Asiakassuhteen luonne
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Tässä luvussa on tarkoitus kuvailla tarkemmin, mitä hyötyä yrityksen eri toiminto

jen välisestä yhteistyöstä on asiakassuhteen johtamisessa. Ennen tätä on kuitenkin 

syytä määritellä tarkemmin, mitä toimintojen välisellä yhteistyöllä tarkoitetaan.

Toimintojen välinen yhteistyö voidaan määritellä kolmella eri tavalla, joista ensim

mäinen rinnastaa yhteistyön vuorovaikutukseen. Tämän näkemyksen mukaan 

yhteistyön keskeisin elementti on tehokas kommunikaatio toimintojen välillä, mitä 

voidaan ylläpitää esimerkiksi yhteiskokousten ja määrättyjen raportointisuhteiden 

avulla (Carlsson 1991). Toinen määritelmä taas näkee yhteistyön nimenomaan 

yhdessä työskentelynä ja toimimisena yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Yhteistyöhön liittyvät siis esimerkiksi molemminpuolinen ymmärrys ja kunnioi

tus, jaetut resurssit, tiimityö sekä yhteiset tavoitteet. (Jassawalla & Sashittal 1998) 

Kolmas näkemys yrityksen eri toimintojen välisestä yhteistyöstä yhdistää nämä 

kaksi edellistä määritelmää. Yhteistyössä voidaan siis katsoa olevan kysymys sekä 

informaation jakamisesta että sitoutumisesta (Gupta ym. 1985) tai vastaavasti 

kommunikaatiosta ja tiimityöstä (Kahn & Mentzer 1998).

Vaikka pelkkä toimintojen välinen kommunikaatio tai yhdessä toimiminen voi

daankin siis määritelmällisesti laskea yhteistyöksi, tehokas yhteistyö vaatii niitä 

molempia edellä esitetyn kolmannen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi Kahn ja 

McDonough (1997) toteavat, että pelkästään toimintojen välisen kommunikaation 

parantaminen ei useinkaan paranna uuden tuotteen menestymismahdollisuuksia, ja 

vastaavasti yhdessä toimimisen ja tiimityön voidaan pitkällä tähtäimellä katsoa 

aina vaativan tehokasta kommunikaatiota. Kommunikaatio- että yhteistoiminta- 

näkökulman yhdistävä määritelmä vastaa Kahnin ja Mentzerin (1998) mukaan 

myös paremmin todellisuutta, sillä mikäli toimintojen välinen yhteistyö olisi 

ainoastaan yhden tekijän funktio, se voisi olla ainoastaan hyvää tai huonoa. 

Käytännössä kahden toiminnon välinen yhteistyö voi kuitenkin olla joiltain osin 

hyvää ja joiltain huonoa, mikä tukee ajatusta yhteistyöstä useamman kuin yhden 

tekijän funktiona.
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Tässä tutkielmassa toimintojen välinen yhteistyö määritellään yhdistelmäksi infor

maation jakamista ja kommunikaatiota sekä sitoutumista, yhteistoimintaa ja tiimi

työtä.

On kuitenkin tärkeä huomata, että korkean teknologian markkinoilla toimintojen 

välinen yhteistyö tulee ymmärtää laajassa perspektiivissä, sillä yhä useammat 

yritykset tekevät läheistä yhteistyötä toimittajiensa ja asiakkaidensa kanssa. Tär

keimpien toimittajien ja asiakkaiden edustajia saatetaan esimerkiksi liittää tuote

kehitysprosessin eri vaiheisiin tai vastaavasti osa tuotekehityksestä ja tuotannosta 

saattaa olla täysin ulkoistettu. (Jassawalla & Sashittal 1998) Korkean teknologian 

markkinoilla toimintojen välisen yhteistyön tarkastelun ei toisin sanoen tule 

rajoittua ainoastaan yrityksen omiin toimintoihin, sillä osa yhteistyöstä saattaa 

ylittää organisaation rajat. Toiminto voi siis olla sekä yrityksen rajojen sisä- että 

ulkopuolella.

4.1

Toimintojen välinen yhteistyö asiakassuhteen johtamisessa

Pitkäaikaiset ja läheiset asiakassuhteet ovat tehokas keino saavuttaa kilpailuetua 

korkean teknologian markkinoilla, joille on ominaista suuri epävarmuus sekä 

tuotteiden tekninen monimutkaisuus. Tämä johtuu siitä, että perinteisiin trans- 

aktiopohjaisiin suhteisiin verrattuna kestävä asiakassuhde luo puitteet tehokkaam

malle ja vakaammalle vaihdannalle. (Weitz & Bradford 1999) Samalla suhteen 

kestävyys ja läheisyys lisää molempien osapuolten kokemaa suhteen arvoa, millä 

viitataan taloudellisiin, teknisiin ja sosiaalisiin etuihin, joita kumpikaan yritys ei 

kykenisi yksin saavuttamaan (Narus & Anderson 1995).

Läheinen ja kestävä asiakassuhde ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys edes korkean 

teknologian markkinoilla, vaan koordinoitujen, suhteen hyvinvointiin tähtäävien 

toimien eli asiakassuhteen johtamisen tulos (Weitz & Bradford 1999). Tällä 

tarkoitetaan sitä, että myyjäyrityksen on jatkuvasti kyettävä ymmärtämään ja
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tyydyttämään asiakkaan liiketoiminnan vaatimat tarpeet sekä lisäämään asiakkaan 

kokemaa suhteen arvoa (Morris ym. 1998). Koska tämän kyvyn taustalla on 

yrityksen eri toimintojen erityisosaamiset ja kyvykkyydet, asiakassuhteen johtami

sen voidaan katsoa vaativan toimintojen välistä yhteistyötä (Möller & Rajala 

1999; Spekman & Johnston 1986).

Seuraavaksi toimintojen välisen yhteistyön merkitystä asiakassuhteen johtamises

sa tarkastellaan asiakassuhteen johtamisen käsitteen sekä asiakassuhteen johtami

sen elementtien kautta.

4.1.1

Toimintojen välinen yhteistyö ja asiakassuhteen johtamisen käsite

Asiakassuhteen johtaminen on kirjallisuudessa usein rinnastettu asiakassuhde- 

markkinointiin, vaikka todellisuudessa nämä kaksi lähestymistapaa erovat 

toisistaan. Asiakassuhdemarkkinoinnissa on kyse pitkälti yksipuolisesta proses

sista, jossa aktiivinen myyjäyritys pyrkii ansaitsemaan paikan passiivisen asiak

kaan vakiintuneena toimittajana ja myymään tälle tuotteita useaan otteeseen 

(Morris ym. 1998; Ford 1997, xv). Toiminnan painopiste on tällöin yrityksen 

operationaalisten tehtävien, kuten myynnin, tuotannon ja tuotekehityksen tehok

kaassa suorittamisessa ja kehittämisessä (Narus & Anderson 1995). Asiakassuh

teen johtamisessa tarkoituksena on sen sijaan ylläpitää ja kehittää itse suhdetta, 

jonka puitteissa yksittäiset transaktiot tapahtuvat, ja luoda kilpailuetua molem

mille osapuolille (Weitz & Bradford 1999; Beckett-Camarata ym. 1998).

Asiakassuhteen johtaminen kohdistuu toisin sanoen yrityksen operationaalisten 

tehtävien ‘yläpuolelle’. Johtamisen tavoitteena ei ole suoranaisesti vaikuttaa yksit

täisiin toimintoihin tai tehtäviin, vaan yhdistää ne kokonaisuudeksi, joka sopii 

yrityksen ympäristön, kuten asiakkaiden, vaatimuksiin. Samalla asiakassuhteen 

johtamisen tavoitteena on luoda puitteet, jossa operationaalisten tehtävien suorit-
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t aminen on asiakas huomioon ottaen mahdollisimman tehokasta, mikä puolestaan 

lisää suhteen arvoa. (Narus & Anderson 1995) On tärkeä huomata, että vaikka 

suhteen arvon lisäys tapahtuukin operationaalisten tehtävien kautta, asiakassuhde- 

markkinoinnillinen lähestymistapa, jossa pyritään erillisten toimintojen ja tehtävi

en tehostamiseen, ei tuo suhteelle samanlaista lisäarvoa kuin asiakassuhteen johta

minen. Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että johtamisella voidaan saavuttaa 

toimintojen ja tehtävien onnistuneessa yhdistämisessä syntyviä synergiaetuja. Toi

mintojen välisen yhteistyön voidaan toisin sanoen katsoa olevan asiakassuhteen 

johtamisen ydin.

Vastaavasti Möllerin ja Rajalan (1999) mukaan myyjäyrityksen kyvykkyys toimit

tajana määräytyy asiakkaan näkökulmasta pitkälti sen perusteella, kuinka hyvin 

ensisijaisessa asiakasvastuussa oleva henkilö, kuten account manager, pystyy 

hallitsemaan suhteen kannalta olennaisia toimintoryhmiä sekä niiden muodosta

maa toimintoketjua. Toimintoketju on esitetty kuviossa 8:

Kuvio 8: Toimintoketju

Account Manager - ‘Sateenvarjo’

Projekti
johtaja

\ Î /
Tuotepäällikkö - tuki

Lähde: Möller & Rajala 1999 (mukaillen)

Kuten kuviosta voidaan havaita, asiakassuhde voidaan Möllerin ja Rajalan (ma.) 

mukaan kuvata kolmen peräkkäisen perustoimintoryhmän yhdistelmänä. Nämä
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ovat myynti, toteutus ja ylläpito. Myynti viittaa kaikkiin niihin toimintoihin, joita 

tarvitaan uusien asiakassuhteiden luomisessa ja suhteen ehdoista neuvoteltaessa. 

Avainasemassa on tyypillisesti yrityksen myyntihenkilöstö. Toteutus tarkoittaa 

projektiluontoista vaihetta, jossa suhteen ehdot alustavasti toteutetaan ja suhde 

ikään kuin käynnistetään. Tästä vaiheesta on usein vastuussa erillinen projektijoh

taja, joka koordinoi yhteistyötä tarvittavien toimintojen välillä. Tärkeässä asemas

sa suhteen projektivaiheessa on erityisesti yrityksen tekninen henkilöstö, joka 

saattaa joutua vastamaan esimerkiksi tuotteeseen ja tuotantolinjaan tehtävistä 

sopeutuksista. Ylläpito taas viittaa toteutuksen jälkeisiin huolto-ja tukipalveluihin 

sekä muuhun jälkimarkkinointiin. Asiakasvastuullisen henkilön tukena toiminto- 

ryhmien hallinnassa on tyypillisesti tuotepäällikkö.

Ajatusta toimintojen välisen yhteistyön tarpeellisuudesta asiakassuhteen johtami

sessa tukevat myös useiden tutkijoiden (kts. esim. Jackson ym. 1999; Puri & 

Korgaonkar 1991; Cespedes ym. 1989; Spekman & Johnston 1986) näkemykset 

toimintojen välisistä myyntitiimeistä ja -keskuksista. Esimerkiksi Purin ja 

Korgaonkarin (1991) mukaan tuotteen onnistunut myynti toiselle yritykselle vaatii 

usein toimintojen välistä yhteistyötä, sillä asiakasyrityksessä ostopäätöstä ei 

yleensä tee yksittäinen henkilö, vaan ryhmä, johon tyypillisesti kuuluu useita 

henkilöitä ostavan organisaation eri osastoilta ja hierarkiatasoilta. Tämä ryhmä on 

ns. ostokeskus, jonka päätehtävät ovat ostoa koskevan informaation hankkiminen, 

jakaminen ja käsitteleminen sekä lopullisen ostopäätöksen tekeminen (Hutt & 

Speh 1995, 104).

Koska ostokeskuksen jäsenet edustavat organisaationsa eri toimintoja, heidän 

kiinnostuksen kohteensa, taustansa ja samalla myös informaatiotarpeensa ovat 

erilaiset. On todennäköistä, että yksittäinen myyjä ei pysty kaikkien ostokeskuksen 

jäsenten informaatiotarpeisiin vastaamaan, vaan tarvitsee avukseen oman organi

saationsa eri toimintojen edustajia, joilla on yksityiskohtaista tietoa omiin osaa

misalueisiinsa liittyen. (Jackson ym. 1999; Spekman & Johnston 1986) Myyjä- 

yrityksen tulisi toisin sanoen muodostaa myyntikeskus, joka on vastine asiakas
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yrityksen ostokeskukselle. Myyntikeskuksen jäseniksi tulisi valita henkilöitä, joilla 

on vastaavaa erityisosaamista ja päätösvaltaa kuin ostokeskuksen jäsenillä. (Puri 

& Korgaonkar 1991) Tämä tilanne on havainnollistettu kuviossa 9.

Kuvio 9: Myynti-ja ostokeskus

MYYJÄYRITYS OST A JA YRITYS

MYYNTI-
PÄÄLLIKKÖ

PÄÄTÖKSEN-
TEKIJÄ

TUOTANTO-
PÄÄLLIKKÖ

TUOTANTO-
PÄÄLLIKKÖ

HUOLTO/ 
TUKI

KÄYTTÄJÄT

TUTKIMUS & 
KEHITYS

TUTKIMUS & 
KEHITYSV MYYJÄ J ~~V OSTAJA J
LAADUN-

JAKELU VALVONTA

MARKKINOINTI RAHOITUS

MUUT MUUT

YRITYKSEN
ULKOPUOLISET

TOIMINNOT

Lähde: Puri & Korgaonkar 1991 (mukaillen)

Myyntitapahtuman onnistuminen vaatii siis myyjäyrityksen kykyä vakuuttaa ne 

asiakasyrityksen henkilöt, jotka osallistuvat ostopäätöksen tekoon (Cespedes ym. 

1989). Koska yksittäisellä myyjällä saattaa kuitenkin olla ainoastaan pintapuolista 

tietoa itse tuotteesta ja tuotteeseen olennaisesti liittyvistä toiminnoista, kuten 

tuotannosta, jakelusta tai huollosta, myyjä tarvitsee usein apua yrityksen muiden 

toimintojen edustajilta. Tämä johtuu siitä, että asiakasyritykset haluavat ostaa 

oman liiketoimintansa vaatimia ratkaisuja, eivätkä pelkkiä tuotteita, ja ovat siksi 

kiinnostuneita paitsi yksityiskohtaisista tuotetiedoista, myös myyjäyrityksen eri 

toiminnoista ja niiden toimivuudesta. (Sashittal & Wilemon 1996) Ostokeskuksen
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informaatiotarpeista riippuen myyntikeskukseen voikin kuulua esimerkiksi 

jakelusta, tuotannosta, huollosta ja tuotetuesta sekä tuotekehityksestä vastaavia 

henkilöitä. Osa myyntikeskuksen jäsenistä saattaa edustaa myös ulkoistettuja 

toimintoja. (Puri & Korgaonkar 1991)

Vastaavalla tavalla toimintojen välinen yhteistyö ja yrityksen sisäisten suhteiden 

hallinta ovat edellytyksiä myös menestyksekkäälle asiakassuhteiden johtamiselle 

(Weitz & Bradford 1999; Möller & Rajala 1999). Tämä johtuu siitä, että asiakkaat 

luovat läheisiä ja kestäviä suhteita toimittajiinsa lisätäkseen vaihdannan kohteena 

olevasta tuotteesta saatavaa arvoa. Tämä lisäarvo muodostuu tuotteeseen liittyvistä 

konkreettisista ja abstrakteista eduista, joita ovat esimerkiksi asiantunteva tekni

nen tuki, luotettavat toimitukset, hyvä tuotteen laatu ja toimittajan kyky ratkaista 

ongelmia. Koska merkittävä osa näistä eduista syntyy asiakassuhteista vastaavan 

osaston tai toiminnon ulkopuolella, lisäarvon muodostuminen vaatii toimintojen 

välistä yhteistyötä (Narus ja Anderson 1995; Spekman & Johnston 1986).

Weitz ja Bradford (1999) lähestyvät asiaa esittämällä kahden yrityksen välisen 

suhteen arvon ‘piiraana’ (engl. pie), joka kasvaa, pienenee tai jakautuu eri tavoin 

osapuolten toiminnan seurauksena. Heidän mukaansa asiakassuhteen johtamisessa 

tulisi aina olla kyse ‘piiraan’ eli suhteen arvon kasvattamisesta eikä vain ‘piiraan’ 

jakamisesta yritysten kesken. Suhteen kehittäminen ja arvon kasvattaminen vaatii 

kuitenkin toimintojen välistä yhteistyötä, sillä yksittäisellä henkilöllä tai vain 

yhden toiminnon edustajilla ei yleensä ole riittävästi tietämystä tai valtaa suunni

tella ja toteuttaa merkittäviä asiakassuhteeseen vaikuttavia muutoksia. Asiakasvas- 

tuullisella myyjällä saattaa esimerkiksi olla lupa neuvotella ainoastaan hinnasta 

tiettyjen rajojen puitteissa. Key account managerilla ei taas välttämättä ole tietoa, 

minkälaiset tekniset muutokset tuotteeseen ovat mahdollisia. (McDonald ym. 

1997; Cespedes 1994)

Erityisen tärkeää toimintojen välinen yhteistyö on silloin, kun vaihdannan kohtee

na on korkean teknologian tuote. Tuotteen tekninen monimutkaisuus ja markki
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noiden epävarmuus aiheuttavat sen, että markkinoinnilliset tehtävät, kuten 

asiakassuhteen johtaminen, ovat erittäin tietointensiivisiä. Mitä monimutkaisempi 

tuote toisin sanoen on kyseessä, sitä useampia taitoja ja kyvykkyyksiä sen markki

nointi, ja toisaalta myös ostaminen, vaatii. Tämä pakottaa sekä myyjä- että ostaja- 

yrityksen eri alojen asiantuntijat yhteistyöhön paitsi yritysten sisällä, myös niiden 

välillä. Liiketoiminta korkean teknologian markkinoilla vaatii jatkuvaa 

henkilökohtaista vuorovaikutusta asiakassuhteen molempien osapuolten kesken. 

(Möller & Rajala 1999)

Yritysten välisiä henkilökohtaisia suhteita tutkineet Cunningham ja Homse (1986, 

106) kuitenkin toteavat, että suorat ja läheiset vuorovaikussuhteet yritysten toimin

tojen välillä ovat ominaisia pääasiassa pitkäaikaisille suhteille. Suhteen alkuvai

heessa vuorovaikutus rajoittuu sen sijaan tyypillisesti vain myyjän ja ostajan 

välille. Näiden vaiheiden välissä voidaan lisäksi erottaa erillinen suhteen kehitys

vaihe, jossa osapuolten eri toimintojen välillä on jo joitakin suoria vuorovaikutus

suhteita, mutta ne eivät ole yhtä läheisiä kuin myyjän ja ostajan välinen suhde. 

Toimintojen välisten suorien vuorovaikutussuhteiden evoluutio asiakassuhteessa 

on esitetty kuviossa 10.
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Kuvio 10: Toimintojen välisten suorien vuorovaikutussuhteiden evoluutio

a) Suhteen alkuvaihe

MYYJÄ-
YRITYS

OSTAJA-
YRITYS

OstotoimintoMyynti / 
markkinointi

Lähde: Cunningham & Homse 1986, 107 (mukaillen)

4.1.2

Toimintojen välinen yhteistyö ja asiakassuhteen johtamisen elementit

Toimintojen välisen yhteistyön tarkoitus on siis koota yhteen yhteen kaikki ne 

tiedot ja taidot, joita kyseessä olevan asiakassuhteen menestyksekäs johtaminen 

vaatii. Johtaminen taas viittaa kaikkiin niihin toimiin, joiden tarkoituksena on 

suhteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikka kirjallisuudessa näitä toimia on 

esitetty useita kymmeniä, keskeisimpinä asiakassuhteen johtamisen elementteinä
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voidaan pitää kommunikaatiota (kts. esim. Ford 1997, 159; Spekman & Johnston

1986) , neuvotteluja (kts. esim. Seines 1998), koordinaatiota (kts. esim. Dwyer ym.

1987) ja sopeuttamista (kts. esim. Narus & Anderson 1995).

Kommunikaatio eli myyjä- ja ostajayrityksen välillä tapahtuva informaation vaih

danta on merkittävä asiakassuhteen elementti, sillä se lisää osapuolten välistä luot

tamusta. Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että tehokkaan kommunikaation 

avulla myyjäyritys pystyy vakuuttamaan asiakkaan osaamisestaan ja näin vähen

tämään asiakkaan kokemaa riskiä. (Seines 1998) Vaihdettavan informaation tulee 

kuitenkin olla vastaanottajan kannalta tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista, 

mikä tarkoittaa myyjäyrityksen kannalta sitä, että sen on kyettävä antamaan 

asiakasyrityksen jäsenille juuri oikeanlaista tietoa silloin, kun he sitä tarvitsevat. 

Koska asiakkaan työntekijät edustavat yrityksessään eri toimintoja ja hierarkia

tasoja, ja ovat esimerkiksi koulutustaustaltaan erilaisia, myös heidän informaatio- 

tarpeensa ovat erilaiset. Siksi tehokas kommunikaatio vaatiikin myyjäyritykseltä 

kykyä toimittaa asiakkaalle useisiin eri osaamisalueisiin liittyvää tietoa. (Narus & 

Anderson 1995: Spekman & Johnston 1986) Mitä monimutkaisempi on vaihdan

nan kohteena oleva tuote, suurempi haaste tämä on (Metcalf ym. 1992).

Aivan kuten aiemmin esitetyssä myyntitilanteessakin, myyjäyritys ei kykene 

vastaamaan asiakkaan erilaisiin informaatiotarpeisiin ilman toimintojen välistä 

yhteistyötä, sillä yksittäisellä henkilöllä tai ainoastaan yhden toiminnon edustajilla 

ei ole riittävän laajaa osaamispohjaa. Toisaalta toimintojen välisen yhteistyön 

voidaan katsoa olevan asiakassuhteen johtamisessa vieläkin tärkeämpää kuin 

myynnissä, sillä asiakkaan informaatiotarpeet ovat läheisessä asiakassuhteessa 

monipuolisemmat ja yksityiskohtaisemmat kuin silloin, kun kyseessä on transak- 

tiopohjainen suhde (Narus & Anderson 1995). Näin on erityisesti korkean tekno

logian markkinoilla, jossa asiakassuhteen ylläpito vaatii molemmilta osapuolilta 

monipuolisia kyvykkyyksiä ja useiden eri teknologioiden hallintaa (Möller & 

Rajala 1999).
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Toisaalta yritysten välisen kommunikaation parantumista ei voi selittää ainoastaan 

sillä, että keskustelevat osapuolet vastaavat toisiaan tietotasoltaan ja osaamisel- 

taan. Song ym. (1997) toteavatkin, että tehokkaan kommunikaation taustalla on 

myös osapuolten muunlainen yhteensopivuus, kuten ideologioiden, kiinnostuksen 

kohteiden sekä tavoitteiden samankaltaisuus. Saman alan asiantuntijoiden välinen 

kommunikaatio ei siis ole tehokasta pelkästään siksi, että osapuolet kykenevät 

vastaamaan toistensa esittämiin, tiettyä erityisosaamista vaativiin kysymyksiin, 

vaan myös siksi, että he ovat henkilöinä samantyyppisiä. Vastaavasti Weitzin ja 

Bradfordin (1999) mukaan asiakassuhde on altis konflikteille, mikäli organisaati

oiden välinen kommunikaatio ei tapahdu sellaisten henkilöiden välillä, joilla on 

samankaltainen näkemys asioista (engl. mind-set).

Neuvottelut viiltävät henkilöiden tai ryhmien väliseen päätöksentekoprosessiin, 

jonka tavoitteena on suhteen osapuolten välisten ristiriitojen ratkaisu (Narus & 

Anderson 1995). Nämä ristiriidat saattavat johtua esimerkiksi erilaisista roolikäsi- 

tyksistä, tavoitteista tai suhteen arvon epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta osa

puolten kesken (Dwyer ym. 1987). Neuvottelut ovat suhteen kannalta elintärkeitä, 

sillä vain niiden kautta osapuolet voivat aikaansaada muutoksia suhteessa ja vaatia 

itselleen oikeudenmukaista osaa suhteen arvosta. Ratkaisemattomat ristiriidat 

saattavat johtaa suhteen loppumiseen. (Seines 1998; Narus & Anderson 1995)

Toimintojen välisestä yhteistyöstä voidaan katsoa olevan hyötyä myös neuvotte

luissa eli suhteen osapuolten välisten ristiriitojen ratkaisussa. Tämä johtuu siitä, 

että monipuolinen osaaminen auttaa paitsi ymmärtämään ristiriidan syitä parem

min, myös löytämään sille luovia ratkaisuja (Narus & Anderson 1995). Koska 

ristiriidoissa on pohjimmiltaan kyse suhteen arvon jakamisesta osapuolten välillä, 

toimintojen välinen yhteistyö taijoaa Weitzin ja Bradfordin (1999) näkemyksen 

mukaisesti siis mahdollisuuden pikemminkin kasvattaa suhteen arvoa kuin jakaa 

se uudelleen. Toisaalta neuvottelut saattavat vaatia toimintojen välistä yhteistyötä 

myös siksi, että asiakasvastuullisella henkilöllä ei ole tarpeeksi valtaa päättää 

strategisesti tärkeistä asioista tai suhteen arvon jakamisesta. Tällöin asiakasvas-
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tuullisen henkilön on toimittava yhteistyössä esimiehensä tai yrityksen yleisjohdon 

kanssa.

Koordinaation tavoitteena on yhteensovittaa suhteen osapuolten väliset toiminnot 

siten, että vaihdanta sujuu mahdollisimman tehokkaasti. Ilman minkäänlaista 

koordinaatiota vaihdantasuhdetta ei voi olla olemassa. Yksinkertaisimmillaan 

koordinaatio on ‘mekanistista’, mikä tarkoittaa sitä, että vaihdannan hallinta on 

muodollista ja jäykkää, ja se toteutetaan vakiintuneiden sääntöjen ja toimintatapo

jen avulla. ‘Orgaaninen’ koordinaatio lähtee sen sijaan yksittäisten toimintojen 

kyvyistä ja on luonteeltaan joustavaa ja innovatiivista. (Narus & Anderson 1995)

Vaikka kaikki asiakassuhteet tarvitsevat jossain määrin myös ‘mekanistista’ koor

dinaatiota, ‘orgaanisen’ koordinaation voidaan katsoa olevan avainasemassa 

silloin, kun vaihdannan kohteena on korkean teknologian tuote. Tämä johtuu siitä, 

että muutokset tuotteissa ja prosesseissa vaativat joustavuutta myös koordinaati

olta. Victorin (1990; kts. Narus & Anderson 1995) mukaan ‘orgaanisen’ koordi

naation edellytys on kuitenkin tehokas kommunikaatio, joka puolestaan vaatii 

toimintojen välistä yhteistyötä erityisesti silloin, kun tuote on teknisesti monimut

kainen. Voidaan siis perustellusti väittää, että toimintojen välinen yhteistyö paran

taa yrityksen kykyä koordinoida vaihdantasuhdetta.

Koska koordinaation tarkoitus on varmistaa, että vaihdanta osapuolten välillä 

sujuu häiriöttä, siihen liittyy läheisesti myös ongelmien ratkaisu eli vaihdantasuh- 

teen olemassaoloa ja tehokkuutta haittaavien esteiden poistaminen. (Narus & 

Anderson 1995) Aivan kuten ristiriitojenkin selvittäminen, ongelmatilanteet ja 

niiden ratkaisu tarjoavat osapuolille mahdollisuuden kehittää suhdetta ja lisätä sen 

arvoa, eikä vain ylläpitää sitä. Edellytyksenä on kuitenkin ongelman perinpohjai

nen ymmärtäminen, innovatiivisten ja kokonaisvaltaisten ratkaisuvaihtoehtojen 

muodostaminen sekä parhaan, molempia osapuolia hyödyttävän vaihtoehdon 

valitseminen (Hutt ym. 1985). Koska useiden eri alojen osaamisen yhdistäminen 

lisää sekä ratkaisujen luovuutta että kokonaisvaltaisuutta (Narus & Anderson
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1995), toimintojen välisen yhteistyön voidaan väittää parantavan vaihdantasuhteen 

koordinointia myös tehokkaamman ongelmanratkaisun myötä.

Sopeuttaminen viittaa suhteen osapuolten kykyyn muokata tuotteita, prosesseja ja 

toimintamalleja ulkoista ympäristöä paremmin vastaaviksi. Sopeuttajana voi toi

mia joko toinen tai molemmat osapuolista. (Metcalf ym. 1992) Vaikka sopeutta

misessa onkin pääasiassa kyse yritysten välisen vaihdannan tehostamisesta ja 

taloudellisen hyödyn saavuttamisesta, asiakassuhteen johtamisen näkökulmasta 

sillä voidaan katsoa olevan myös syvällisempi merkitys. Johnsonin (1999) mukaan 

myyjäyrityksen joustavuus ja toiminnan sopeuttaminen nimittäin viestittävät 

asiakkaalle, että yritys haluaa toimia sekä asiakasta että suhdetta hyödyttävällä 

tavalla. Sopeuttamalla toimintaansa myyjäyritys toisin sanoen osoittaa pitävänsä 

suhdetta arvokkaana ja tärkeänä sekä näyttää olevansa sitoutunut siihen. Sitoutu

minen on puolestaan yksi menestyksekkään suhteen tunnusmerkeistä (Dwyer ym. 

1987).

Suurin osa korkean teknologian tuotteista on varsin monimutkaisia ja siksi on 

varsin tavallista, että asiakassuhteen osapuolet joutuvat tekemään sopeutuksia 

esimerkiksi tuotteen, tuotantoprosessien tai toimitusten suhteen. Yleinen toimin

tojen sopeuttamisen muoto on myös yhteistyö tuotekehityksen aikana. Yhteistyö 

on kannattavaa molempien osapuolien näkökulmasta, sillä tuotteen kehittäjä saa 

asiakkaalta hyödyllisiä ideoita ja asiakas saa tarpeitaan vastaavan tuotteen. 

(Räsänen 1999, 84) Sopeuttamiseen liittyy kuitenkin se riski, että osapuolet tule

vat toisistaan liian riippuvaisiksi. Markkinoijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että 

tuote on niin mukautettu tietyn asiakkaan tarpeita vastaavaksi, että se ei ole 

myytävissä muille asiakkaille. (Möller & Wilson 1995,27)

Toimintojen välistä yhteistyötä tarvitaan myös vaihdannan sopeuttamisessa. Asia

kasyritys saattaa esimerkiksi haluta, että tuotteeseen tehdään jotain muutoksia tai 

että tuote toimitetaan normaalia nopeammin. Tällaisissa tilanteissa yksittäisellä 

henkilöllä tai yhden toiminnon edustajilla ei yleensä ole tietoa siitä, onko asiak
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kaan vaatimat mukautukset mahdollista toteuttaa, eikä myöskään valtaa suostua 

niihin. (Sashittal & Wilemon 1996) Vastavasti toimintojen välistä yhteistyötä 

tarvitaan sopeuttamisesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen arvioinnissa, sillä sen 

voidaan katsoa vaativan sekä oman että asiakkaan toiminnan yksityiskohtaista 

tuntemista. Toimintojen välinen yhteistyö tehostaa sopeuttamista myös paremman 

kommunikaation kautta (Narus & Anderson 1995).

4.2

Yhteistyön toteuttaminen tiimien avulla

Koska asiakassuhteen johtaminen vaatii useisiin eri toimintoihin liittyviä kyvyk

kyyksiä, asiakkasta huolehtiminen ei voi jäädä ainoastaan yhden henkilön tai toi

minnon vastuulle. Möller ja Rajala (1999) toteavatkin, että asiakkaiden määrän 

ollessa rajattu kunkin asiakassuhteen tulisi olla toimintojen välisen eli interfimk- 

tionaalisen tiimin hallittavana. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenillä olisivat 

kaikki ne taidot, joita kyseisen asiakassuhteen kehittäminen ja ylläpito vaatii. Aja

tuksen kannalla ovat myös McDonald ym. (1997), jotka korostavat ns. key account 

-tiimien merkitystä asiakkaan tarpeiden tyydyttämisessä. Heidän mukaansa key 

account managerin taustalla on oltava muodollinen tai epämuodollinen toiminto

jen välinen tiimi, sillä asiakkaat vaativat usein ratkaisuja, joihin liittyy useiden eri 

alojen erityisosaaminen.

Olennainen toimintojen välisen asiakastiimin piirre on se, että kyseessä ei yleensä 

ole pysyvä organisaatioyksikkö, jonka ainoa tehtävä on hoitaa asiakassuhdetta 

(Helfert & Vith 1999). Sen sijaan kyseessä on pikemminkin tukijoukko, jonka 

monialaista osaamista ensisijaisessa asiakasvastuussa oleva henkilö voi tarvittaes

sa hyödyntää. Tämä asiakasvastuullinen henkilö, kuten myyjä tai key account 

manager, on toisin sanoen useimmiten asiakastiimin ainoa vakituinen jäsen, kun 

taas muut tekevät pääasiassa omaan toimintoonsa liittyviä tehtäviä ja liittyvät tii

miin tarvittaessa. Kun tämä näkemys yhdistetään Fjeldstadin ja Stabellin (1994,



52

10) määritelmään toimintojen välisestä projektitiimistä, toimintojen välinen 

asiakastiimi voidaan määritellä seuraavalla tavalla:

Toimintojen välinen asiakastiimi on väliaikainen organisaatioyksikkö, johon kuuluvat 

henkilöt edustavat organisaation eri toimintoja. Näiden henkilöiden yhteisenä tehtä

vänä on asiakassuhteen johtaminen.

On tärkeä havaita, että tarkan määritelmän mukaan tiimissä ei siis ole kyse ainoas

taan asiakasvastuullisen henkilön taustalla olevasta kontaktiverkostosta, jota voi 

käyttää informaation hankintaan, vaan ryhmästä, jolla on yhteinen tehtävä. Äärim- 

millään tämän voidaan katsoa tarkoittavan jopa sitä, että asiakastiimi ei itse 

asiassa ole tiimi, elleivät kaikki sen jäsenet aktiivisesti osallistu asiakassuhteen 

ylläpitoon ja kehittämiseen. Käytännössä muodolliseen tai epämuodolliseen 

tiimiin kuuluvien henkilöiden pääasiallinen tehtävä on kuitenkin toimia toimin- 

tokohtaisen tiedon lähteenä (Parker 1995).

Vastaavan näkemyksen esittää Wind (1981, 254), jonka mukaan keskeisin toimin

tojen välisen yhteistyön asettama edellytys yrityksen organisaatiorakenteelle on se, 

että rakenne mahdollistaa tehokkaan informaation kulun toimintojen välillä. Tämä 

tukee Parketin (1995) ajatusta, jonka mukaan asiakasvastuullisen henkilön taustal

la ei aina tarvitse olla muodollista, yhteiseen tehtävään sitoutunutta tiimiä, vaan 

usein epävirallinen, eri toimintojen edustajien muodostama tukiryhmä riittää. Näin 

on esimerkiksi pienissä yrityksissä, jossa tietyn toiminnon saattaa muodostaa vain 

yksi tai muutama henkilö. Tällöin muodollisen tiimin rakentaminen on turhaa, 

sillä asiakasvastuullinen henkilö tietää välittömästi, kenen puoleen hänen täytyy 

kääntyä tiettyyn toimintoon liittyvissä asioissa. Tiimin muodollisuuden vaatimuk

sen voidaankin katsoa olevan sitä suurempi, mitä isompi yritys on kyseessä. 

Toisaalta muodollisen yhteistyön tarve lisääntyy myös tuotteen tai järjestelmän 

monimutkaisuuden kasvaessa.

Yrityksen asiakkaiden lukumäärä on usein myös niin suuri, ettei yrityksellä ole 

resursseja muodostaa erillistä tiimiä edes merkittävimpiä asiakkaita varten.
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Osaaminen saattaa esimerkiksi olla niin henkilöitynyttä, ettei organisaatiossa ole 

välttämättä kuin yksi työntekijä, joka hallitsee tietyn osa-alueen, kuten jonkin 

tuotteen teknologian, täydellisesti. Tällaisten harvinaisten ja arvokkaiden erityis- 

osaajien tehtävänä onkin toimia keskitetysti asiakastiimien tukena. (Möller & 

Rajala 1999) Toisaalta resurssipula voi tulla vastaan, vaikka kyseessä ei olisikaan 

harvinaislaatuinen osaaminen, mikäli asiakkaita on riittävän paljon. Tällöin 

kysymykseen voisi tulla eräänlainen virtuaalitiimi, jossa yksi tai useampi tiimin 

jäsenistä on korvattu tietokannalla, johon on syötetty kunkin asiakkaan karmalta 

olennaiset tiedot. Nämä tiedot olisivat muiden tiimin jäsenten käytettävissä ja 

mahdollistaisivat optimitilanteessa asiakaskohtaisen ratkaisun syntymisen, vaikka 

tietyn toiminnon edustaja ei henkilökohtaisesti tiimissä olisikaan mukana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimintojen välinen yhteistyö on keskeinen edel

lytys menestyksekkäälle asiakassuhteen johtamiselle korkean teknologian alalla, 

sillä johtaminen vaatii useisiin eri toimintoihin liittyviä taitoja ja kyvykkyyksiä. 

Asiakassuhteesta ja sen hyvinvoinnista ei tulisikaan olla vastuussa ainoastaan 

yksi henkilö tai toiminto, vaan toimintojen välinen muodollinen tai epämuodol

linen asiakastiimi, jonka jäsenillä on kaikki ne tiedot ja taidot, joita kyseisen 

asiakassuhteen kehittäminen ja ylläpito vaatii.

5

EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen toteutus. Aluksi käsitellään 

tutkimusmenetelmän valintaa ja sen perusteluita, minkä jälkeen perehdytään 

haastattelulomakkeen suunnitteluun ja aineiston keruuseen. Lopuksi arvioidaan 

tutkielman luotettavuutta validiteetin ja reliabiliteetin valossa.

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, mitä hyötyä toimintojen välisestä yhteis

työstä on asiakassuhteen johtamisessa korkean teknologian yritysmarkkinoilla.
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Lisäksi tutkimuksella pyritään selvittämään, millaista toiminnan orientaatiota ja 

markkinointitoiminnon roolia korkean teknologian yritysmarkkinoilla toimiminen 

vaatii. Tutkimus kohdistuu kohdistuu terveydenhuollon tekniikan toimialalla 

toimivaan yritykseen. Terveydenhuollon tekniikka on puolestaan niin sanotun 

hyvinvointiklusterin osa-alue.

Hyvinvointiklusteriin kuuluvan yrityksen valintaa tutkimuksen kohteeksi puolsi 

ensinnäkin se, että klusterilla voidaan katsoa olevan lupaava tulevaisuus: tervey

denhuollossa tarvittavien laitteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, mikä 

puolestaan luo hyvät toimintaedellytykset ja menestymismahdollisuudet alan 

yrityksille. Toiseksi huomattava osa klusteriin, ja erityisesti terveydenhuollon 

tekniikan osa-alueeseen kuuluvista yrityksistä voidaan luokitella korkean tekno

logian yrityksiksi.

5.1

Tutkimusmenetelmän valinta ja perustelut

Tieteellisessä tutkimuksessa käytettävän menetelmän valinta pohjautuu tutkimuk

sen tavoitteisiin ja tutkimusongelman asettamiin vaatimuksiin. Tutkijan on mah

dollista valita lähestymistavakseen joko kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen 

tutkimusote. Kvalitatiivisen tutkimuksen päämääränä on tutkittavien ilmiöiden 

ymmärtäminen ja teorioiden kehittely. Tutkija yrittää toisin sanoen päästä sisälle 

tutkittaviin ilmiöihin, eikä tyydy tutkimuskohteen ulkokohtaiseen, etäiseen tarkas

teluun. (Hirsjärvi & Hurme 1980, 15) Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on 

sanallisessa tai joskus jopa visuaalisessa muodossa. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

päämääränä on puolestaan ilmiöiden selittäminen ja ennustaminen sekä teorioden 

koettelu. Aineisto on esitettävissä numerollisessa muodossa ja sen analysointiin 

käytetään tyypillisesti tilastollisia menetelmiä. (Uusitalo 1991, 79)
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Tämän tutkielman lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusote. Osaltaan 

valintaa puoltaa se, että tutkittavat aihealueet ja ilmiöt eivät ole helposti kvantifi

oitavissa, minkä vuoksi niiden mittaaminen kvantitatiivisin menetelmin olisi ollut 

lähes mahdotonta. Toisaalta kvalitatiivinen tutkimusote on perusteltu siksi, että 

tutkimuksen kohdeilmiö on monimutkainen ja kokonaisvaltainen, minkä seurauk

sena tutkimuksen tavoitteena on ennen kaikkea ymmärryksen lisääminen. Kvalita

tiivisen tutkimuksen etsinnällisen luonteen vuoksi valintaa puoltaa lisäksi myös 

se, että kiinnostuksen kohteena olevalta toimialalta on olemassa hyvin vähän 

yksittäisten organisaatioiden näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia.

Tutkimuksen kohdeyritykseksi valittiin Biohit Oyj. Valinnan taustalla oli ennen 

kaikkea yrityksen kansainvälinen menestyminen elektronisten nesteannostelij öi

den markkinoilla. Toisaalta Biohitin teki mielenkiintoiseksi tutkimuksen kohteek

si myös se, että yrityksessä on havaittavissa kasvava tarve panostaa markkinointiin 

ja kyetä toimimaan markkinaorientoituneesti. Lisäksi yrityksen menestyminen on 

tiukasti sidottu tärkeiden asiakassuhteiden onnistuneeseen hoitoon.

Konkreettisina tutkimusmenetelminä kvalitatiivisessa lähestymistavassa voidaan 

käyttää muun muassa osallistuvaa havainnointia, syvähaastatteluja, kokonaisval

taista osallistumista haastateltavan toimintaan, case study -tyyppisiä menettelyjä 

sekä tutkittavien henkilökohtaisten dokumenttien analyysejä (Hirsjärvi & Hurme 

1980, 15). Tämän tutkimuksen menetelmänä käytettiin ns. case- eli tapaustutki

musta, koska tavoitteena oli kokonaisvaltaisen ilmiön syvällinen kuvaus ja ilmiön 

sisäisten vuorovaikutussuhteiden perinpohjainen ymmärtäminen.

Case-tutkimuksessa kysytään miten ja miksi jotakin tapahtui jossakin tietyssä 

tapauksessa (Järvinen & Järvinen 1994, 7). Tutkimuksen tiedonhankintatapoja 

ovat kyselyt, haastattelut, havainnointi ja arkistointimateriaalin käyttö (mt. 44). 

Case-tutkimus ei siis välttämättä ole puhtaasti kvalitatiivinen, vaan siinä voidaan 

käyttää hyväksi myös kvantitatiivista informaatiota (Uusitalo 1991, 76). Vastaa

vasti Yinin (1989, 23) mukaan case-tutkimuksessa on kyse empiirisestä tutki-
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muksesta, jossa tutkitaan jotakin ilmiötä luonnollisessa ympäristössään käyttäen 

hyväksi monenlaista aineistoa. Tässä tutkimuksessa keskeisimmän aineiston 

muodostivat haastattelut.

Tutkimushaastattelut voidaan jaotella eri lajeihin sen perusteella, miten kiinteästi 

kysymykset on muotoiltu ja missä määrin haastattelija jäsentää tilannetta. Puhu

taan kysymysten ja tilanteen strukturoinnista. Tutkimushaastattelun eri lajit ovat 

Hirsjärven ja Hurmeen (1980, 42-43) mukaan lomakehaastattelu, teemahaastattelu 

ja avoin haastattelu. Tämän tutkimuksen haastattelumenetelmäksi valittiin 

teemahaastattelu, joka on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, puolistruk- 

turoitu haastattelu. Teemahaastattelulle on ominaista, että haastattelun aihepiirit 

eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta menetelmästä puuttuu kuitenkin täysin 

strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja 

jäijestys. Kyseessä on toisin sanoen menetelmä, jossa keskustelu kohdennetaan 

tiettyihin teemoihin, joita haastattelun kuluessa syvennetään, (mt. 50)

Teemahaastattelumenetelmän käyttöä tässä tutkimuksessa puolsi se, että tutkimuk

sen kohteena oleva ilmiö on luonteeltaan niin moni-ilmeinen, ettei sen syvällinen 

ymmärtäminen olisi ollut mahdollista strukturoidun lomakehaastattelun avulla. 

Toisaalta taas avoin haastattelu ei olisi strukturoimattomuutensa takia antanut 

mahdollisuutta edetä tutkielman teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Teema

haastattelun on sitä paitsi havaittu soveltuvan hyvin tutkimuksiin, joiden kohteena 

ovat yritysten ulkopuoliset suhteet, haastateltavien heikosti tiedostamat seikat sekä 

ilmiöt, joista haastateltavat eivät ole päivittäin tottuneet keskustelemaan (Ahonen 

1999, 59; Hirsjärvi & Hurme 1980,49).

Case-tutkimusmenetelmän huonona puolena voidaan pitää sitä, että tulokset eivät 

ole laajemmin yleistettävissä, mikäli tapausten määrä on vähäinen. Toisaalta 

useissa kvalitatiivissa tutkimuksessa tavoitteena ei olekaan tilastolliseen yleistet

tävyyteen pyrkiminen, vaan ymmärryksen lisääminen. Tähän puolestaan riittää 

yleensä pienikin tapausmäärä, kunhan kerätty aineisto teoreettisesti edustavaa eli
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siinä on tutkimusongelman kannalta olennaiset piirteet. Aineiston teoreettisen 

edustavuuden vaatimuksesta seuraa kuitenkin se, että kvalitatiivisessa tutkimuk

sessa aineiston kerääminen, käsittely ja analyysi lomittuvat toisiinsa. Analyysi 

saattaa siis osoittaa, että aineistoa on täydennettävä. (Uusitalo 1991, 80) Vastaa

vasti voidaan puhua kyllääntymisestä, millä tarkoitetaan sitä, että lisätapaukset 

eivät enää tuo tutkimukseen uusia piirteitä. Kyllääntymisen rajat eivät ole etukä

teen tiedossa ja aineiston keruu tulee osata katkaista sopivassa kohdassa. (Mäkelä 

1990, 52) Kyllääntyminen tapahtui myös tämän tutkimuksen aineiston hankin

nassa.

5.2

Haastattelulomakkeen suunnittelu ja aineiston keruu

Aineiston keruu suoritettiin teemahaastattelujen avulla. Haastatteluja varten laadit

tiin teemahaastattelurunko, joka pohjautuu tutkielman teoriaosassa esitettyihin 

ajatuksiin ja kohdeilmiötä jäsentäviin käsitteisiin. Haastattelurungon avulla voitiin 

johdatella haastateltavien kanssa käytyjä keskusteluja. Käytetty teemahaastattelu- 

runko on esitetty liitteessä 1.

Itse haastattelu muodostui neljän teema-alueen ympärillä käydystä keskustelusta. 

Nämä teema-alueet olivat:

A. Menestyminen markkinoilla

Mitkä ovat keskeisimpiä menestystekijöitä alalla yleisesti? Alan uhkat ja 

mahdollisuudet? Mitkä ovat yrityksen omia menestystekijöitä ja vastaa

vasti heikkouksia?
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B. Yrityksen organisaatio

Mitä eri osastoja/toimintoja yrityksen organisaatiossa on? Miten yritys on 

organisoitu?

C. Asiakassuhteen johtaminen

Mitä yrityksessä ymmärretään asiakassuhteella ja sen johtamisella? Mihin 

hyvä asiakassuhde perustuu? Miten asiakassuhteen hoito on järjestetty?

D. Toimintojen välinen yhteistyö ja asiakassuhteen johtaminen

Mitä tietoja ja taitoja asiakassuhteen hoito vaatii? Mitkä toiminnot osallis

tuvat asiakassuhteen johtamiseen?

Alustavat teema-alueet ja muutama kutakin aluetta tarkentava kysymys lähetettiin 

etukäteen haastateltaville, jotta heillä oli mahdollisuus valmistautua haastatteluun. 

Itse haastattelukysymykset pyrittiin väärinkäsitysten välttämiseksi laatimaan mah

dollisimman yksiselitteisiksi ja selkeiksi. Alkuperäiseen haastattelurunkoon 

kuulumattomia lisäkysymyksiä käytettiin silloin, kun vastauksia haluttiin selven

tää tai syventää sekä silloin, kun haluttiin nostaa esiin uusia aiheita.

Haastattelut suoritettiin Biohitin toimitiloissa Helsingissä 1.12.-15.12.1999 välise

nä aikana. Haastattelujen kesto vaihteli runsaasta yhdestä vajaaseen kahteen tun

tiin ja ne nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Nauhoitukset purettiin raakateks

tiksi, jonka perusteella raportointi ja analyysi on tehty.

Koska tutkimuksen kohdeilmiö liittyy yrityksen eri toimintoihin, haastateltavat 

edustivat kohdeyrityksen organisaation eri osa-alueita. Näin pyrittiin saavuttamaan
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ilmiön kokonaisvaltainen kuvaus ja ilmiön sisäisten vuorovaikutussuhteiden ym

märtäminen. Haastateltavina Biohitistä olivat:

• Reijo Luostarinen, hallituksen puheenjohtaja

• Jukka Kilpiö, myynti- ja markkinointijohtaja

• Erkki Vesanen, tuotekehitys- j a tuotantoj ohtaj a

• Ritva Kara, myyntipäällikkö

Toimialan erityispiirteisiin ja dynamiikkaan liittyen haastateltavana oli lisäksi 

erikoistutkija Sirkku Kivisaari VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmästä.

5.3

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Jokaisen tutkimuksen tavoitteena tulisi olla tulosten ja todellisuuden mahdollisim

man hyvä vastaavuus eli tutkimuksen luotettavuus. Tutkimuksen luotettavuutta 

sekä tutkimusmenetelmien valintaa ja niiden käytön järkevyyttä voidaan tarkas

tella validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Luotettavuustarkastelu koskee koko 

tutkimusprosessia, eikä ainoastaan haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme 1980, 142) 

Uusitalo (1991, 82) kuitenkin toteaa, että validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet 

liittyvät ensisijaisesti kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

yhteydessä on luontevampaa puhua väljemmin analyysin arvioitavuudesta eli siitä, 

että lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä sekä toistettavuudesta, joka 

edellyttää, että tutkijan käyttämät luokittelu ja tulkintasäännöt ovat yksiselitteiset 

ja että niitä käytetään johdonmukaisesti. Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että 

kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä validiteetti ja reliabiliteetti voitaisiin jättää 

huomioimatta. Seuraavassa näihin käsitteisiin perehdytään tarkemmin.
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5.3.1

Validiteetti

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata. Kun teoreettinen ja operatiivinen määritelmä ovat yhtäpitävät, validiteetti 

on täydellinen. (Uusitalo 1991, 84) Validiteetti voidaan Hirsjärven ja Hurmeen 

(1980, 143) jakaa edelleen käsite- ja sisältövaliditeettiin. Käsitevaliditeetti viittaa 

siihen, kuinka hyvin tutkija kykenee tavoittamaan tutkittavan ilmiön olennaiset 

piirteet ja johtamaan teoriasta keskeiset käsitteet. Huono käsitevaliditeetti ilmenee 

tutkimuksen pääkategorioiden ja ongelmanasettelun heikkoutena sekä haastattelu- 

rungon huonona suunnitteluna. Sisältövaliditeetilla tarkoitetaan puolestaan tutki

jan kykyä laatia teema-alueita koskevat alustavat haastattelukysymykset. Teema

haastattelun sisältö validiteetti on huono, mikäli kysymykset eivät tavoita haluttuja 

merkityksiä.

Tässä tutkielmassa hyvä käsitevaliditeetti pyrittiin varmistamaan perehtymällä 

aihealuetta koskevaan aikaisempaan teoreettiseen keskusteluun, tutustumalla 

toimialaa koskeviin tutkimuksiin ja siihen liittyvään käsitteistöön sekä suunnit

telemalla haastattelurunko teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Sisältövaliditeetti 

pyrittiin puolestaan saavuttamaan varautumalla tarpeeksi useaan kysymykseen ja 

riittäviin lisäkysymyksiin kultakin teema-alueelta. Tutkielman sisältövaliditeetin 

voidaan katsoa olevan hyvä, sillä teemahaastattelun kysymysrungon avulla tavoi

tettiin kunkin teema-alueen olennaiset piirteet.

Toisaalta validiteetti voidaan Yinin (1989, 40-41) mukaan jaotella kvalitatiivisissa 

tutkimuksissa myös rakenteelliseen, sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Raken

teellinen validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän ja tutkimuksen suoritustavan 

sopivuutta tutkittavaan ongelmaan, kun taas sisäinen validiteetti viittaa kerätyssä 

aineistossa piilevien syy- ja seuraussuhteiden luotettavaan tunnistamiseen ja 

tulkintaan. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan puolestaan tutkimustulosten 

yleistettävyyttä. Erityisen vaativaa case-tutkimuksessa on sisäisen validiteetin
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saavuttaminen, joskin ongelmalliseksi muodostuu myös tutkimuksen ulkoinen 

validiteetti, sillä vain yhden tai muutaman tapauksen tutkiminen ei yleensä anna 

perustetta yleistää tuloksia. Tästä johtuen tämänkin tutkimuksen ulkoisen validi

teetin voidaan katsoa olevan heikko. Tulokset ja johtopäätökset ovat yleistettävis

sä ainoastaan samalla toimialalla toimiviin, samankaltaisiin yrityksiin.

5.3.2

Reliabiliteetti

Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta eli ei-sattuman- 

varaisuutta. Tutkimus on siis reliaabeli, mikäli se tuottaa samoin menetelmin 

toistettaessa täysin samoja tuloksia kuin aikaisemmin. Reliabiliteetin tavoittelussa 

on toisin sanoen kyse tutkimuksen virheiden ja häiriöiden minimoinnista. (Yin 

1989, 45) Kvalitatiivisen ja tapaustutkimuksen tutkimuksen yhteydessä reliabili

teetti on ymmärrettävissä erityisesti vaatimukseksi analyysin toistettavuudesta. 

Saavuttaakseen hyvän reliabiliteetin tutkijan tulee noudattaa aineistoa käsitelles

sään yksiselitteisiä luokittelu- ja tulkintasääntöjä. (Uusitalo 1991, 84) Kerätyllä 

aineistolla on puolestaan reliabiliteettia silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. 

Koska ainoastaan reliaabelit tulokset ovat luotettavia, validiteetti ei ole mahdol

lista ilman reliabiliteettia. (Grönfors 1982, 175)

Satunnaisvirheitä voi syntyä useasta eri syystä. Haastattelututkimuksessa vastaaja 

voi esimerkiksi muistaa kiireessä jonkin asian väärin tai ymmärtää kysymyksen 

toisin kuin tutkija on ajatellut. Vastaavasti haastattelija saattaa esimerkiksi merkitä 

vastauksen väärin muistiin. (Uusitalo 1991, 84) Tässä tutkimuksessa reliabiliteet

tia pyrittiin parantamaan muun muassa lähettämällä alustavat teema-alueet 

etukäteen haastateltaville sekä varaamalla haastatteluun riittävästi aikaa. Näin 

yritettiin välttää nopeat, ilman pohdintaa annetut vastaukset. Etukäteen suunnitel

tujen tarkentavien lisäkysymysten avulla taas pyrittiin varmistamaan, että vastaaja
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ymmärsi haastattelijan ajatuskulun oikein. Muistiinpano virheet minimoitiin nau

hoittamalla haastattelut nauhalle.

6

EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI

Tässä luvussa raportoidaan tapaustutkimuksen alustava analyysi ja tulokset. Luvun 

aloittaa kohdetoimialan ja -yrityksen yleiskuvaus, mikä luo pohjan, myöhemmin 

esitettäville tuloksille ja niiden arvioinnille. Keskeisen huomion kohteena luvussa 

on Biohitin toiminnan orientaation ja yrityksen markkinointitoiminnon roolin 

selvittäminen. Erityisesti analysoidaan Biohitin asiakassuhteita ja niiden johtamis

ta sekä johtamiseen liittyvää toimintojen välistä yhteistyötä.

6.1

Toimialan tarkastelu - Suomen hyvinvointiklusteri

Tutkielman kiinnostuksen kohteena on yritys, joka on erikoistunut terveydenhuol

lon tekniikkaan. Tämän yrityksen toiminnan tarkastelu ei kuitenkaan ole mielekäs

tä, ellei ymmärrä sitä laajempaa kokonaisuutta, johon se kuuluu. Tämä kokonai

suus on niin sanottu hyvinvointiklusteri. Seuraavassa perehdytään hyvinvointi

klusterin käsitteeseen ja rakenteeseen. Erityisen huomion kohteena on klusteriin 

kuuluva terveydenhuollon tekniikan osa-alue. Lopuksi tarkastellaan hyvinvointi

klusterin tulevaisuudennäkymiä.
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6.1.1
Hyvinvointiklusteri : lääkkeitä, laitteita ja kuntoilua

Ennen syventymistä itse hyvinvointiklusteriin ja sen rakenteeseen, on syytä määri

tellä, mitä klusterilla tarkoitetaan. Rouvisen ym. (1995, 6) mukaan klusterin 

muodostavat tietyllä alalla toimivat palveluja ja hyödykkeitä tuottavat yritykset, 

joiden välillä on moninaisia vuorovaikutussuhteita. Puhutaan myös yritysryppäis

tä, kansantalouden sisäisistä kehitysblokeista ja osaamiskeskittymistä. Klusteriin 

toimintaan vaikuttavat alan yritysten kilpailu, kysyntäolot, tuotannontekijöiden 

saatavuus, hinta ja laatu sekä lähi- ja tukialojen tapahtumat. Ulkopuolisia kluste

riin ja sen osien toimintaan vaikuttavia voimia ovat julkisen vallan toimenpiteet, 

kansainvälinen talous ja muut yrityksistä riippumattomat tekijät.

Hyvinvointiklusteri on muodostunut ihmisten hyvinvointiin liittyvien tuotteiden ja 

niitä valmistavien yritysten ympärille. Klusterin tuotteita ovat muun muassa lääk

keet ja farmaseuttiset tuotteet, vanhusten ja vammaisten apuvälineet, terveyden

huollon ohjelmistot, silmälasit ja kuulolaitteet, ergonomiset työvälineet, dieetti-ja 

terveysruoat sekä kuntoiluvälineet. Merkittävän osan klusteria muodostaa lisäksi 

terveydenhuollon tekniikka, johon voidaan lukea esimerkiksi laboratoriolaitteet ja 

-jäijestelmät sekä potilasvalvonta-, kuvantamis-ja hammashoitolaitteet. (mt. 23)

Hyvinvointiklusterin tuotteiden synnyn taustalla on usein lääketieteellinen tutki

mus, jonka edistysaskeleet luovat sekä uusia tarpeita että mahdollisuuksia niiden 

tyydyttämiseen. Lääketieteellinen tutkimus antaa yleensä alkusysäyksen esimer

kiksi lääkkeiden ja useimpien sairaanhoidossa tarvittavien laitteiden kehitykselle. 

Toisaalta osa klusterin uusista tuoteideoista voi olla lähtöisin myös terveydenhuol

lon yleisistä kehitystarpeista, jotka liittyvät tyypillisesti terveydenhuollon jäijestel- 

miin, hoitoprosesseihin ja palveluihin (Kivisaari ym. 1998, 7). Koska valtaosa 

hyvinvointiklusterin tuotteista edustaa huipputeknologiaa, lääketieteellisen tutki

muksen ja terveydenhuollon kehitystarpeiden synnyttämien ideoiden muuttaminen
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tuotteiksi vaatii yritykseltä kuitenkin huomattavaa teknologiaosaamista sekä jatku

via investointeja tuotekehitykseen (Rouvinenym. 1995, 19-20).

Hyvinvointiklusterin tuotteiden kehityksen leimallisena piirteenä on julkisen 

vallan aktiivinen rooli; valtaosa perustutkimuksesta sekä huomattava osa sovel

tavasta tutkimuksesta rahoitetaan julkisin varoin. Julkisten varojen investointi 

hyvinvointiklusterin tuotteiden kehitykseen on kuitenkin ymmärrettävää, sillä 

merkittävä osa tuotteista päätyy joko suoraan tai välillisesti hyödyntämään yleistä 

terveydenhuoltojärjestelmää, johon kuuluvat esimerkiksi julkiset sairaalat ja 

terveyskeskukset. Muita hyvinvointiklusterin tuotteiden asiakkaita ovat muun 

muassa yksityiset terveyspalveluiden tuottajat, kuten lääkäriasemat, hammashoi

tolat ja hoivalaitokset, sekä laboratoriot. Osa tuotteista myydään suoraan kulut

tajille. (mt. 21)

Yksinkertaistettuna osa hyvinvointiklusterin tuotteista pyrkii siis parantamaan 

julkisten ja yksityisten terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien kykyä palvella asiak

kaitaan eli esimerkiksi potilaita. Osa tuotteista, kuten kuntoiluvälineet tai pyörä

tuolit, on taas kehitetty palvelemaan suoraan itse loppukäyttäjien hyvinvointitar- 

peita. Yhteistä kaikille klusterin tuotteille on kuitenkin se, että niiden synnyn 

karmalta merkittävässä asemassa ovat lääketieteellinen tutkimus, terveydenhuollon 

kehitystarpeet sekä usein myös vankka teknologinen osaaminen. Toisaalta tuottei

den kehitystä leimaa myös julkisen vallan voimakas mukanaolo. Hyvinvointiklus

terin yksinkertaistettu rakenne on esitetty kuviossa 11.
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Kuvio 11 : Hyvinvointiklusteri

KESKEISET TUOTTEIDEN SYNTYYN
Julkisen VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
vallan • Lääketieteellinen tutkimus

i voimakas • Terveydenhuollon kehitystarpeet
i mukanaolo • Teknologiaosaaminen

O
TUOTTEET

• Terveydenhuollon tekniikka 
• Lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet 

• Terveydenhuollon ohjelmistot 
• Vanhusten ja vammaisten apuvälineet

• Silmälasit ja kuulolaitteet
• Ergonomiset työvälineet
• Dieetti-ja terveysruoat

• Kuntoiluvälineet

O
TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN
TARJOAJAT / LOPPUKÄYTTÄJÄT

• Sairaalat • Hammashoitolat
• Lääkäri- ja terveys- • Hoivalai tokset
keskukset • Kuntoilijat ym. hyvin-

• Laboratoriot voinnistaan itse huo
lehtivat

Lähde: Welfare Cluster 1999; Rouvinen ym. 1995,23 (mukaillen)

6.1.2

Terveydenhuollon tekniikka

Terveydenhuollon tekniikka (engl. healthcare technology) viittaa terveydenhoi

dossa ja ylläpidossa sekä lääketieteessä hyödynnettäviin tarvikkeisiin, instrument- 

teihin, laitteisiin ja järjestelmiin. Tarvikkeiksi voidaan lukea esimerksi luunmur

tumien hoitoon tarkoitetut liukenevat naulat ja ruuvit, kun taas instrumentteja ovat 

muun muassa laboratorionäytteiden käsittelyssä tarvittavat monikärkipipetit. 

Laitteista keskeisimpiä ovat laboratorioiden automaattiset näyteanalysaattorit, 

kuvantamislaitteet sekä erilaiset potilasvalvontalaitteet, joiden päätarkoitus on 

elintoimintojen ylläpito, normalisointi ja valvonta. Merkittävä laiteryhmä on myös
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hammashoitolaitteet, joihin luetaan muun muassa hammasporakoneet ja hammas- 

lääkärituolit. Järjestelmistä voidaan mainita esimerkiksi tehohoitoon tarvittavat 

tietojärjestelmät. (Rouvinen 1995, 40)

Terveydenhuollossa käytettävien tarvikkeiden, instrumenttien, laitteiden ja järjes

telmien määrä on valtava, sillä niiden avulla sekä terveyden ylläpitoa että sairauk

sien diagnostisointia ja hoitoa kyetään usein tehostamaan. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tekniikoiden myötä joko terveydenhuoltopalvelujen laatu paranee tai palvelut 

kyetään suorittamaan kustannustehokkaammin. Toisaalta useimpien yksittäisten 

terveydenhuollon tekniikan tuotteiden markkinavolyymit ovat varsin pieniä, sillä 

niiden käyttötarkoitus on tyypillisesti varsin rajattu. Tämän seurauksena kotimark

kinat ovat yleensä liian pienet ja alalla toimivien yritysten on etenkin Suomessa 

tähdättävä alusta alkaen voimakkaaseen vientiin, (mt. 41)

Globaalin liiketoiminnan ja teknologisen osaamisen ohella yksi keskeisimmistä 

vaatimuksista terveydenhuollon tekniikan markkinoilla on asiakkaiden tunnista

minen. Yrityksen on usein helppo ilmaista, kenen tarpeisiin se uutta teknologiaa 

kehittää ja tuottaa, mutta vaikeampaa on määritellä, kuka oikeastaan on tuotteen 

asiakas. Tämä johtuu siitä, että ‘asiakas’ on terveydenhuollon tekniikan markki

noilla tavallisesti monikerroksinen järjestelmä. Erillisiä toimijoita tässä järjestel

mässä ovat esimerkiksi ne, jotka teknologiasta hyötyvät, ne jotka sitä käyttävät, ne 

jotka tekevät hankintapäätöksen ja ne jotka vastaavat hankintakustannuksista. 

Nämä eri toimijat myös arvioivat tuotetta eri kriteerein. Osaltaan asiakkaiden 

hahmottamista vaikeuttaa lisäksi se, että eri osamarkkinoilla asiakkaat ovat 

erilaisia. (Kivisaari ym. 1998, 12)
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6.1.3

Hyvinvointiklusterin tulevaisuus

Hyvinvointiklusterin tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä terveydenhuollossa 

tarvittavien palveluiden ja laitteiden kysyntä lisääntyy jatkuvasti. Rouvisen ym. 

(1995, 94) mukaan kokonaiskysynnän kasvua selittää neljä tekijää: teknologian 

kehitys, vaatimus tasa-arvoisesta terveydenhuollosta, elintasokysynnän lisäänty

minen sekä kaksoisikääntyminen.

Teknologian kehitys. Terveydenhuollon tekniikka kehittyy nopeasti ja taijolla on 

jatkuvasti uusia, tehokkaamman hoidon mahdollistavia laitteita. Näitä laitteita ei 

eettisistä syistä voida olla ottamatta käyttöön, mikäli niillä saavutetut hoitotulokset 

ovat yksilön kannalta hyviä. Samalla yhteiskuntakin voi säästää, sillä huonosti 

hoidettuna sairaudet tulevat pitkällä aikavälillä kalliiksi. Tekniikan kehityksen 

voidaan katsoa myös laajentavan hoitomahdollisuuksien piiriä. Toisaalta uuden 

teknologian käyttöönotto lisää kustannuksia, sillä se ei yleensä vähennä työinten- 

siivisyyttä eli hoidossa vaadittavaa työpanosta, (mt.)

Vaatimus tasa-arvoisesta terveydenhuollosta. Hyvinvointiyhteiskunta pyrkii 

takaamaan kaikille jäsenilleen tasa-arvoiset mahdollisuudet saada hoitoa ja elää 

terveesti. Jokaisella tulee siis olla pääsy jonkinasteisiin minimihoitoon tuloista tai 

maksetuista veroista ja vakuutusmaksuista riippumatta, (mt.) Kun tämän yhdistää 

väestön määrän lisääntymiseen, terveydenhuollossa tarvittavien laitteiden ja palve

luiden kysynnän voidaan odottaa kasvavan.

Elintasokysyntä. Hyvinvointiklusterin markkinat kasvavat myös yksityisten hyvin

vointipalvelujen kysynnän kautta. Elintason kohotessa näiden palvelujen kulutus 

kasvaa jopa tulojen nousua nopeammin, kun taas esimerkiksi ruuan ja muiden 

välttämättömyyshyödykkeiden suhteelliset kulutusosuudet supistuvat, (mt. 95)
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Kaksoisikääntyminen. Suurin yksittäinen muutostekijä terveyspalveluiden kysyn

nässä on väestön niin sanottu kaksoisikääntyminen eli vanhusten osuuden kasvuja 

odotuseliniän piteneminen. Ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus OECD- 

maiden väestöstä on vuoteen 2050 mennessä noin 20% ja keskimääräisen eliniän 

pidetessä suhteellisesti nopeimmin kasvaa yli 80-vuotiaiden osuus, (mt.) Väestön 

ikääntyminen lisää kysyntää, sillä vanhukset ovat terveyspalveluiden suurkulut

tajia. Erityisesti kasvaa hoitoa tehostavien teknologisten ratkaisujen kysyntä, sillä 

väestön ikääntyminen luo julkiselle terveydenhuollolle merkittäviä kustannuspai

neita. (mt. 13-14)

6.2

Biohit Oyj:n esittely

Biohit valmistaa laboratoriolaitteita ja -tarvikkeita sekä kehittää diagnostisia testi - 

jäijestelmiä terveydenhuoltoalan, tutkimuslaitosten ja teollisuuden laboratorioiden 

käyttöön. Yrityksen nykyiset päätuotteet ovat elektroniset ja mekaaniset nestean- 

nostelijat (pipetit) sekä niiden kertakäyttökärjet. Biohitin markkinoimien nestean- 

nostelijoiden valikoima on tälle hetkellä suurin maailmassa. Koko Biohit-konser- 

nin liikevaihto vuonna 1998 oli 100,4 miljoonaa markkaa.

Vuonna 1988 toimintansa aloittaneen Biohitin juuret juontavat 1960-luvun loppu

puolelle, jolloin yrityksen perustaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Osmo 

Suovaniemi, teki lääketieteen opintojensa ja tutkimustyönsä ohessa kaksi labora

toriotyöskentelyssä maailman teollisiksi standardeiksi muodostunutta keksintöä: 

yksi-ja monikanavaiset mekaaniset nesteannostelijat sekä vertikaalifotometrian ja 

siihen liittyviä instrumenttisovelluksia. Innovaatiot johtivat vuonna 1971 yrityksen 

Ky Osmo A. Suovaniemi perustamiseen ja saijatuotannon aloittamiseen. Vuonna 

1974 perustettiin yhä toiminnassa oleva Labsystems Oy markkinoimaan näitä 

tuotteita.



Labsystems kasvoi etenkin 1980-luvun alussa voimakkaasti, mikä oli seurausta 

erityisesti yrityksen panostuksesta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vuonna 1983 

yrityksessä työskenteli jo 500 henkilöä ja vuoteen 1985 mennessä liikevaihto oli 

kasvanut 135 miljoonaan markkaan. Vuonna 1986 Labsystemsin nousu kuitenkin 

katkesi, minkä seurauksena yrityksen osake-enemmistö ajautui Skop:in haltuun ja 

Suovaniemi syrjäytettiin johdosta. Biohit perustettiin, kun Suovaniemi halusi 

jatkaa Labsystemsissä keskenjäänyttä elektronisen pipetin kehitystyötä. Mukaan 

Biohitiin hän sai merkittävän osan Labsystemsin avainhenkilöstöstä.

Perustamisensa jälkeisenä runsaana kymmenenä vuotena Biohit on vakiinnuttanut 

asemansa maailmanmarkkinoilla korkean teknologian nesteannostelij oillaan. 

Menestyksen taustalla on jatkuva panostus tuotekehitykseen, tuotantoteknologiaan 

sekä laadunvalvontaan. Biohit on myös luonut tuotteilleen laajan kansainvälisen 

markkinointiverkoston. Pohjimmiltaan menestyksen on kuitenkin mahdollistanut 

yrityksen avainhenkilöstön osaaminen ja monivuotinen kokemus sekä tärkeimpien 

osakkeenomistajien ja johdon merkittävä taloudellinen sitoutuminen yhtiöön. 

Keskeinen voimavara on myös yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Biohit-konsemin työntekijöiden lukumäärä on noin 180 henkeä. Nämä henkilöt 

jakaantuvat Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin, Helsingissä ja Kajaanissa sijait

sevien tuotantoyksiköiden sekä Suomessa ja ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden 

kesken. Vuoden 1998 lopussa ulkomailla työskentelevien lukumäärä oli 41 

henkeä. Biohitin pääpiirteittäinen organisaatiokaavio on esitetty kuviossa 12.
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Kuvio 12: Biohitin organisaatio

Lakiasiat

ToimitusjohtajaTietoresurssit

Taloushallinto

Tytäryhtiöt

Myynti ja 
markkinointi

Tuotekehitys ja 
tuotanto

Laadunvarmistus

HALLITUS

6.2.1

Tuotteet

Biohitin johto päätti 1990-luvun alussa keskittyä liiketoiminnassaan ensisijaisesti 

nesteannostelijoihin ja tehdä ohessa perustutkimusta syöpädiagnostiikan ja verti- 

kaalifotometrian instrumenttisovellusten alueilla. Diagnostiikkaan liittyvän 

teknologian tutkimisesta, kehittämisestä ja valmistamisesta vastaa Biohitin ainoa 

suomalainen tytäryhtiö, Locus Cenex Oy, kun taas instrumenttien tutkimus- ja 

kehitystyön tekee Biohit itse. Yrityksen tarkoituksena on kehittää nesteannosteli- 

joista, diagnostisista testeistä ja instrumenteistä yhdessä muodostuva kokonais

valtainen analyysijäijestelmä, joka on tarkoitus tuoda markkinoille vuosina 2000- 

2001. Tällä hetkellä yrityksen päätuotteet ovat kuitenkin mekaaniset ja elektro

niset nesteannostelij at sekä niiden kertakäyttökäij et. Nesteannostelijoiden kuvia 

on esitetty liitteessä 2.
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Mekaaniset nesteannostelijat ovat edelleen laboratorioiden käytetyimpiä työkaluja 

ja niitä myydään vuosittain yli miljoona kappaletta. Myynnin vuosittainen kasvu 

on 5 prosentin luokkaa. Biohit on saavuttanut mekaanisten nesteannostelij oiden 

markkinoista noin 8 prosenttia markkinajohtajien ollessa saksalainen Eppendorf ja 

ranskalainen Gilson. Yrityksen lähivuosien tavoitteena on saavuttaa vähintään 20 

prosentin markkinaosuus. Biohitin liikevaihdosta mekaanisten annostelijoiden 

osuus on noin 30 prosenttia.

Menestyminen mekaanisten annostelijoiden markkinoilla on vaikeaa siitä huoli

matta, että Biohitin yksi- ja monikanavaiset mekaaniset nesteannostelijat ovat 

laadullisesti hyviä ja että niiden taustalla on yrityksen perustajan maailmalla 

tunnetuksi tekemä innovaatio. Tämä on selitettävissä sillä, että kyseessä on vanha 

keksintö, jota kaikki markkinoilla toimivat yritykset ovat ehtineet kehittää ja 

valmistaa niin pitkään, että tuotteet ja niiden sisältämä teknologia ovat saavutta

neet kypsyysvaiheen. Markkinoilla olevat mekaaniset nesteannostelijat ovat siis 

käytännössä lähes yhtä hyviä, eikä teknisillä lisäinnovaatioilla pysty juurikaan 

saavuttamaan kilpailuetua.

Elektroniset nesteannostelijat ovat puolestaan sekä teknologisesta että myynnilli

sestä näkökulmasta tarkasteltuna vasta elinkaarensa alkuvaiheessa. Biohit toi 

maailman ensimmäisen elektronisen pipetin markkinoille vuonna 1990 ja niiden 

vuosittainen myyntimäärä kappaleissa mitattuna on vasta muutama kymmenen 

tuhatta. Määrän odotetaan kuitenkin kasvavan 20-30 prosentin vuosivauhtia, sillä 

elektronisen nesteannostelij an pipetointiominaisuudet ovat mekaaniseen neste- 

annostelijaan verrattuna ylivertaiset.

Elektronista annostelijaa on ensinnäkin huomattavasti kevyempi käyttää: mekaa

nisen annostelijan käyttäjän perukaloon kohdistuu pipetoinnin aikana useaan 

kiloon verrattava paine, kun taas elektronisen annostelijan tuottama rasitus on 

laitteen sisällä olevan sähkömoottorin ansiosta vain viideskymmenesosa tästä. 

Käytön keveys ehkäisee muun muassa käyttäjien yläraajan ja hartianseudun työ
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peräisten rasitusvammojen syntyä. Elektronisen annostelijan ohjelmoitavuus ja 

automatiikka puolestaan vähentävät käyttäjän väsymisestä aiheutuvia virheitä. 

Mikroprosessoriohjauksensa ansiosta elektroninen annostelija on lisäksi moni

puolinen työväline, joka kattaa lukuisia toimintoja kuten pipetoinnin, saija- 

annostelun, laimennuksen ja nesteiden sekoituksen. Biohitin arvion mukaan 

elektronisten nesteannostelijoiden kasvavan kysynnän taustalla onkin ennen 

kaikkea laboratoriotyöskentelyn yhä kiristyvät laatu-, tehokkuus- ja työturval- 

lisuusvaatimukset.

Biohit on tällä hetkellä kiistaton teknologia- ja markkinajohtaja elektronisten 

nesteannostelijoiden maailmanmarkkinoilla. Yrityksen globaali markkinaosuus on 

ollut jo muutaman vuoden noin 70 prosenttia. Koska Biohitin innovaatioita ja 

teknologioita on patentoitu laajalti, on myös varsin epätodennäköistä, että tilanne 

muuttuisi lähiaikoina merkittävästi. Toisaalta kaikki nesteannostelijoiden mark

kinoilla aktiivisesti toimivat yritykset tarjoavat valikoimissaan joko jo tällä hetkel

lä tai lähitulevaisuudessa elektronista annostelijaa, minkä seurauksena kilpailun 

voidaan odottaa kovenevan. Molemmat Biohitin pääkilpailijat ovat sitä paitsi 

tuoneet markkinoille uuden mallin viimeisen kahdeksan kuukauden aikana.

Itse asiassa koveneva kilpailu on Biohitin näkökulmasta jossain määrin jopa terve

tullutta, sillä sen seurauksena elektroninen nesteannostelija tulee laboratorioalalla 

tuotteena nopeammin tunnetuksi. Tällä hetkellä mekaaninen pipetti on loppukäyt

täjälle jokapäiväinen, tuttu työväline, jolle ei välttämättä edes tiedetä olevan 

parempaa vaihtoehtoa. Toisaalta nesteannostelijoiden välinemäinen luonne aiheut

taa myös sen, että asiakas ei ehkä halua investoida mekaanista annostelijaa 2-3 

kertaa kalliimpaan elektroniseen annostelijaan.

Kertakäyttökärjet muodostavat volyymituotteena merkittävän tuottojen lähteen: 

jopa 20 prosenttia Biohin kokonaisliikevaihdosta tulee sekä mekaanisissa että 

elektronisissa annostelijoissa käytettävistä muovikäijistä. Suomessa kärkien osuus 

tuotoista on lähes puolet. Yrityksen osuus jättimäisten muovitavaranvalmistajien 

hallitsemilla markkinoilla on tällä hetkellä ainoastaan noin 1,5 prosenttia, mutta
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osuuden odotetaan kasvavan sitä mukaa, kun Biohitin nesteannostelij oiden 

asiakaskunta lisääntyy. Biohit nimittäin takaa nesteannostelij oidensa tarkkuuden 

ainoastaan silloin, kun asiakas käyttää niiden yhteydessä Biohitin omia kärkiä. 

Tällä hetkellä markkinajohtajina toimivien muoviyritysten ylivaltaa tulevat horjut

tamaan myös käyttöön otettavat laatustandardit, jotka asettavat tarkat vaatimukset 

laboratoriotyössä hyväksyttäville pipettien käijille. Tämä on selitettävissä sillä, 

että muoviyritykset eivät kykene samanaikaisesti ylläpitämään merkittävintä 

kilpailuvalttiaan, noin 60 prosenttia alempaa hintatasoa pipettivalmistajien kärkiin 

verrattuna, ja nostamaan kärkiensä laatua standardien vaatimalle tasolle.

Koska asiakkaat tulevaisuudessa ostavat kärkensä yhä kasvavassa määrin itse 

laitteen valmistajalta, niillä tulee olemaan keskeinen merkitys myös asiakassuh

teen jatkuvuuden kannalta. Itse annostelijan elinkaari on käyttötarkoituksesta 

riippuen muutamasta vuodesta jopa vuosikymmeneen, minkä seurauksena asiakas 

voi uutta laitetta hankkiessaan helposti päätyä kilpailevan valmistajan tuotteeseen. 

Tasaisin väliajoin tapahtuva kärkien tilaaminen sen sijaan ylläpitää asiakkaan ja 

toimittajan välistä suhdetta. Nesteannostelij a on toisin sanoen hankinta, joka 

saatetaan esimerkiksi terveydenhuollon julkisella sektorilla budjetoida, kun taas 

kärkiä tarvitaan ja tilataan jatkuvasti. Kehitys kohti lisääntyvää elektronisten 

nesteannostelij oiden käyttöä yhdistettynä Biohitin markkinajohtajuuteen tulee 

toisin sanoen lisäämään Biohitin kärkien menekkiä, minkä voidaan puolestaan 

katsoa ruokkivan laitteiden lisämyyntiä.

6.2.2

Markkinat ja asiakasryhmät

Biohit on toimintansa alusta asti panostanut ensisijaisesti vientiin ja kansainväli

seen liiketoimintaan, koska nesteannostelij oiden kotimaan markkinasegmentti on 

varsin rajallinen. Nykyään yrityksen asiakkaina on tutkimuslaitosten, terveyden

huoltoalan ja teollisuuden laboratorioita sekä eri diagnostiikka-aloilla toimivia
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yrityksiä ympäri maailman. Kuviossa 13 on esitetty Biohitin liikevaihdon jakaan

tuminen alueittain vuonna 1998.

Kuvio 13: Biohitin liikevaihto alueittain vuonna 1998

IVLut maat Suorri Muut pohjoismaat

Muu Eurooppa 

71 %

Kuten kuviosta voidaan havaita, kansainvälisen liiketoiminnan osuus Biohitin 

liikevaihdosta on noin 96 prosenttia ja keskeisin markkina-alue on Eurooppa. 

Muita tärkeitä alueita ovat muun muassa Yhdysvallat ja Japani.

Biohitin standardituotteiden myynti erilaisille laboratorioille hoidetaan ulkomailla 

yrityksen omien tytäryhtiöiden sekä itsenäisten jälleenmyyjien ja niiden paikallis

ten jakelijoiden kautta. Ensimmäinen tytäryhtiö perustettiin Ranskaan vuonna 

1991 ja sen jälkeen verkosto on laajentunut Italiaan, Iso-Britanniaan, Saksaan, 

Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Myynnin lisäksi ulkomaiset tytäryhtiöt huolehtivat 

omilla vastuualueillaan Biohitin tuotteiden markkinoinnista sekä huolto- ja 

koulutuspalveluista. Vuonna 1998 tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta 

oh 54 prosenttia.

Kotimaassa yrityksen standardituotteiden myynti laboratorioille hoidetaan pää

asiassa omana suoramyyntinä. Suoramyynnin osuus kotimaan liikevaihdosta on 

noin 50-60 prosenttia. Toisen merkittävän myyntikanavan kotimaassa muodos

tavat Oulussa, Kuopiossa ja Turussa sijaitsevissa teknologiakeskuksissa toimivat 

agenttiyritykset, jotka myyvät Biohitin nesteannostelutuotteita laboratorioille
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tarjoamiensa palveluiden ohessa. Agenttien tarkkaa osuutta kotimaan myynnistä 

on vaikea määritellä, sillä Biohit laskuttaa asiakkaita suoraan, mutta sen voidaan 

arvioida olevan noin 30-40 prosenttia. Muutama prosentti liikevaihdosta tulee 

lisäksi jakelijayrityksen harjoittaman katalogimyynnin kautta.

Omat erilliset asiakasryhmänsä loppukäyttäjinä toimivien laboratorioiden lisäksi 

muodostavat Biohitin Private Label ja Original Equipment Manufacturer -asiak

kaat, joita voidaan myös luonnehtia yrityksen business-to-business -asiakkaiksi. 

Private Label (PL) -asiakkaat ovat alalla toimivia yrityksiä, jotka ostavat Biohitin 

nesteannostelijoita myydäkseen niitä omien tuotemerkkiensä alla. Koska Biohitin 

tavoitteena on parantaa omien päätuotemerkkiensä, Biohit Proline ja Biohit 

Proline Electronic, tunnettuutta, yritys on tietoisesti vähentänyt PL-asiakkaidensa 

määrää. Biohitin tarkoitus on vähentää panostusta PL-toimintaan ajan myötä. 

Original Equipment Manufacturer (OEM) -asiakkaina toimivia eri diagnostiikka- 

alojen kansainvälisiä suuryrityksiä voidaan sen sijaan pitää Biohitin selvästi 

tärkeimpänä asiakasryhmänä. Näille asiakkaille Biohit räätälöi omista innovaa

tiostaan, tuotteistaan ja teknologioistaan eri tyyppisiä elektronisia nesteannosteli

joita täydentämään niiden tuotevalikoimaa ja diagnostisia järjestelmiä. Biohitin 

OEM-asiakkaita ovat muun muassa Johnson & Johnson, 3M, Becton Dickinson 

Labware sekä bioMérieux. OEM-asiakkaiden osuus Biohitin liikevaihdosta on 

lähes 50 prosenttia.

Koska tämän tutkielman keskeisiä aihealueita ovat korkean teknologian tuotteet ja 

tärkeimpien asiakassuhteiden hoito, kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti 

Biohitin elektroniset nesteannostelijat ja suhteet OEM-asiakkaisiin. OEM-asiakas- 

suhteiden valintaa lähimmän tarkastelun kohteeksi puolsi myös se, että Biohit 

hoitaa ne pääasiassa itse Suomesta käsin, mikä osaltaan helpotti tutkimusta.
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6.3

Biohitin toiminnan orientaatio

Kun tarkastellaan suomalaisten korkean teknologian yritysten keskeisimpiä 

menestystekijöitä, merkittävään osaan nousee ymmärrettävästi yritysten korkea

tasoinen teknologinen osaaminen ja toiminnan tuotelähtöisyys. Tämä on selitet

tävissä sillä, että yritykset ovat tyypillisesti kansainvälisellä mittapuulla mitattuna 

varsin pieniä, minkä vuoksi menestyminen markkinoilla ei ole mahdollista ilman 

teknologisesti huippulaatuista tuotetta. Toisaalta edes laadukas tuote ei kuitenkaan 

ole menestymisen tae, vaan pikemminkin edellytys markkinoilla toimimiselle.

“Kyllä mä tuon (tuotelähtöisyyden keskeisimpänä menestystekijänä) allekirjoitan 

nyt nimenomaan suomalaisten yhtiöiden, yritysten suhteen. Kyllä meillä niinku 

perinteisesti tää on hyvin ollu tuotelähtöistä: siis tietysti tuotteessa pitää olla 

ominaisuudet, suorituskyky, laatu, hinta, kaikki optimoitu siten, että se pärjää 

kansainvälisessä kilpailussa mukana. Ja kyllä nää seikat niinku aina painottuu 

kyllä, kyllä hirveen voimakkaasti. Nimenomaan siis tuotedesign, ominaisuu

det...user interface -tyyppiset asiat. ” (Myynti- ja markkinointijohtaja)

Tuotelähtöisyyden ja teknologisen osaamisen merkitys korostuu voimakkaasti 

myös Biohitin toimintaa tarkasteltaessa. Erityisesti menneisyydessä toiminnan 

voidaan katsoa olleen lähes täysin teknologisesti orientoitunutta: onhan Biohitin 

perustamisen taustalla ollut ennen kaikkea ajatus elektronisen nesteannostelijan 

kehitystyön loppuunsaattamisesta. Tämä vastaa aiemmin esitettyä näkemystä, 

jonka mukaan teknologiaorientoituneen yrityksen tunnusomainen piirre on halu 

kehittää jokin teknologia huippuunsa, eikä niinkään myytävän tuotteen valmistus. 

Toisaalta ilman huippuunsa kehitettyä teknologiaa ja sen tuloksena syntynyttä 

elektronista nesteannostelijaa Biohit ei olisi kyennyt saamaan jalansijaa vuosi

kausia alalla toimineiden yritysten hallitsemilla markkinoilla:
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“Meillähän on siitä, niinku sanotaanko näistä markkinoilla muista pelaajista 

poiketen niinku hyvin lyhyt historia...siellä niinku ne isot pelaajat on ollu markki

noilla 30 vuotta tai jotain sellaista. Ja se, että me yleensä päästiin kisaan mukaan 

ja niin hyvään vauhtiin, missä me ollaan tällä hetkellä...kyllähän se lähtökohta oli 

aika teknologiavetosta. Me tultiin tuotteella, joka oli niinku omassa segmentissään 

ylivoimainen...sä avasit sillä sitten ovia, sellaisia ovia, joita sä et välttämättä 

esimerkiks tällä meidän mekaanisella pipetillä (olisi avannut)...Se teknologia oli 

se keihäänkärki, et sä sait ne ihmiset yleensä kiinnostumaan. ” (Tuotekehitys- ja 

tuotantojohtaja)

Vaikka Biohit onkin vakiinnuttanut asemansa erityisesti elektronisten nesteannos- 

telijoiden markkinoilla ja myyntikanavissa, teknologisen osaamisen merkitys ei 

ole juurikaan vähentynyt vaan sitä voidaan haastateltavien mukaan pitää edelleen 

yrityksen keskeisimpänä kilpailuedun lähteenä. Teknologiajohtajuuden ylläpitä

minen on kuitenkin yhä vaikeampaa kiristyvän kilpailun vuoksi: jokainen kilpaili

joiden lanseeraama tuote nostaa asiakkaiden vaatimustasoa korkeammalle ja 

pakottaa myös Biohitin panostamaan kehitystyöhön jopa enemmän kuin aikaisem

min. Vuonna 1998 yrityksen tuotekehitysmenot olivat 4,4 miljoonaa markkaa eli 

4,4 prosenttia liikevaihdosta.

Kun Biohitin teknologista osaamista tarkastellaan lähemmin, kilpailuedun läh

teenä voidaan katsoa olevan erityisesti tuoteteknologia ja yrityksen tuotekehitys- 

osaston osaaminen, joka voidaan pääpiirteittäin jakaa edelleen mekaniikka- ja 

elektroniikkaosaamiseen. Keskeisiä mekaniikan osa-alueita Biohitissä ovat 

esimerkiksi ruiskupuristus, materiaalien hallinta, puristaminen ja muottien valmis

tus, kun taas elektroniikkaosaamisen voidaan karkeasti katsoa liittyvän joko ohjel

mistoihin (engl. software) tai laitteisiin (engl. hardware). Tuotekehitysosaston 

pienuudesta johtuen siellä työskentelevät henkilöt eivät kuitenkaan ole tarkasti 

erikoistuneet tiettyihin teknologioihin vaan kyseessä on epämuodollinen projekti

organisaatio, jossa lähes kaikkien tehtävänä on yleinen suunnittelu- ja kehitystyö. 

Yrityksen tuotantoprosessi ja siihen liittyvä osaaminen ei sen sijaan ole haas
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tateltavien mukaan Biohitin keskeinen menestystekijä. Prosessi ei ole huonolaa- 

tuisempi kuin kilpailijoidenkaan, mutta toisaalta sillä ei kyetä suoranaisesti 

saavuttamaan kilpailuetua.

Biohitin kilpailukyvyn kannalta on sen sijaan tärkeää, että kaikki tuotekehitykseen 

ja tuotantoon liittyvä osaaminen on talon sisällä. Tämä mahdollistaa ennen 

kaikkea sen, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään reagoimaan sekä tuotekehityksen 

että tuotannon osalta nopeasti:

“...eli oma tuotekehitys periaatteessa A:sta Ö:hön, eli ihan tuotteiden mallinnok- 

sesta lähtien varsinaisiin prototyyppeihin, ne on kaikki niinku in-house -hallin

nassa...Eli tää on niinku semmonen yks menestystekijä ilman muuta, joka 

tarkoittaa silloin sitä, että tässä pystytään aina niinku nopeasti reagoimaan 

asiakkaan tarpeisiin. Mut kyllä nykyisin myöskin ne täytyy pystyä tuottamaan 

kustannustehokkaasti, nopeasti ja joustavasti siten, että monet eri mallit 

hallitaan. ” (Myynti- ja markkinointijohtaja)

Erityisen merkittävään asemaan talon sisäinen teknologinen osaaminen nousee 

silloin, kun toimitaan OEM-asiakkaiden kanssa, koska niille toimitettavat tuotteet 

vaativat aina sopeutuksia itse tuotteeseen ja joskus myös tuotantoprosessiin. Koko 

kehitys- ja tuotantoprosessin hallinta sekä pieneen henkilöjoukkoon keskittynyt 

osaaminen mahdollistaa siis Biohitin kilpailijoita tehokkaamman reagoinnin 

OEM-asiakkaiden sopeutuspyyntöihin.

Toisaalta haastateltavat näkevät Biohitin teknologiapainotteisen toimintamallin 

osaltaan myös heikkoutena. Toiminnasta on nimittäin heidän mukaansa löydet

tävissä ainakin ajoittaista ‘teknologista likinäköisyyttä’ eli uskoa siihen, että 

loppuun asti kehitetty tuote ‘myy itse itsensä’ ilman myynnin tai markkinoinnin 

apua. Tähän liittyen haastateltavat näkivätkin keskeisenä tulevaisuuden uhkaku

vana sen, että Biohit innostuu kehittämään liian monia erilaisia tuotteita, minkä 

seurauksena mistään ei tule valmista. Asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna
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kehitettävistä tuotteista ei toisin sanoen tulekaan varsinaisia tuotteita, vaan 

hyödyttömiä laitteita, ellei niiden taustalle kyetä panostamaan tarpeeksi asian

mukaisia, esimerkiksi taloudellisia, henkisiä ja organisatorisia, resursseja.

Vastaavasti Biohitin markkinointitoimintoja edustavat haastateltavat näkivät liian 

tuotekeskeisen toimintamallin johtavan siihen, että yritys menettää kosketuksen 

asiakkaisiin, minkä seurauksena kehitettävät tuotteet eivät vastaa käyttäjien 

todellisia tarpeita:

“Kyllä mä näkisin ainakin tällä hetkellä, että tilanteet ja tarpeet siellä asiakkaan 

päässä muuttuvat niin nopeasti, että pysyminen siinä mukana, siinä juoksus

sa...siitä jos tipahtaa, niin tipahtaa. Ehkä mekin kun ollaan valmistettu nyt pipet

tejä ja kärkiä ja tämmöistä tekniikkaa, niin me ollaan aika semmonen teknologia

painotteinen. Että enemmän pitäisi mennä vielä sinne asiakkaan luokse katso

maan, mitä siellä tehdään ja mitä siellä tapahtuu. ” (Myyntipäällikkö)

Esimerkkinä nopeasti kehittyvästä alasta eräs haastateltava mainitsi geenitek

niikan, joka on viime vuosina kehittynyt suurin harppauksin ja jonka voidaan 

odottaa synnyttävän kysyntää uusille laboratoriolaitesovelluksille jo lähitulevai

suudessa.

Haastatteluissa nousi kuitenkin pinnalle myös vastakkainen näkemys, jonka 

mukaan liiallinen markkinaorientaatio ja pyrkimys vastata asiakkaiden tarpeisiin 

uusia standardituotteita kehitettäessä saattaa johtaa teknologisesta näkökulmasta 

heikkotasoisiin tuotteisiin. Asiakkaat eivät siis erään haastateltavan mukaan 

välttämättä kykene ilmaisemaan tulevia tarpeitaan teknolologisen epävarmuuden 

hallitsemilla markkinoilla, eikä heillä useinkaan ole kykyä ajatella nykyteknolo

giaa pidemmälle, minkä seurauksena heidän ilmaisemansa tarpeet ja ideat heijas

tavat jo käytössä olevaa teknologiaa:
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“Tähän vois sitten talon pääinsinöörinä sanoa, että totanoin olisko toi sähköpi- 

petti tullu tollasenaan sieltä palautteena, ku ois lähteny kyseleen. Että mitäköhän 

me nyperrettäis tällä hetkellä. " (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Biohitin osittainen haluttomuus kehittää uusia standardituotteita puhtaasti asiak

kaiden ideoiden pohjalta johtuu myös siitä, että palautteen hankkiminen olisi 

yrityksen maantieteellisesti ja kulttuurillisesti hajanainen asiakaskunta huomioon 

ottaen erittäin kallis ja raskas toimenpide. Pelkästään suomalaisten asiakkaiden 

ideoiden ja tarpeiden kartoittaminen puolestaan synnyttäisi virheellisiä mielikuvia 

muualla toimivien asiakkaiden tarpeista:

“Mä nään niinku suurimpana huolena ja ongelmana sen, että me myydään 95% 

tai yli vientiin, ja jos me niinku lähetetään meillä suunnittelija tohon SPR.n ja 

HYKS.in labraan kattomaan, että mikä olis niinku järkevää, niin ne saa aivan 

väärän kuvan siitä, mitä meidän volyymiasiakkaat tekee. Siinä pitáis lähtee 

Ranskaan ja Yhdysvaltoihin ja Japaniin nyt aluks. Ja sä havaitset kolme täysin 

erilaista ihmistä (käyttäjää)...Ei saa tehdä sitä virhettä, että koemarkkinoi vain 

Suomessa tai kerää Suomesta palautetta, koska täällä on liian fiksut, koulutetut 

käyttäjät. Ja vielä meidän tuotteisiin tottuneet. ” (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Toisaalta asiakkaiden laajamittaista liittämistä tuotekehitysprosessiin on haluttu 

välttää myös siksi, ettei tieto Biohitin kehittämistä uusista tuotteista tai komponen

teista leviä liian ajoissa markkinoille ja erityisesti kilpailijoille. Esimerkiksi stan

dardituotteiden prototyyppejä ei ole tästä syystä juurikaan annettu asiakkaiden tes

tattavaksi. Lähitulevaisuudessa lanseerattavan, edeltäjistään merkittävästi eroavan 

elektronisen nesteannostelijan kanssa on kuitenkin tarkoitus tehdä prototyypin 

testauskierros muutaman Tuottotytäryhtiön luottoasiakkaan’ luokse. Tämä selittyy 

pitkälti tuotteen korkealla uutuusasteella.

Yrityksen standardituotteiden osalta haastateltavat pitävät tytäryhtiöiltä ja jälleen

myyjiltä saatavaa palautetta arvokkaampana kuin itse asiakkailta tulevia kehitys-
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ehdotuksia. Itse Biohit ei nimittäin Suomea lukuuottamatta myy standardituotteita 

loppukäyttäjille käytännössä lainkaan, vaan tuotteet ikään kuin myydään ensin 

jälleenmyyjille ja omiin tytäryhtiöihin. Näiltä saatava palaute on hyödyllistä siksi, 

että se auttaa Biohitiä kehittämään tuotetta ja sen ominaisuuksia osaltaan sellai

siksi, että tuote on jälleenmyyjien ja tytäryhtiöiden myyjien näkökulmasta helposti 

myytävä. Toisaalta lähellä loppukäyttäjiä toimivat myyjät osaavat usein myös 

tunnistaa käyttäjien tarpeet paremmin kuin he itse. Tämän voidaan katsoa johtu

van nesteannostelijan välinemäisestä luonteesta, millä viitataan siihen, että 

käyttäjät ovat niin tottuneita tiettyyn annostelijaan, että heidän on vaikea keksiä 

siihen parannusehdotuksia tai vastaavasti nähdä parannuksesta koituvaa kokonais

hyötyä:

“Ja jos sulia on jotain juttuja, jotka kuullostaa järkeviltä, kukaan labrassa ei nyt 

heitä kuperkeikkaa siitä, mutta ei ne myöskään sano 'ei ikinä’..ja kaikki myynti

miehet saa kolmannen asteen hepnaadin, kun ne näkee sen ja ne niinku jotenki 

kokee, että täs on niinku se juttu millä mä argumentoin: tällä mä meen sisään, 

tällä mä pusken. Fine, must se on hirveen arvokas feature siinä tuotteessa” 

(Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Käytännössä Biohit siis pyrkii ohjaamaan toimintaansa osittain myös asiakkaiden

sa tarpeiden mukaisesti, vaikkakaan nämä tarpeet eivät usein ole asiakkaiden ja 

käyttäjien itsensä tiedostamia, vaan Biohit-konsemin omassa organisaatiossa tai 

jakelukanavassa toimivien myyjien tunnistamia. Voidaan kuitenkin päätellä, että 

Biohit tarvitsee toiminnassaan yhä kasvavassa määrin sekä teknologiaorientoitu- 

nutta, ‘sisältä ulos’ -kyvykkyyksiä korostavaa että markkinaorientoitunutta, ‘ulkoa 

sisään’ -kyvykkyyksiä korostavaa lähestymistapaa, jotta se kykenee menestymään. 

Kyvykkyyksien yhdistämisen voidaan puolestaan katsoa edellyttävän toimintojen 

välistä yhteistyötä.

“ ...ainahan se on både och. Eli jos ei tuotekehityksestä tuu mitään sellaista perus

ideaa, jolla voidaan tuotetta parantaa, halventaa - mieluummin molempia tai että
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kentältä tulee, joku tuo jonkun kertakaikkiaan sivaltavan jutun, johon on pakko 

vastata. ” (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Toisaalta tuotekehitysosastolla tulee siis olla teknistä osaamista, jotta tuotetta 

kyetään muokkaamaan ja parantamaan, mutta toisaalta kehitystoiminnassa tarvi

taan myös markkinoinnin tai myynnin kautta välittyvää markkinainformaatiota, 

jotta tuotteet ovat asiakkaiden tarpeiden mukaisia.

Vastaavasti Biohit tarvitsee toiminnassaan entistä enemmän muutakin markki- 

noinnillista osaamista kuin kykyä hankkia tietoa asiakkaista. Haastateltavien 

mukaan myös perinteisesti tärkeässä asemassa ollut aggressiivinen myynti ei enää 

takaa tuotteen menekkiä. Tämän voidaan katsoa johtuvan osaltaan siitä, että 

kilpailevien tuotteiden lukumäärä on lisääntynyt, minkä seurauksena asiakas ei 

välttämättä edes tiedä Biohit-nesteannostelijoiden olemassaolosta, eikä niiden 

teknologisesta paremmuudesta. Esimerkiksi Suomessa Labsystemsin valmistama 

Finnpipette on pitkän menneisyytensä ansiosta tunnetumpi tuotemerkki kuin 

Biohit Proline siitä huolimatta, että sen markkinaosuus on pienempi. Vastaavasti 

maailmalla käytetään säädettävästä mekaanisesta pipetistä yleisesti nimeä 

'pipetean', mikä viittaa markkinajohtaja Gilsonin Pipetman-tuotemerkkiin.

Samalla nesteannostelijamarkkinoiden luonteenomainen piirre on asiakkaiden 

merkkitietoisuus ja uskollisuus tiettyä merkkiä kohtaan, minkä seurauksena 

voidaan päätellä, että pelkät tuoteominaisuudet eivät välttämättä saa asiakasta 

vaihtamaan toimittajaa. Se, että asiakkaan tottumus ostaa kilpailijalta saadaan 

murrettua onkin pikemminkin markkinoinnillinen haaste, ja strategia, jolla tähän 

pystytään, riippuu hyvin pitkälti siitä, onko kyseessä mekaaninen vai elektroninen 

nesteannostelija. Mekaanisten annostelijoiden osalta kyse on pitkälti hintakilpai

lusta ja kustannusjohtajuuteen pyrkimisestä, sillä tuote on periaatteessa loppuun 

asti kehitetty ja kilpailijoita on paljon. Elektronisissa annostelijoissa hinta ei sen 

sijaan ole keskeinen tekijä, sillä markkinoilla toimivat yritykset ovat kooltaan ja 

kustannusrakenteeltaan varsin samanlaisia, minkä vuoksi kehitys- ja valmistus
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kustannuksilla on vaikea erottautua kilpailijoista. Tuote on toisin sanoen kaikille 

kallis valmistaa.

Tärkeään asemaan elektronisten nesteannostelijoiden markkinoinnissa nousee sen 

sijaan laitteesta koituvan edun ja hyödyn välittäminen asiakkaalle. Asiakkaalle on 

siis kyettävä perustelemaan, miksi heidän kannattaa ostaa noin kolme kertaa 

mekaanista annostelijaa kalliimpi elektroninen annostelija. Lisäksi Biohitin tulee 

kyetä ymmärtämään asiakkaan tilanne ja tarjoamaan tälle todellisia ongelmanrat

kaisuja, millä viitataan siihen, että asiakkaalle ei vaan myydä tuotetta, vaan 

pikemminkin räätälöity kokonaispalvelu:

"Asiakaskunta, eli nämä laboratoriot, niillä on ne omat työpaineet, mitkä heillä 

on. Heidän täytyy pystyä suoriutumaan niistä töistä luotettavasti ja nopeasti. 

Silloin edellytetään siltä toimittajalta myöskin paljon parempaa palvelua, koko

naispalvelua...kaiken täytyy niinku olla optimissaan. Se on hirveen tärkee asia 

nykyisin ja se mihin tää markkina on menossa, on se että asiakkaat yhä enemmän 

ja enemmän niinku odottaa tämmöistä kokonaisratkaisua toimittajilta. Ei pelkäs

tään se, että pipetti tulee, sitten tulee joskus kärkiä, kun niitä tilataan. ” (Myynti- 

ja markkinointijohtaja)

Biohitin on toisin sanoen kyettävä yhä kasvavassa määrin ymmärtämään asiakkai

densa yksilölliset tarpeet ja tarjoamaan niitä vastaava kokonaisratkaisu. Toimin

nan painopistealueena ei siis tule olla pelkkä myynti, vaan asiakassuhteen luomi

nen ja sen jatkuva, kokonaisvaltainen hoito. Aiemmin esitettyjen teoreettisten 

näkemysten valossa tämän voidaan katsoa viittaavan asiakassuhteiden johtami

seen.
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6.4

Biohitin markkinointitoiminnon rooli

Kun Biohitin markkinointitoimintoa arvioidaan aiemmin esitettyjen teoreettisten 

näkemysten valossa, sille voidaan määritellä kaksi eri roolia, jotka ovat sidoksissa 

yrityksen eri asiakasryhmiin: standardituotteita pääasiassa tytäryhtiöiden ja 

jälleenmyyjien kautta ostaviin laboratorioasiakkaisiin sekä niin sanottuihin OEM- 

asiakkaisiin. Vaikka toisen näistä rooleista voidaankin Rajalan ja Möllerin (1999, 

172) mukaan katsoa toiseen sisältyväksi, niiden molempien tarkastelu on miele

kästä paremman kokonaiskuvan saamiseksi Biohitin markkinoinnista. Aluksi 

kiinnostuksen kohteena on markkinointitoiminnon rooli suhteessa standardituot

teita ostaviin laboratorioasiakkaisiin, minkä jälkeen perehdytään markkinoinnin 

rooliin suhteessa Biohitin OEM-asiakkaisiin. Keskeisinä roolin määrittelykritee

reinä toimivat Rajalan ja Möllerin (mt.) ajatusten mukaisesti markkinoinnin 

vastuualueen laajuus sekä sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen määrä.

6.4.1

Rooli suhteessa laboratorioasiakkaisiin

Tarkasteltaessa Biohitin markkinointitoiminnon tehtäväkiijoa suhteessa standardi

tuotteita ostaviin laboratoriasiakkaisiin useimpien tehtävien voidaan katsoa olevan 

perusluonteeltaan varsin yksinkertaisia. Keskeisimpiä tehtäviä, tai toimintoja, ovat 

alueittain itse Biohitin ja tytäryhtiöiden kesken jaettu myynti ja jälleenmyyjäsuh- 

teiden hoito, asiakaspalvelu eli tilausten ja lähetysten käsittely, markkinointivies

tintä sekä myynnin tuki. Tällaiset tehtävät viittavat Rajalan ja Möllerin (mt.) 

mukaan siihen, että markkinoinnin vastuualue on operationaalinen, millä tarkoite

taan sitä, että markkinoinnin päätehtävä yrityksessä on lyhyesti määriteltynä 

olemassaolevan tuotteen myyminen. Samalla markkinoinnin operationaalinen 

vastuualue viittaa siihen, ettei markkinointi toimi, eikä sen tarvitse toimia yhteis

työssä yrityksen muiden toimintojen kanssa.
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Käytännössä Biohitin markkinointi ja siihen kuuluvat erilliset toiminnot toimivat

kin varsin itsenäisesti standardituotteiden kanssa. Esimerkiksi oman organisaation 

myyjät tarvitsevat vain harvoin markkinointitoiminnon ulkopuolista apua, sillä 

elektroninenkin annostelija on teknisyydestään huolimatta perusperiaatteiltaan 

varsin yksinkertainen ja siksi helposti myytävä. Kaikki standardituotteen myyn

nissä ja markkinoinnissa tarvittava osaaminen on toisin sanoen markkinointi toi

minnon sisällä.

Markkinoinnin tehtävät eivät ole Biohitissä standardituotteiden osalta kuitenkaan 

puhtaasti operationaalisia, sillä markkinointi toimii myös toimintojen koordinoi

jana, mikä puolestaan viittaa siihen, että sen vastuualue on yhdistävä. Toimintojen 

koordinointi tapahtuu markkinointitoimintoon osana kuuluvien tuotepäälliköiden 

kautta, joiden ensisijainen tehtävä on toimia myynnin, markkinoinnin, tuotekehi

tyksen ja tuotannon rajapinnassa. Nämä tuotepäälliköt eivät siis liiku aktiivisesti 

myymässä tuotetta, vaan he ovat siitä vastuussa yrityksen sisällä. Tuotepäällik

köjen pääasiallisena tehtävänä on toisin sanoen ohjata toimintoja, erityisesti 

tuotekehitystä ja tuotantoa, siten, että tuloksena on myytävä tuote. Käytännössä 

tämä tapahtuu siten, että tuotepäälliköt osallistuvat sekä markkinointi- ja myynti

että tuotekehityspalavereihin.

Tuotepäälliköillä on myös oma vastuualue tuotekehitysprosessin aikana: he 

vastaavat muun muassa käyttöliittymästä sekä pakkauksesta ja sen mukana tule

vista käyttöohjeista. Tämä liittää osaltaan markkinoinnin tuotekehitykseen hyvin 

tiiviisti, joskin tuotepäälliköiden osallistumista kehitysprosessiin edellyttää myös 

Biohitin laatukäsikiija, johon prosessi on mallinnettu.

"Ja tuotepäällikkö on mukana koko ajan, se on niinku osa projektiorganisaa- 

tioo...mun mielestä nimenomaan se on niinku nyt nivonut tän markkinoinnin hyvin 

voimakkaasti näihin projekteihin mukaan, et meillä on niinku tuotelinjoista 

vastaavia ihmisiä. Ja siks mä toivoisin, että (tuotepäällikköjä) olis vielä yksi
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enemmän, että niillä olis enemmän aikaa olla mukana siellä (tuotekehitysproses

sissa), missä ne kaikkein kalleimmat virheet tehdään myöskin ” (Tuotekehitys- ja 

tuotantojohtaja)

Toimintojen välinen yhteistyö ei rajoitu tuotekehitysprosessin aikana pelkästään 

tuotepäällikköjen kautta tapahtuvaan yhteydenpitoon, vaan läheisessä yhteistyössä 

toimivat myös tuotekehityksestä ja tuotannosta sekä markkinoinnista vastaavat 

johtajat. He ovat ensisijaisessa vastuussa prosessin aikana tehtävistä katselmuk

sista, joita ovat lähtö-, konsepti- ja tuotteistamishyväksyntä. Osastojen johtajat 

toisin sanoen yhdistävät näkemyksensä ja vastuualueiltaan hankkimansa tiedon 

jokaisen ‘etapin’ jälkeen, ja päättävät yhdessä, kannattaako tuotekehitysprosessia 

jatkaa tai muokata. Epämuodollista yhteistyötä osastojen johtajat tekevät toisaalta 

koko prosessin ajan. Tuotekehityksen alkuvaihessa tapahtuvaan tuotespesifikaati

oiden määrittelyyn saattaa lisäksi osallistua Biohitin tytäryhtiöiden edustajia, 

joiden voidaan konsemitasolla katsoa kuuluvan yrityksen markkinointitoimintoon.

Toimintojen välisestä yhteistyöstä voidaan katsoa olevan hyötyä Biohitin toimin

nalle aiemmin esitettyjen teoreettisten näkemysten mukaisesti, sillä yhteistyön 

myötä tuotekehitys ja tuotanto saa myynniltä ja markkinoilta ideoita uusia tuotteita 

varten sekä tietoa asiakkaiden tarpeista:

"Kun idea ei tarkoita pelkkää teknistä oivallusta, vaan idea tarkoittaa tarvetta ja 

siihen ratkaisun löytämistä, niin jossain määrin voidaan sanoa, että kaikki meidän 

projektit tällä hetkellä on jo niin päin (idea tullut markkinoinnista). Eli siellä on 

esimerkiks tosi puhtaasti myyntipalautevetoisia kertakäyttötuoteprojekteja...Tää 

on juuri sitä minusta niinku sen tavallaan tuotepäällikön kautta kanavoitu

vaa...plus tietysti niinkuin sanoin, kyllähän me niinku Jukan (myynti- ja markki

nointijohtaja) kanssa sitten yritetään tehdä sitä ihan koko ajan. ” (Tuotekehitys- ja 

tuotantojohtaja)
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Toisaalta toimintojen välinen yhteistyö tuotekehitysprosessin aikana takaa myös 

sen, että myynnillä ja markkinoinnilla on tarkkaa ja ajantasaista tietoa kaikista yri

tyksen tuotteista. Tämä puolestaan mahdollistaa markkinointitoiminnon itsenäisen 

työskentelyn valmiiden standardituotteiden kanssa. Erityisen merkittävässä ase

massa ovat tuotekehitykseen aktiivisesti osallistuvat tuotepäälliköt, joille tuote on 

prosessiin osallistumisen ja esimerkiksi käyttöoppaan kiijoittamisen jälkeen täysin 

tuttu. Samalla myös yrityksen ydinhenkilöstön pieni lukumäärä ja heidän välillä 

tapahtuva epämuodollinen toimintojen välinen yhteistyö varmistaa sen, että lan

seerattavat tuotteet ja niiden ominaisuudet ovat markkinointitoiminnon tiedossa.

Biohitin markkinointi toimii siis yrityksen sisällä vuorovaikutuksessa muiden toi

mintojen kanssa ja huolehtii muun muassa tuotepäällikköjen kautta siitä, että 

myynti, markkinointi, tuotekehitys ja tuotanto koordinoituvat oikein. Tämä viittaa 

Rajalan ja Möllerin (1999, 172) esittämien näkemysten mukaisesti siihen, että 

yrityksen markkinointitoiminnolla on suhteessa standardituotteita ostaviin labora- 

torioasiakkaisiin interfunktionaalinen rooli. Rooli ei kuitenkaan ole transorgani- 

sationaalinen siksi, että markkinoinnin vastuualue ja tehtävät eivät ole luonteel

taan strategisia ja siksi, että toiminnon ulkoisen vuorovaikutuksen määrä on pieni.

Pienellä ulkoisella vuorovaikutuksen määrällä viitataan ennen kaikkea siihen, että 

Biohitin markkinointitoiminto näkee standardituotteita ostavan asiakkaan passii

visena toimijana. Markkinointi kerää kyllä satunnaisesti palautetta sekä asiakkailta 

että jälleenmyyjiltä ja välittää sitä tuotekehitykselle, mutta toiminnan ensisijaisena 

tarkoituksena on edistää uusien tuotteiden kehittämistä ja myyntiä, eikä niinkään 

kestävien asiakassuhteiden muodostumista. Biohitin ja standardituotteita ostavan 

asiakkaan välinen suhde voidaan toisin sanoen nähdä pelkkänä transaktioiden 

Saijana, joissa tuotteet vaihtavat omistajaa.

Käytännössä monet Biohitin suhteet laboratorioasiakkaisiin ovat kuitenkin kestä

neet useita vuosia siitä huolimatta, että suurinta osaa itse suhteista ei ole syste

maattisesti ylläpidetty esimerkiksi asiakassuhdemarkkinoinnin tai asiakassuhtei-
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den johtamisen keinoin. Tämän voidaan katsoa johtuvan ennen kaikkea tuotteiden 

teknologisesta edistyksellisyydestä ja alalla yleisesti vallitsevasta merkkiuskolli- 

suudesta sekä osaltaan myös Biohitin omien kertakäyttökärkien jatkuvaluontoi

sesta kysynnästä. Toisaalta osaa asiakassuhteista ylläpitävät myös Biohitin ja 

asiakkaiden työntekijöiden väliset pitkäaikaiset henkilökohtaiset suhteet. Toimin

nan alkuvaiheessa osa Labsystemsin entisistä asiakkaista jopa siirtyi käyttämään 

Biohitin tuotteita voidakseen asioida tuttujen myyntihenkilöiden kanssa.

6.4.2

Rooli suhteessa OEM-asiakkaisiin

Suhteessa OEM-asiakkaisiin Biohitin markkinointitoiminnon vastuualue on sen 

sijaan luonteeltaan strateginen, millä viitataan ennen kaikkea siihen, että markki

noinnin tehtävä on huolehtia asiakassuhteesta ja sen hyvinvoinnista. Tehtäväken

tän tärkeyttä lisää se, että OEM-asiakkailta saatavien tuottojen osuus Biohitin 

liikevaihdosta on lähes puolet, minkä vuoksi suhteet näihin asiakkaisiin ovat 

yritykselle elintärkeitä. Tästä seuraa, että markkinoinnilla on paljon päätösvaltaa 

suhteessa yrityksen muihin toimintoihin ja niiden sisällä tapahtuvaan toimintaan.

Rajalan ja Möllerin (1999, 172) ajatusten mukaisesti strategiseen vastuualeeseen 

liittyy, että OEM-asiakkaiden kanssa toimiminen vaatii Biohitin markkinointitoi- 

minnolta aktiivista ulkoista vuorovaikutusta, erityisesti asiakassuhteen alkuvai

heessa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että tuote räätälöidään asiakasyrityksen 

tarpeiden ja spesifikaatioiden mukaisesti. Toisin sanoen vuorovaikutusta tarvitaan, 

jotta Biohit kykenee ymmärtämään asiakkaan ongelman ja keksimään siihen koko

naisvaltaisen ratkaisun eli sovittamaan oman tuotteensa asiakkaan järjestelmään. 

Toisaalta tämä ei edellytä ainoastaan tuotteen teknistä sopeutusta, vaan myös 

kaupallisten ehtojen on oltava kohdallaan, mikä osaltaan lisää vaadittavan ulkoi

sen vuorovaikutuksen määrää.
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“Se kauppa syntyy vain sillä ehdolla, että myös ostaja toteaa, että heidän omaan 

systeemiinsä tulee lisäarvoa. Ne saa saman kuin ennen halvemmalla tai he saa 

selvästi jotain uutta ja muuta. Ja sä et oo niinkun itse asiassa myymässä sitä 

(pelkkää) omaa tuotettas...sä oot myymässä omaa tuotettas auttakses heitä myy

mään heidän omaansa. Ja se on hirvittävän iso ero...Siellä on myöskin niinkun 

sitten aikamoiset ammatti-ihmiset teknisesti, eli siellä sitten kyllä syynätään ja 

otetaan selvää siitä, että tää (tuote) varmasti pärjää siinä. ” (Tuotekehitys- ja 

tuotantojohtaja)

Kuten edellä esitetystä kommentista käy ilmi, ulkoisen vuorovaikutuksen merki

tystä korostaa myös se, että Biohit näkee suhteen OEM-asiakkaisiin nimenomaan 

suhteena, eikä vain transaktioiden sarjana. Tavoitteena ei siis ole ainoastaan 

myydä asiakkaalle toistuvasti tuotteita, vaan muodostaa asiakaskohtaisia ratkaisuja 

ja luoda lisäarvoa suhteen molemmille osapuolille, eli toisin sanoen parantaa 

asiakassuhteiden laatua ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä kaikki suhteiden osa- 

alueet ja elementit huomioon ottaen.

Vastaavasti toimiminen OEM-asiakkaiden kanssa vaatii Biohitiltä myös aktiivista 

vuorovaikutusta yrityksen toimintojen välillä. Pelkästään tuotteiden räätälöinti 

asiakkaan tarpeiden mukaisiksi aiheuttaa sen, että Biohitin on muokattava proses- 

sejaan, mikä puolestaan edellyttää läheistä yhteistyötä yrityksen sisällä erityisesti 

markkinoinnin, tuotekehityksen ja tuotannon välillä. OEM-asiakkaissuhteiden tär

keyden ja siitä seuraavan strategisen luonteen vuoksi merkittävään asemaan 

nousee myös jatkuva vuorovaikutus edellä mainittujen toimintojen ja Biohitin 

ylimmän johdon välillä sekä johdon sitoutuminen osaltaan asiakassuhteen 

hoitoon.

Rajalan ja Möllerin (1999, 172) esittäminen ajatusten valossa Biohitin markki- 

nointitoiminnolla voidaankin katsoa olevan suhteessa OEM-asiakkaisiin 

trans organisationaalinen rooli. Tällä tarkoitetaan sitä, että markkinoinnissa on 

kyse prosessista, jonka tarkoituksena on sovittaa yrityksen resurssit ja kyvyk
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kyydet asiakkaan tarpeisiin tavalla, joka synnyttää yritykselle tuottoja. Samalla 

tämä viittaa siihen, että markkinointiajattelu ei rajoitu pelkästään markkinointi- 

osaston sisälle, vaan sitä pyritään hyödyntämään muuallakin organisaatiossa. 

Toimintaa ohjaa siis markkinaorientoitunut ajattelumalli. Samalla tämä vastaa 

aiemmin esitettyä näkemystä, jonka mukaan markkinoinnin transorganisationaa- 

linen rooli viittaa siihen, että toimintojen välisen yhteistyön tarkoitus ei ole vain 

asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden kehittäminen, vaan tuottoisten asiakas

suhteiden luominen, ylläpitoja kehittäminen.

6.5

Asiakassuhteet ja niiden johtaminen

Seuraavaksi perehdytään tarkemmin Biohitin ja sen tärkeimpien, niin sanottujen 

OEM-asiakkaiden, väliseen suhteeseen. Aluksi tarkastelun kohteena on OEM- 

asiakassuhteiden merkitys Biohitille, minkä jälkeen pyritään selvittämään, mitä 

yrityksessä ymmärretään asiakassuhteen johtamisella ja mistä eri elementeistä se 

koostuu.

6.5.1

OEM-asiakassuhteiden merkitys Biohitille

Kuten jo aiemmin mainittiin, OEM-asiakassuhteiden voidaan katsoa olevan 

Biohitille elintärkeitä, sillä niiden osuus yrityksen liikevaihdosta on lähes puolet. 

Kun samalla otetaan huomioon, että Biohitillä on näitä asiakkaita lukumääräisesti 

varsin vähän, noin kymmenkunta, yksittäistäkin OEM-suhdetta voidaan pitää 

lähes kriittisenä yrityksen menestymisen karmalta. Esimerkiksi Biohitin ainoa 

suomalainen OEM-asiakas, Orion Diagnostica, tuo peräti 10 prosenttia kotimaan 

liikevaihdosta. Vastaavasti merkittävimmät ulkomaiset OEM-asiakkaat tuovat
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kukin Biohitille vuosittain useita miljoonia markkoja, mitä voidaan pitää huomat

tavana summana yrityksen 6,5 miljoonan markan vuositulokseen (1998) nähden.

Toisaalta OEM-asiakassuhteiden keskeinen merkitys Biohitille ei kuitenkaan 

rajoitu niiden tuottoisuuteen, vaikka muutkin suhteista koituvat hyödyt ovatkin 

useimmiten epäsuorasti liitettävissä rahaan. Yksi tällaisista hyödyistä on asiakas

suhteiden jatkuvuus, millä viitataan Räsäsen (1999, 29) näkemyksen mukaisesti 

siihen, että yritys kykenee myymään peräkkäisiä tuotesukupolvia samalle asiak

kaalle ja pitämään tuotto virtansa vakaana. Samalla jatkuvuus tuo yritykselle sääs

töjä, sillä vanhan asiakkaan pitäminen on helpompaa ja edullisempaa kuin uuden 

hankkiminen. Tämä vastaa muun muassa Morrisin ym. (1998) näkemyksiä.

‘‘Otetaan tosta vaikka toi Eppari (Eppendorf)...me tehtiin (19)93 tämä tuote, tää 

Response, joka sitten poiki tämän Multipette Eron pari vuotta sitten kehitysprojek

tina, ja siinä oli myöskin yks Easypette välissä, jota me kehitettiin tälle yhtiölle. 

Eli tästä (Response) lähdettiin liikkeelle ja se on poikinut varsin paljon sitten 

uusia tuotteita. Tän bioMérieuxin kanssa keskustellaan jo seuraavasta, hyvin 

vakavasta yhteistyöprojektista. Ja näin se toimii: eli siis kun pää on auki, ja on 

hoidettu se vähintäänkin sitten tyydyttävästi, mieluummin todella hyvin se asia

kassuhde, niin kyl silloin se vaikuttaa siihen, että asema silloin, kun neuvotellaan 

jatkosta, on ihan toinen, ku lähtee niinkun tyhjältä pöydältä. ” (Myynti- ja 

markkinointijohtaja)

Jatkuva lisämyynti uskollisille OEM-asiakkaille ei tulevaisuudessa rajoitu välttä

mättä ainoastaan nesteannostelutuotteisiin: monet asiakkaista ovat diagnostiikka- 

alan suuryrityksiä, joilla saattaa olla kysyntää myöhemmin lanseerattaville 

Biohitin diagnostisille tuotteille. Kysynnän edellytyksenä voidaan kuitenkin nähdä 

diagnostisten tuotteiden teknologinen edistyksellisyys.

Suhteet OEM-asiakkaisiin ovat avanneet Biohitille myös mahdollisuuden saada 

käyttöönsä parempia alihankkijoita. Esimerkiksi 3M on ilmoittanut, että Biohit voi
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hyödyntää nesteannostelij oiden valmistuksessa tarvittavien komponenttien tai 

raaka-aineiden hankinnassa heidän maailmanlaajuista ostoverkostoaan. Mikäli 

tarvittavat komponentit tai raaka-aineet löytyvät verkoston kautta halvemmalla 

kuin Biohitin omalta alihankkijalta, 3M odottaa saavansa ostamistaan tuotteista 

alennusta niin paljon kuin Biohit on niiden valmistuksessa hankintayhteistyön 

myötä säästänyt. Samalla tästä suhteen vastavuoroisuudesta on hyötyä Biohitille, 

sillä se voi hyödyntää halvemmalla hankittuja komponentteja tai raaka-aineita 

myös muille asiakkaille myytävissä tuotteissa. Vastaavanlaista hankintayhteistyötä 

Biohitillä on ollut myös Eppendorfin kanssa.

Merkittävä hyöty Biohitille on myös OEM-asiakkailta saatavista ideoista ja 

‘sisäpiirin tiedoista’, joita voidaan käyttää esimerkiksi uusia standardituotteita tai 

toisille OEM-asiakkaille tarkoitettuja tuotteita kehitettäessä . Näiden ideoiden ja 

tietojen hankkiminen ei kuitenkaan yleensä tapahdu virallisen tuotekehitysyhteis- 

työn puitteissa eli pyytämällä asiakkaan edustajia osallistumaan kehitysprosessiin, 

vaan pikemminkin asiakkaan sitä tiedostamatta:

“Mä yhessä vaiheessa luuhasin tosi paljon näitten OEMmien takia erilaisissa 

yrityksissä, jotka on tässä bisneksessä...mä menin niinku tuotekehityksen ovesta 

sisään ja pyörin siellä...niin siellä pääsi sellaisen tiedon lähteelle, mihin ei oikeen 

mitenkään muuten pääse. Sä saat vähän niinkun sisäpiirin tietoa asioista ja pää

set erilaisiin yrityksiin. Sä ymmärrät niitten prosesseja, mikä helpottaa seuraavaa 

keikkaa johonkin toiseen taloon...Se on intensiivikurssi aiheesta pipetit, kun sä 

saat jonkun kunnon OEMmän. ” (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Toisaalta jotkut OEM-asiakkaat ovat antaneet Biohitille tuotteiden ja tuotantopro

sessien kehittämisessä tarvittavaa tietoa myös tietoisesti. Esimerkiksi toiminnan 

alkuvaiheessa muutama tärkeä OEM-asiakas auttoi Biohitiä nostamaan tuotteiden

sa ja prosessiensa laatua korkeammalle kuin yritys olisi itse kyennyt. Laadun 

parantamisessa tarvittava tieto oli toisin sanoen Möllerin ja Wilsonin (1995, 40) 

ajatusten mukaisesti resurssi, josta Biohitillä oli puute. Laatua nostettiin suurten
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OEM-asiakkaiden vaatimalle tasolle siksi, että se oli edellytys asiakassuhteiden 

syntymiselle.

Liiketoimintasuhteet laajalti tunnettuihin ja hyvämaineisiin OEM-asiakkaisiin 

toimivat haastateltavien mukaan lisäksi suosituksena markkinoilla ja saattavat 

Helfertin ja Vithin (1999) näkemysten mukaisesti jopa mahdollistaa uusien 

asiakassuhteiden synnyn:

“Koska nyt jo näitähän tehdään monille muille yrityksille, ja kun mainitsee tuolla 

kentällä, että me tehdään Eppendorfille sähköpipetit... (esittää potentiaalista asia

kasta:) ‘Aah! Kelpaa se niille isoillekin firmoille. (Myyntipäällikkö)

6.5.2

Asiakassuhteen johtaminen ja sen elementit

Kun tarkastellaan Biohitin ja OEM-asiakkaiden välisiä suhteita, niiden taustalla, 

ikään kuin suhdetta ylläpitävänä voimana voidaan nähdä ennen kaikkea Biohitin 

tuotteiden teknologinen edistyksellisyys ja yrityksen teknologinen osaaminen. 

Erityisesti tuotteiden merkitys korostuu OEM-asiakassuhteen alullepanevana 

tekijänä, sillä siitä huolimatta, että Biohitin markkinointitoiminnolla voidaankin 

katsoa olevan transorganisationaalinen rooli, yritys ei varsinaisesti pyri luomaan 

OEM-suhteita. Useimmat suhteista ovat toisin sanoen syntyneet Biohitin näkö

kulmasta lähes sattumalta, millä tarkoitetaan sitä, että aloite on tullut asiakkaalta 

sen jälkeen, kun he ovat saaneet tietää Biohitin nesteannostelijoiden teknologi

sesta edistyksellisyydestä:

“Joo-o, mikä hyvää asiakassuhdetta pitää kasassa...tietysti ensimmäisenä kannat

taa lähteä siitä, miten se on lähtenyt käyntiin, miten se on se ensimmäinen kontak

ti rakennettu...Kyllä se on perustunut siihen, että nää yhtiöt on nähnyt meidän 

tuotteen jossakin näyttelyssä, ja kertakaikkiaan tullu ihmettelemään ja sanomaan,
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että täähän näyttää hienolta, tässä on aivan huipputekniikkaa. Että voitteko 

kenties tehdä tämmöisiä meillekin. Siitä se on lähteny. " (Myynti-ja markkinointi

johtaja)

Toisaalta arvokkaiden OEM-asiakkaiden etsimiseen ei välttämättä kannata suora

naisesti panostaa, sillä niiden löytäminen on vaikeaa markkinoilla toimivien yri

tysten suuren lukumäärän vuoksi ja osaltaan myös siksi, että Biohit on ‘syönyt 

lihan luista’. Yritys keskittyykin tämän vuoksi tunnettuutensa kasvattamiseen, 

minkä toivotaan houkuttelevan lisää hyviä OEM-asiakkaita. Sinänsä OEM- 

asiakassuhteiden luominen ei kuitenkaan saa olla mikään itsetarkoitus, sillä OEM- 

tuotteiden räätälöinti ja valmistus kiilaa olemassaolevien projektien keskelle ja 

viivyttää niitä. Mikäli OEM-asiakkaalta saadaan esimerkiksi liikevaihtoa vuosit

tain vain 200 000 markkaa, käynnissä olevaa kehitysprojektia, josta voidaan 

kahden vuoden kuluttua saada 50 miljoonaa markkaa, ei kannata viivästyttää sen 

vuoksi.

Pelkkä tuotteiden teknologinen edistyksellisyys ei kuitenkaan yksin selitä, miksi 

useimmat Biohitin OEM-asiakassuhteista ovat kestäneet jo vuosia. Haastateltavien 

mukaan tuotteen osuus on sinänsä edelleen merkittävä, sillä sen toimivuus on 

perusedellytys suhteen olemassaololle, mutta käytännössä suhdetta ylläpitävät 

muut tekijät:

“Totta kai se tuote on siinä mielessä tärkeä, että kaupallisesti me hyödymme siitä 

tuotteesta ja he hyötyvät siitä tuotteesta. Mutta kun vuosia on mennyt, niin kyllä 

silloin meitä peilataan ja meitä arvoidaan nimenomaan siinä, että mikä on ollut 

meidän laadullinen taso, palvelullinen taso, muuten kommunikaation taso tässä 

yhteistyössä. ” (Myynti- ja markkinointijohtaja)

Vastaavasti toinen haastateltava erittelee asiakassuhteita ylläpitäviä tekijöitä seu- 

raavalla tavalla:



95

“Mun mielestä asiakas näkee ensimmäisenä ei pelkästään sitä tuotetta, vaan 

kaiken muun: me ihmiset, sen palvelun...Minkälaista huoltoa, miten nopeesti, 

minkä näköisenä se paketti tuli, tuliko se ajallaan, voiko tohon yritykseen luot

taa. ” (Myyntipäällikkö)

Kuten jo aiemmin mainittiin, asiakkaille ei siis riitä, että he saavat Biohitiliä 

teknologisesti kehittyneen tuotteen, vaan heidän on saatava kokonaisratkaisu, joka 

palvelee heidän yksilöllisiä tarpeitaan. Samalla asiakkaan on voitava luottaa 

siihen, että Biohit kykenee tämän ratkaisun taijoamaan, sillä asiakasyrityksen oma 

liiketoiminta on riippuvainen Biohi tin toimittamista tuotteista. Tästä seuraa, että 

Biohitin on paitsi kyettävä muokkaamaan tuote OEM-asiakkaan toiveiden mukai

seksi, myös tuottamaan ja toimittamaan se sovitussa ajassa sovittuun hintaan. 

Vastaavasti Biohitin tulee pystyä vastaamaan tarvittaessa esimerkiksi tuotteen 

huollosta ja asiakasyrityksen myyjien koulutuksesta.

Biohit ei toisin sanoen kykene ylläpitämään asiakassuhteita vain kehittämällä 

entistä parempia tuotteita, vaan koordinoimalla ja johtamalla itse suhdetta ja sen 

vaatimia tehtäviä. Tähän liittyy olennaisesti se, että toiminnan painopiste ei ole 

niinkään tuotteiden myynnissä, vaan nimenomaan asiakaskohtaisten ratkaisujen 

luomisessa. Näille ratkaisuille on ominaista, että ne lisäävät suhteen arvoa molem

pien osapuolten näkökulmasta.

“Se sun myynnin menestys on se eka neuvottelu, kauppa on silloin tehty. Sä et voi 

vaikuttaa juurikaan siihen, että kuinka paljon ne myy jotain analysaattoria sillä, 

kuinka lipeväkielinen sä olet siinä matkan varrella. Mut kun sä saat niinkun sen 

laitteen toimiin silleen, ku sä oot luvannu ja ne pääsee siitä eteenpäin, niin se on 

niinku ainut onnistumisen mitta mun mielestä. Et sä oot tehnyt sen mitä suita 

pyydettiin...Se (OEM-suhde) on hoidoltansa vähemmän semmonen myynnillinen, 

et ei siellä tarvi jakaa lippalakkeja ja järjestää myyntikonferensseja jossain 

risteilyllä. Sä hoidat homman ja se on siinä. ” (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)
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Samalla asiakaskohtaisten ratkaisujen syntyminen ei ole yksipuolinen prosessi, 

vaan se tapahtuu osapuolten edustajien läheisen yhteistyön myötä:

‘‘Sä et oo niinku silleen myymässä niille mitään, sä oot niinku auttamassa niitä. 

Sä myyt sen alkuvaiheen ja sit sitä tehdään yhdessä. ” (Tuotekehitys- ja tuotanto- 

johtaja)

Vaikka Biohitillä ei olekaan erityisesti määritelty, miten asiakassuhdetta tulisi 

hoitaa, se tapahtuu silti pitkälti aiemmin esitettyjen teoreettisten johtamisperi- 

aatteiden mukaisesti. Asiakassuhteen johtamisessa ei haastateltavien mukaan siis 

ole kyse asiakassuhdemarkkinoinnista, mille on ominaista yrityksen eri toiminto

jen itsenäinen työskentely suhteessa asiakkaaseen, vaan yrityksen eri toimintojen 

ja osaamisalueiden yhdistämisestä ja sovittamisesta asiakkaan tarpeisiin. Vastaa

vasti toiminnan suoranaisena tavoitteena ei ole ansaita paikka passiivisen asiak

kaan vakiintuneena toimittajana, vaan varmistaa asiakassuhteen jatkuvuus pyrki

mällä ymmärtämään asiakkaan ongelma ja ratkaisemalla se. Tämä puolestaan 

edellyttää aktiivista vuorovaikutusta osapuolten välillä.

Aktiivisen vuorovaikutuksen tarpeesta voidaan päätellä seuraavan, että yksi 

keskeisimmistä asiakassuhteen johtamisen elementeistä on aiemmin esitettyjen 

teoreettisten näkemysten (kts. esim. Ford 1997, 159; Spekman & Johnston 1986) 

mukaisesti kommunikaatio eli myyjä- ja ostajayrityksen välillä tapahtuva infor

maation vaihdanta. Biohitin näkökulmasta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

OEM-asiakkaiden luottamus ja halu tehdä yhteistyötä syntyy ainoastaan siten, että 

Biohit pystyy kommunikoimaan asiakkaalle kykynsä luoda tämän tarpeita vastaa

va ratkaisu. Kuten jo aiemmin todettiin, kyse on siis tarkoituksenmukaisen infor

maation vaihdannasta Biohitin ja OEM-asiakkaan edustajien välillä:

“Tollasessa OEMmässä mä olen itse sen kokenut niin, ja jonkun verran saanu 

jopa siitä (positiivista) palautetta, että rehellinen suomalainen insinööri on aika 

hyvä OEM-myyjä, koska sen puhe on aika vähässä, yleensä luvataan hiukan
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vähemmän ku mihin pystytään. Siis tämmönen 'sikarehellinen ’ toiminta. Niin juuri 

tästä hommasta johtuen, että sä myyt niinkun heille omaa palikkaa, niin 

semmonen yltiöoptimismi pois ja paljon niinku informaatiota ja koulutusta siitä, 

että miten meillä systeemit toimii ja mihin tää niinkun perustuu. Niin ne on kovas

sa kurssissa. ” (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Kommunikaation tasoon liittyy haastateltavien mukaan läheisesti myös osapuolten 

edustajien väliset henkilökohtaiset suhteet ja henkilökemiat. Tehokkaan kommu

nikaation edellytys ei toisin sanoen ole ainoastaan osapuolten kyky välittää eri 

osaamisalueisiin liittyvää informaatiota, vaan myös se, että osapuolet ovat henki

löinä yhteensopivia, minkä seurauksena kommunikaatio on helppoa. Tämä vastaa 

muun muassa Songin ym. (1997) sekä Weitzin ja Bradfordin (1999) näkemyksiä.

“Silloin tulee tää homma vastaan, eli joo, me tunnetaan nää ihmiset todella hyvin. 

Ja kommunikaatio on niinku sillä tasolla, että voi milloin tahansa ottaa puhelimen 

ja veivaa tosia noin ja sanoo: ‘Hei, miten menee? Missäs oot nyt? ’. Se kommuni

kaatio on hirveen tämmöstä niinku läheistä, se on helppoa...Mä aina oon sanonu 

ja tuun aina sanomaan, että kauppaa tekee ihmiset, yhteistyötä tekee ihmiset. Ja 

viime kädessä se yhteistyö on sit, kuinka hyvin tää ihmisten välinen kemia ja kom

munikaatio hoituu. ” (Myynti- ja markkinointijohtaja)

Osaltaan asiakassuhteen johtamisessa on haastateltavien mukaan kyse myös 

koordinaatiosta, jonka tavoitteena on yhteensovittaa suhteen osapuolten väliset 

toiminnot siten, että vaihdanta sujuu mahdollisimman tehokkaasti. Käytännössä 

koordinaatio Biohitin ja OEM-asiakkaan välillä tapahtuu siten, että osapuolet 

sopivat vuosittain tulevan vuoden suunnitelmista, mikä tarkoittaa sitä, että 

yritykset lyövät alustavasti lukkoon muun muassa tilausmäärät ja -ajankohdat, 

hinnan sekä tuotteen ympärille tarvittavan tuen. Sopimuksen perusteella Biohit 

kykenee ennakoimaan tarvittavien resurssien määrän eli kultakin toiminnolta 

tulevana vuotena vaadittavan panoksen.
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Perusluonteeltaan koordinaatio suhteen osapuolten välillä on luonteeltaan verrat

tain ‘mekanistista’, sillä sen jälkeen, kun OEM-asiakkaalle räätälöity tuote on 

valmis, suhteessa on pitkälti kyse ennalta ainakin osittain tiedossa olevien tilaus

ten toimittamisesta. Erään haastateltavan mukaan OEM-asiakassuhde vaatii tämän 

vuoksi jopa vähemmän hallintaa ja koordinaatiota kuin suhde satunnaisesti 

tilaavaan asiakkaaseen. Toisaalta OEM-asiakkailta tulee tasaisin väliajoin myös 

muutospyyntöjä erityisesti nesteannostelijan ohjelmistoihin, mikä edellyttää 

koordinaatiolta joustavuutta ja ‘orgaanista’ luonnetta. Biohitin on sopeutusten 

yhteydessä toisin sanoen kyettävä muuttamaan resurssiensa käyttöä, sillä kuten 

aiemmin todettiin, OEM-sopeutukset kiilaavat käynnissä olevien projektien 

keskelle.

Erilaisista roolikäsityksistä, tavoitteista tai suhteen arvon epäoikeudenmukaisesta 

jakaantumisesta johtuvat ristiriidat ja niiden ratkaisu neuvotteluiden avulla ei sen 

sijaan ole Biohitin ja OEM-asiakkaan välisen suhteen johtamisen kriittisimpiä 

elementtejä. Haastatteluvastausten valossa tämän voidaan katsoa johtuvan ennen 

kaikkea siitä, että molemmat osapuolet sitoutuvat yhdessä toimimiseen, roolei

hinsa ja yhteisiin tavoitteisiin varsin voimakkaasti heti suhteen alkuvaiheessa. 

Molemmat osapuolet ovat toisin sanoen niin riippuvaisia suhteen toisesta osapuo

lesta, ettei suhteen jatkumista uhkaavia ristiriitatilanteita synny. Käytännössä 

ristiriidat selvitetään siis heti alussa, kun tehdään päätöstä, syntyykö Biohitin ja 

OEM-asiakkaan välille suhdetta vai ei.

"Niinkun sanottu, siihen ei kukaan lähde viritteleen. Siinä vaiheessa, kun se 

tahdonilmaisu on tehty, niin kaikki sen verran puolesta, samassa venees

sä... Kaikessahan ollaan välillä pää punasena, mutta ei sitä voi sanoa, että se 

menee pieleen sillä hetkellä. Se on vaan osa tätä kuvioo. ” (Tuotekehitys- ja 

tuotantojohtaja)

Edes tuotteiden hinnoittelu ei yleensä aiheuta vakavaa ristiriitatilannetta osapuol

ten välille, sillä hintataso on haastateltavien mukaan karkeasti ottaen kaikkien
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tiedossa. Vastaavasti asiakkaat hyväksyvät sen, että Biohit laskuttaa lisää, mikäli 

tuotteseen joudutaan tekemään mittavia lisämuutoksia valmistumisen jälkeen.

Sopeuttamisen voidaan sen sijaan katsoa olevan Biohitin ja OEM-asiakkaan väli

sen suhteen johtamisen keskeisin elementti. Samalla sen voidaan katsoa olevan 

suhteen ydin ja olemassaolon edellytys, millä viitataan siihen, että koko OEM- 

suhteessa on kysymys nimenomaan siitä, että Biohit valmistaa asiakkaalle tämän 

yksilöllisiä tarpeita vastaavan komponentin tai kokonaisen räätälöidyn nesteannos- 

telutuotteen. Tyypillisesti sopeutuksen kohteena on nesteannostelijan ohjelmisto, 

jota on muokattu tähän mennessä kaikille OEM-asiakkaille. Myös pipetin alapään 

nesteannosteluosuus vaatii toistuvasti muutoksia, kuten silloin, kun asiakkaan 

järjestelmä on rakennettu jonkin tietyn, ei standardien mukaisen kärjen ympärille 

tai silloin, kun asiakkaalla on jokin tilavuusaluevaatimus, mihin markkinoilla 

olevat standardituotteet eivät yllä. Sopeutuksen kohteena saattavat olla myös 

tuotteen väri, logo ja pakkaus. Tuotteen ytimen muodostaviin akkuun, moottoriin 

ja sitä ohjaavaan mikroprosessoriin ei sen sijaan ole koskettu.

Joissakin tapauksissa tuotteeseen tehtävät sopeutukset edellyttävät merkittäviä 

muutoksia myös tuotantoon. Esimerkiksi annostelijan perusdesignin muuttaminen 

aiheuttaa sen, että Biohitin täytyy valmistaa tuotantoa varten uusia työkaluja. 

Mukautuksen kohteena saattaa olla myös muun muassa tuotannon loppuvaiheessa 

käytettävä testausohjelmisto. Suurimmillaan tuotannon sopeutukset ovat niin 

merkittäviä, että se lähes vastaa kokonaan uuden tuotteen tuomista tuotantoon. 

Laadullisesti tuotetta tai tuotantoa ei tarvitse muokata, sillä Biohitin takaama ISO 

9001 -standardin mukainen taso on asiakkaille riittävä.

Käytännössä sopeutusten teko on Biohitin ja OEM-asiakkaan välisessä suhteessa 

varsin yksipuolinen prosessi, sillä suurikokoiset OEM-asiakkaat sopeuttavat 

järjestelmiään vain harvoin, eivätkä tällöinkään Biohitin vuoksi. Suhteessa on 

toisin sanoen ennen kaikkea kyse siitä, että Biohit mukautuu OEM-asiakkaan 

vaatimuksiin. Tilannetta kuvaa seuraava kommentti:
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“Jos et sä ite muokkaudu siihen asiakkaan prosessiin, niin sit sä työnnät niinku 

rautakankea jonnekin epämuotoiseen putkeen. Eli mitä sä teet siinä vaiheessa, 

sieltä tulee joku pakkausosaston regulatory guy, joka haluu selvittää, kuinka 

paljon raskasmetalleja on meidän pahvissa. Sä vaan hankit sen tiedon, etkä 

nikottele siinä sen enempää, koska se tyssää muuten siihen. Koska heillä ei mee 

mikään läpi. ” (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

6.6

Toimintojen välinen yhteistyö asiakassuhteen johtamisessa

Biohitin tapauksessa asiakassuhteissa ja niiden hoitamisessa ei siis ole ensisijai

sesti kyse tuotteiden myynnistä asiakkaalle useaan otteeseen, vaan asiakkaan 

tarpeiden ymmärtämisestä ja yksilöllisten kokonaisratkaisujen taijoamisesta. 

Kokonaisratkaisu viittaa siihen, että Biohitin on paitsi kyettävä kehittämään ja 

valmistamaan asiakkaan tarkkojen spesifikaatioiden mukainen tuote, myös 

huolehdittava esimerkiksi tuotteen oheismateriaalista sekä asiakkaan edustajien 

koulutuksesta ja laitteen huollosta. Koska kokonaisratkaisun ja sen eri osa- 

alueiden taustalla on Biohitin eri osastojen ja toimintojen osaaminen, asiakas

suhteen hallinnassa voidaan perustellusti katsoa tarvittavan toimintojen välistä 

yhteistyötä. Itse asiassa yhteistyön voidaan jopa väittää olevan asiakassuhteen 

johtamisen ydin, millä tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että asiakassuhteen 

hyvinvointi ei ole vain yksittäisen toiminnon tai osaston, vaan koko organisaation 

asia. Tämä vastaa muun muassa Rajalan (1992, 20) ajatuksia.

“Mä kyllä koen, että se (asiakassuhteen johtaminen) on jonkinlainen sopimus, 

jonka sitten kaikki niinkun yrityksessä hyväksyy ja tietää, ja ymmärtää sen asiak

kaan. Mä tapaan sanoa tuotteesta, et jokainen meidän henkilöistä on osa sitä 

tuotetta. Et se ei oo mikään johdon juttu, että ‘nyt meillä on asiakassuhteen johta-
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minen’, vaan kaikki niinku osallistuu sit siihen. Että se asiakas on niinkun 

ykkönen. ” (Myyntipäällikkö)

Seuraavaksi perehdytään tarkemmin OEM-asiakassuhteen hoidon edellyttämään 

toimintojen väliseen yhteistyöhön. Aluksi kiinnostuksen kohteena on asiakassuh

teen hoidon organisointi ja prosessi, jonka mukaan asiakassuhde etenee. Tarkoitus 

on toisin sanoen kuvata, kuka yrityksestä osallistuu OEM-suhteen hoitoon joko 

suorasti tai epäsuorasti, ja missä vaiheessa. Tämän jälkeen esitettyä etenemis- 

prosessia tarkastellaan Möllerin ja Rajalan (1999) määrittelemänä toimintoket

juna. Lopuksi toimintojen välisen yhteistyön merkitystä Biohitin ja OEM- 

asiakkaan välisen suhteen johtamisessa analysoidaan aiemmin määriteltyjen 

asiakassuhteen johtamisen elementtien valossa.

6.6.1

Asiakassuhteen etenemisprosessi ja johtamisen organisointi

Kuten jo aiemmin mainittiin, Biohit ei etsi aktiivisesti OEM-asiakkaita, vaan 

aloitteen tekee tyypillisesti asiakas, joka on saanut tietää Biohitin vankasta neste- 

annostelija- ja komponenttiosaamisesta. Ensimmäiselle yhteydenotolle on myös 

ominaista, että sen osapuolina ovat asiakaskunnan kansainvälisyydestä johtuen 

asiakas ja Biohitin tytäryhtiö, eikä itse Biohit.

Kun aloite tulee tytäryhtiön edustajalle, tämän ensimmäinen tehtävä on alustavasti 

selvittää asiakkaan tilanne ja tarvittavan OEM-tuotteen pääpiirteittäiset spesifikaa

tiot. Saatuaan tarvittavat tiedot tytäryhtiön edustaja toimittaa ne Suomen Biohitiin 

myynti- ja markkinointijohtajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa kaikista OEM- 

asiakkaista ainakin suhteen alkuvaiheessa. Hänen tehtävänään on osaltaan huoleh

tia sekä yrityksen sisäisten toimintojen koordinoitumisesta että asiakasrajapinnas- 

ta. Suhteessa OEM-asiakkaaseen myynti- ja markkinointijohtajan tehtävät muis

tuttavat siis account managerin toimenkuvaa.
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Joskus asiakkaan haluamat tuotespesifikaatiot ja muut tarpeet ovat sellaisia, että 

myynti- ja markkinointijohtaja kykenee välittömästi päättelemään, että asiakas

suhde ei olisi Biohitin näkökulmasta kannattava ja hylkää tämän vuoksi tytär

yhtiön kautta tai suoraan asiakkaalta tulleen aloitteen. Yleensä asiakkaan toiveet 

ovat teknisestä näkökulmasta kuitenkin Biohitin realistisesti toteutettavissa ja 

myynti- ja markkinointijohtaja siirtyy ensimmäiseksi selvittämään, millaiset ovat 

kyseisen OEM-suhteen kaupalliset mahdollisuudet hinta, kustannukset ja arvioitu 

myyntimäärä huomioon ottaen. Tarkoitus on toisin sanoen muodostaa kokonais

kuva projektista ja määritellä, minkälaisilla ehdoilla Biohitin kannattaa lähteä 

OEM-tuotetta kehittämään ja valmistamaan.

Myynti- ja markkinointijohtaja ei kuitenkaan vastaa tästä vaiheesta yksin, sillä 

tilanteen arviointi vaatii myös muiden toimintojen näkemystä. Erityisen tärkeässä 

asemassa on tuotekehitys- ja tuotantojohtajan kautta kanavoituva yhteistyö tuote

kehityksen ja tuotannon kanssa, jotta projektin tekninen vaativuus, kehitykseen ja 

valmistukseen arviolta kuluva aika ja kustannukset sekä tuotteen alustava hinta 

saadaan määriteltyä. Vastaavasti tuotekehitys-ja tuotantojohtaja liitetään projektin 

arviointivaiheeseen myös siksi, että teknisten resurssien saatavuus saadaan selville 

ja niiden käyttö voidaan suunnitella. Kustannusten määrittelyyn osallistuu myös 

yrityksen sisäinen laskenta. Koska OEM-asiakassuhteet ovat Biohitin näkökul

masta strategisesti tärkeitä ja vaativat yritykseltä merkittäviä investointeja, tilan

teen analysointiin osallistuu tyypillisesti myös yrityksen ylin johto, joka viime 

kädessä myös päättää, lähdetäänkö OEM-projektiin vai ei, ja mikäli projektiin 

lähdetään, mikä on tuotteen hinta. Edellä kuvattu OEM-suhteen myyntivaihe on 

esitetty kuviossa 14. Numerot kuvaavat tapahtumien jäijestystä.
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Kuvio 14: OEM-suhteen myyntivaihe

ASIAKAS

Myynti-ja markkinointijohtaja 
“Account manager^/"

Tytäryhtiö
(myyntiV,

Tuotekehitys ja 
. tuotanto

Ylinjohto,

(^Sisäinen laskenta^)

1 (a,b): Aloite asiakkaalta 3,4: Tilanteen arviointi keskeisten toimintojen kanssa
2: Siirto asiakasvastuulliselle 5: Alustava taijous

Kun OEM-projekti on saatu yrityksen sisällä arvioitua, asiakkaalle tehdään alusta

va taijous, josta ilmenee, minkälaisen tuoteratkaisun Biohit kykenee asiakkaalle 

tekemään, ja minkälaisilla kaupallisilla ehdoilla tähän ollaan valmiita sitoutu

maan. Mikäli asiakas hyväksyy alustavan taijouksen, suhteessa käynnistyy 

erillinen tuotekehitysvaihe, josta vastaa Biohitin tuotekehitys- ja tuotantojohtaja. 

Hänen tehtävänään sekä hoitaa yhteydenpitoa asiakkaaseen päin että koordinoida 

prototyyppien kehittämistä yrityksen sisällä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

tuotekehitys- ja tuotantojohtaja valitsee vapaana olevat tuotesuunnittelijat kehit

tämään asiakkaan alustavien spesifikaatioiden mukaisen prototyypin, minkä 

jälkeen hän tapaa OEM-asiakkaan edustajia, erityisesti teknistä henkilökuntaa, ja 

esittelee sen heille.

Mikäli OEM-asiakkaalle tehty prototyyppi eroaa standardituotteesta vain vähän, 

kuten esimerkiksi pelkältä ohjelmistoltaan, jo tuotteen ensimmäinen versio saattaa 

olla täysin asiakkaan tarpeiden mukainen, eikä uusia prototyyppejä tarvitse kehit

tää. Yleensä tuote vaatii kuitenkin niin paljon sopeutuksia, että niin sanottuja 

prototyyppikierroksia tarvitaan useampia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotekehitys- 

ja tuotantojohtajan ja asiakkaan edustajien välisessä tapaamisessa ilmenee, että 

tuote ei ole asiakkaan tarpeiden mukainen, minkä seurauksena he haluavat nähdä
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uuden prototyypin. Itse asiassa OEM-asiakkaat haluavat tuotteeseen joskus niin 

merkittäviä sopeutuksia, että Biohit ei kykene valmistamaan prototyyppiä alus

tavien spesifikaatioiden pohjalta tai vaihtoehtoisesti niiden puuttuessa. Tällöin 

tuotekehitys- ja tuotantojohtajan ensimmäinen tehtävä on tavata OEM-asiakkaan 

edustajia ja pyrkiä yhteistyössä heidän kanssaan selvittämään, mitkä ovat tarvit

tavan tuotteen spesifikaatiot, jotta prototyyppi kyetään valmistamaan.

Esimerkiksi erään OEM-asiakkaan kanssa tuotespesifikaatioiden määrittelyyn 

kului useita kuukausia, sillä kyseessä ei ollut nesteannostelijan sopeuttaminen, 

vaan komponentin kehittäminen asiakkaan valmistamaan instrumenttiin. Kehi

tystyön aloittamisen edellytys oli toisin sanoen asiakkaan tuotteen perinpohjainen 

tuntemus. Yleensä Biohitin pyrkimys on kuitenkin ollut valmistaa prototyyppi 

viimeistään toiseen asiakastapaamiseen mennessä, sillä asiakas on helppo vakuut

taa konkreettisen laitteen avulla. Vakuuttamista tarvitaan, koska asiakas ei ole 

tässä vaiheessa vielä tehnyt lopullista sopimusta Biohitin kanssa. Biohit ottaa 

OEM-asiakkaiden kanssa toisin sanoen sen riskin, että se on kehittänyt asiakkaan 

pääpiirteittäisten tarpeiden mukaisen prototyypin turhaan.

“Sehän on ollut meidän yks selkeä vahvuus. Ensinnäkin halukkuus OEMmiin...ja 

sitten ku siihen mennään, ni siihen mennään. Että asiakas on silmät pyöreenä, kun 

se saa viikon päästä silleen funktionaalisen proton, että se tajuu, et tässä tää kaik

ki on: oma logo, oma kärki ja se softa, mitä puhuttiin. Koska joskushan se on niin, 

että jos sä niinku odotutat asiakasta kuusi viikkoo, niin se lempi haalenee. Kyllä 

tää raudan kuumana takominen pätee tähänkin. ” (Tuotekehitys- ja tuotanto- 

johtaja)

Kun tuotespesifikaatiot on saatu selville ja asiakas on sitoutunut yhteistyöhön 

Biohitin kanssa, alkaa lopullinen tuotekehitysprojekti, jonka tarkoituksena on 

valmiin tuotteen kehittäminen. Tällä viitataan siihen, että kehitystyön kohteena ei 

ole ainoastaan itse tuote, vaan myös siihen liittyvä oheismateriaali, kuten pakkaus 

ja käyttöohjeet, jotka myös saattavat erota tavallisista. Itse projekti vastaa pitkälti
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Biohitin standardituotteiden kehitysprosessia, mikä tarkoittaa sitä, että tuotekehi

tys ja tuotanto vastaavat itse tuotteen ja tuotantoprosessin muokkaamisesta, kun 

taas muun muassa käyttöohjeiden kirjoittaminen ja pakkauksen muokkaaminen on 

tuotepäällikön vastuulla. Samalla tuotepäällikkö vastaa osaltaan markkinoinnin, 

tuotekehityksen ja tuotannon koordinoitumisesta oikein. Toisaalta OEM-tuotteen 

kehitysvaiheessa keskeisimmässä asemassa on kuitenkin yrityksen tuotekehitys- ja 

tuotantojohtaja, joka projektijohtajan tavoin huolehtii henkilökohtaisesti sekä 

ulkoisesta vuorovaikutuksesta että kehitystoiminnan etenemisestä ja resurssien 

jaosta projektin aikana.

“Yhden ihmisen kontaktipinta (teknisen sopeuttamisen aikana) on se ratkaisu, ja 

sen ihmisen täytyy olla sen verran laveahenkinen, että se ymmärtää ne viestit 

laidasta laitaan, vaikkei se pysty niihin kaikkiin vastaamaan. Jos sä asiakassuh

teen johtamista ajattelet, niin se ‘komentokeskus ’ nopeuttaa kommunikaatiota. Sä 

näät kaikki viestit, sä pystyt rakentamaan siltoja niiden väliin ja antamaan 

sellaista palautetta (asiakkaalle), mitä yksittäinen disipliini ei anna, koska se hoi

taa vaan sitä omaa tehtäväänsä. Siinä mielessä meidän sisäinen käskytys edellyt

tää yhtä kovan luokan solmupistettä, joka sitten potkii ja näkee niitä asiayhteyk

siä. Ettei halveksi jotain pakkauksen tekemistä sivuseikkana, ku se saattaa 

viivästyttää 6 kuukautta sitä projektia. " (Tiuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Biohitin toimintakäsikiijan mukaisesti etenevän tuotekehitysprojektin aikana to

teutuu myös laadunvalvonnan osuus, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että yrityk

sen laatu- ja huoltopäällikkö osallistuu sopeuttamisprojektin aikaisiin kokouksiin. 

Kuten jo aiemmin mainittiin, Biohitin nykyisin takaama ISO 9001 -standardin 

mukainen laatutaso on yleensä asiakkaille riittävä, minkä vuoksi laatuun ei tarvitse 

tuotteita sopeutettaessa erikseen panostaa. Tärkeämpää laatu- ja huoltopäällikön 

osallistuminen projektiin on siksi, että hänen kauttaan välittyy tieto uuden tuotteen 

ominaisuuksista yrityksen huollolle, joka on tuotteesta joko suorassa tai epäsuo

rassa vastuussa sen valmistumisen jälkeen. Lisäksi projektikokouksiin osallistuu 

myös se henkilö, tyypillisesti Biohitin tytäryhtiön edustaja, joka tulee olemaan
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asiakasvastuussa suhteen vakiinnuttua. Tämä siksi, että tuote olisi valmistuttuaan 

hänelle täysin tuttu.

Edellä kuvattu OEM-suhteen toteutusvaihe on esitetty kuviossa 15. Laatikkoon 

merkittyjen toimintojen väliset viivat sekä laatikon ja projektijohtajan välinen 

tummennettu nuoli kuvastavat vaiheen aikana tapahtuvaa jatkuvaa vuorovaiku

tusta.

Kuvio 15: OEM-suhteen toteutusvaihe

ASIAKAS

Tuotekehitys-ja tuotantojohtaja 
 “Projektijohtaja”

Tuotanto

Tytäryhtiö),

Laatu ja 
huolto „

KEHITYSPROJEKTI

Sen jälkeen kun tuote on valmis kaupallistettavaksi, vastuu asiakkaasta siirtyy 

teknisestä sopeutusprosessista vastanneelta tuotekehitys- ja tuotantojohtajalta 

takaisin myynti- ja markkinointijohtajalle. Hänen tehtävänään on huolehtia, että 

asiakas saa tarvitsemansa koulutuksen ja mahdollisesti huollon. Koulutus viittaa 

osaltaan sekä OEM-asiakkaiden myyntihenkilöstön myyntikoulutukseen että 

asiakkaan teknisen henkilöstön huoltokoulutukseen. Vaikka kaikki asiakkaat eivät 

haluakaan Biohitin antamaa myyntikoulutusta, yrityksen tahtotila on se, että 

Biohitin edustaja, yleensä tuotepäällikkö, hoitaa tuotteen esittelyn asiakkaan 

myyntihenkilöstölle. Näin pyritään varmistumaan siitä, että mahdollisimman 

paljon Biohitin tietotaidosta ja kokemuksesta siirtyy asiakkaalle.
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Huoltokoulutusta asiakkaalle annetaan taas silloin, kun asiakas haluaa vastata 

tuotteen kenttähuollosta itse. Koulutuksesta vastaa tällöin Biohitin laatu- ja 

huoltopäällikkö. Vaihtoehtoisesti hän huolehtii huollon toiminnasta silloin, kun 

huollon hoitaa Biohit.

Lisäksi myynti- ja markkinointijohtaja vastaa mahdollisesta kampanjatuesta asiak

kaalle, mikä tarkoittaa sitä, että hän suunnittelee asiakkaan markkinointiosaston 

kanssa, miten he lanseeraavat tuotteen markkinoille. Käytännössä tuki viittaa 

paljousalennuksiin ja markkinointimateriaaliin, josta huolehtii markkinointipääl

likkö. Viimeisessä vaiheessa myynti- ja markkinointijohtaja huolehtii myös siitä, 

kuka asiakkaasta tulee olemaan vastuussa tuotteen lanseerauksen jälkeen. Asiakas

kunnan maantieteellisestä hajanaisuudesta johtuen OEM-asiakkaan ‘kädessäpito- 

vastuu’ saattaa nimittäin olla Biohitin tytäryhtiöllä siitä huolimatta, että myynti- ja 

markkinointijohtaja on Suomessa ensisijainen vastuuhenkilö.

Kuten jo aiemmin mainittiin, tuotteen lanseeraamisen jälkeen suhde ei vaadi 

kovinkaan aktiivista hoitamista, vaan se on pitkälti tuotteiden toimittamista. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että OEM-tuote saa tietyn valmistusnumeron, ja 

kun numeron mukainen tilaus tulee Biohitin asiakaspalveluun, tuotetta valmiste

taan ja toimitetaan tilattu määrä. Muuten suhdetta ylläpidetään pääasiassa asiakas- 

vastuussa olevan henkilön, joko myynti- ja markkinointijohtajan tai tytäryhtiön 

edustajan, ja asiakkaan edustajan välisissä vuosittaisissa tapaamisissa, joissa 

sovitaan tulevan vuoden suunnitelmat. Toisaalta jatkuvuutta edustaa myös 

koulutus, sillä asiakkaan henkilöstön osaamista on päivitettävä toistuvasti sekä 

myynnin että huollon osalta. Tämä johtuu ennen kaikkea asiakasyrityksen 

henkilöstön vaihtuvuudesta. Vastaavasti asiakkaat saattavat tarvita Biohitiltä lisää 

markkinointimateriaalia. Myynti- ja huoltokoulutukseen sekä myynnin tukeen 

liittyvä vuorovaikutus hoidetaan Biohitin ja asiakkaan toimintojen välillä 

tyypillisesti suoraan.
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Edellä kuvattu OEM-suhteen ylläpitovaihe on esitetty kuviossa 16. 

Kuvio 16: OEM-suhteen ylläpitovaihe

ASIAKAS

Myynti- ja 
markkinointijohtaja 
“Account manageri

Huolto Tytäryhtm,

Toisaalta OEM-suhteen rauhallinen, vakiintunut vaihe katkeaa tasaisin väliajoin, 

sillä tuote ‘elää’ valmistumisensa jälkeen, millä tarkoitetaan sitä, että asiakas 

haluaa tuotteeseen uusia sopeutuksia. Yleensä sopeutuspyynnöt rajoittuvat ohjel- 

mamuutoksiin, mutta välillä myös muita tuotespesifikaatioita halutaan tarkistaa. 

Käytännössä tämä johtaa siihen, että edellä kuvattu prosessi läpikäydään pienem

mässä mittakaavassa sillä erotuksella, että projektiin ryhtymistä harvoin joudutaan 

erityisesti miettimään, eikä suhteen ylläpitoa, kuten koulutusta ja huoltoa, tarvitse 

yleensä suunnitella uudestaan. Uudelleensopeutus vaatii useimmissa tapauksissa 

siis ainoastaan pienen tuotekehitysvaiheen.

“Sit on tapauksia, joissa näkee suoraan, että kyse on aika pienestä muutoksesta. 

Silloin mä tulkitsen asiaa siten, että mä meen suoraan tuotekehityksessä esimer- 

kiks niinku ohjelmistoista vastaavan kaverin luokse ja kysyn siltä et: ‘Hei, miten 

sä näet tämmöisen muutoksen aikataulullisesti? Näätsä tässä mitään omituista? 

Pystytääks tää hoitamaan? ’, ja niin päin pois. Mä saan sen palautteen noin tunnin 

sisällä, enkä kierrätä sitä minkään papereiden kautta. Teen päätöksen sitten siinä 

vaiheessa, et okei, tästä tulee varmaan hyvä ja lähen viemään sitä eteenpäin 

asiakkaalle. ” (Myynti- ja markkinointijohtaja)
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6.6.2

Asiakassuhde toimintoketjuna

Kun edellä esitettyä suhteen etenemisprosessia tarkastellaan aiemmin esitettyjen 

teoreettisten näkemysten valossa, Biohitin ja OEM-asiakkaan välisen asiakassuh

teen voidaan katsoa muodostavan Möllerin ja Rajalan (1999) ajatusten mukaisen 

toimintoketjun, jota ensisijaisessa asiakasvastuussa oleva henkilö pyrkii hallitse

maan. Tämä toimintoketju muodostuu kolmesta toimintoryhmästä, joita ovat 

myynti, toteutus ja ylläpito. Biohitin ja OEM-asiakkaan välinen suhde on esitetty 

toimintoketjun muodossa kuviossa 17. Kuvioon on merkitty kuhunkin toiminto- 

ryhmään kuuluvat toiminnot.

Kuvio 17: Biohitin ja OEM-asiakkaan välinen suhde toimintoketjuna

Myynti-ja markkinointijohtaja 
“Account manager”

Tuotekehitys-ja 
tuotantojohtaja 

“Projektijohtaja”

MYYNTI TOTEUTUS YLLÄPITO

( TytäryhtioN. 
V ^(myynti)/

O uotekehitys^) (^Huolto)

vYlin johto) ("Tuotanto") _____ fs
------------ "xh > Z Laatu ja\ Г > ((Markkinointi^)

( Tuotekehitys ja) X huolto^/
Xtuotanto/ (Tytäryhtiö (jytäryhti^

Sisäinen laskenta^)
(^Markkinointi^)

AIKA

Kuten jo aiemmin mainittiin, myynnissä on Möllerin ja Rajalan (ma.) mukaan 

kyse asiakassuhteen luomisesta, millä tarkoitetaan suhteen ehtojen määrittelemistä 

ja asiakkaan kanssa neuvottelemista. Biohitin tapauksessa aloite asiakassuhteelle 

tulee tyypillisesti tytäryhtiön myynnin kautta. Suhteen ehtojen määrittely tapahtuu
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ensisijaisessa asiakasvastuussa olevan myynti- ja markkinointijohtajan, tuotekehi

tyksestä ja tuotannosta vastaavan tuotekehitys- ja tuotantojohtajan, sisäisen 

laskennan ja yrityksen ylimmän johdon välillä. Heidän pyrkimyksenä on muodos

taa kokonaiskuva projektista ja laatia ne ehdot, joilla Biohitin kannattaa siihen 

lähteä. Ehtoja saatetaan joutua muokkaamaan, mikäli asiakas ei hyväksy niiden 

pohjalta tehtyä alustavaa tarjousta.

Toteutuksella tarkoitetaan Möllerin ja Rajalan (ma.) mukaan projektiluontoista 

vaihetta, jossa suhteen ehdot alustavasti toteutetaan ja suhde ikään kuin käynnis

tetään. Vaiheesta vastaa usein erillinen projektijohtaja. Biohitin ja OEM-asiakkaan 

välisen suhteen käynnistäminen viittaa ennen kaikkea tuotteen sopeuttamiseen, 

minkä vuoksi vaiheesta vastaa yrityksen tuotekehitys- ja tuotantojohtaja. Kuvioon 

merkitty katkoviiva korostaa hänen aktiivista rooliaan myös myyntivaiheessa. 

Toteutusvaiheessa hänen tehtävänään on paitsi hoitaa yhteydenpitoa asiakkaaseen 

päin, myös koordinoida prototyyppien ja lopullisen tuotteen kehitys-ja valmistus

prosessia yrityksen sisällä. Avainasemassa tässä vaiheessa on Biohitin tuotekehi

tysosasto, joka huolehtii teknisistä sopeutuksista. Joskus sopeutuksia joudutaan 

tekemään myös tuotantoon. Markkinoinnin osallistuminen tapahtuu tuotepäällikön 

kautta, joka huolehtii siitä, että laitteesta tulee myytävä tuote sekä markkinoinnin, 

tuotekehityksen ja tuotannon koordinoitumisesta oikein. Mukana tässä vaiheessa 

ovat myös Biohitin laatu- ja huoltopäällikkö sekä mahdollisesti asiakkaasta 

myöhemmin huolehtiva tytäryhtiön edustaja.

Ylläpito taas viittaa Möllerin ja Rajalan (ma.) mukaan toteutuksen jälkeisiin 

huolto- ja tukipalveluihin sekä muuhun jälkimarkkinointiin. Biohitin tapauksessa 

myynti- ja markkinointipäällikkö huolehtii siitä, että asiakas saa tarvitsemaansa 

myyntikoulutusta sekä huoltokoulutusta tai huoltoa. Myyntikoulutuksesta vastaa 

tyypillisesti Biohitin tuotepäällikkö, kun taas huollon osuus kanavoituu laatu- ja 

huoltopäällikön kautta. Lisäksi tässä vaiheessa huolehditaan markkinointimateri

aalista, josta vastaa osaltaan yrityksen markkinointipäällikkö, sekä asiakassuhteen 

hoidosta, joka siirtyy suhteen vakiinnuttua usein tytäryhtiön edustajalle.
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Asiakassuhteen johtaminen vaatii siis useisiin eri toimintoihin liittyviä kyvyk

kyyksiä, minkä vuoksi asiakaasta huolehtiminen ei voi jäädä ainoastaan yhden 

henkilön tai toiminnon vastuulle. Esimerkiksi Möller ja Rajala (1999) sekä 

McDonald ym. (1997) toteavat, että asiakassuhteen hallinnasta pitäisikin vastata 

toimintojen välinen asiakastiimi, jonka jäsenillä olisivat kaikki ne tiedot ja taidot, 

joita kyseisen asiakassuhteen kehittäminen ja ylläpito vaatii. Biohitin tapauksessa 

ensisijaisessa asiakasvastuussa olevan myynti- ja markkinointijohtajan taustalla 

tällaista virallista asiakas- tai projektitiimiä ei kuitenkaan ole, vaan se on luonteel

taan pikemminkin epämuodollinen tukiryhmä:

“No itse asiassa kyllä ne tiimit on, mutta ne on hirveen epävirallisia. Totta kai 

näinhän se on siis käytännössä eli on tiimi, joka sitä asiaa aina katselee ja hoitaa, 

ja ne tiimit saattaa vaihdella osanottajien suhteen. ” (Myynti- ja markkinointijoh

taja)

Tämä tukee Parketin (1995) ajatusta, jonka mukaan asiakasvastuullisen henkilön 

taustalla ei aina tarvitse olla muodollista, yhteiseen tehtävään sitoutunutta tiimiä, 

vaan usein epävirallinen, eri toimintojen edustajien muodostama tukiryhmä riittää. 

Tämä pätee erityisesti Biohitin osalta, sillä yrityksen ollessa pieni muodollisen 

tiimin rakentaminen on turhaa, sillä asiakasvastuullinen henkilö tietää välittömäs

ti, kenen puoleen hänen täytyy kääntyä tiettyyn toimintoon liittyvissä asioissa. 

Vastaavasti työntekijöiden lukumäärä on niin vähäinen, että yrityksellä ei ole 

mahdollisuutta, eikä OEM-asiakkaiden samankaltaisuudesta johtuen edes tarvetta 

muodostaa erillistä tiimiä kutakin OEM-asiakasta varten.

Toisaalta voidaalta ajatella, että Biohitin myynti- ja markkinointijohtaja sekä 

tuotekehitys- ja tuotantojohtaja muodostavat pienen asiakastiimin, jonka tehtävänä 

on huolehtia suhteesta ja sen hyvinvoinnista. He ovat nimittäin muodollisessa 

vastuussa kaikista yrityksen OEM-suhteista ainakin jossain vaiheessa, minkä 

lisäksi he tekevät asiakassuhteeseen liittyvää yhteistyötä käytännössä lähes koko
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ajan. Tämä käy ilmi paitsi edellä esitetyn toimintoketjun, myös seuraavaksi 

tarkastelun kohteena olevien asiakassuhteen johtamisen elementtien kautta. Vas

taavasti heillä voidaan katsoa olevan Möllerin ja Rajalan (1999) näkemysten 

mukaisesti lähestulkoon kaikki ne tiedot ja taidot, joita asiakassuhteen johtaminen 

vaatii.

6.6.3

Toimintojen välinen yhteistyö ja asiakassuhteen johtamisen elementit

Koska Biohitin tarjoama kokonaisratkaisu OEM-asiakkaalle vaatii useiden toimin

tojen osallistumista, ensisijaisessa asiakasvastuussa oleva henkilö ei pysty suoritu

ittaan asiakassuhteen johtamisesta yksin, vaan hän tarvitsee taustalleen henkilöitä, 

joilla on eri alojen osaamista ja tarvittavaa päätösvaltaa. Kuten jo aiemmin mainit

tiin, toimintojen välinen yhteistyö on Biohitin tapauksessa keskeisin edellytys 

menestyksekkäälle asiakassuhteen johtamiselle. Toisin sanoen toimintojen välinen 

yhteistyö on asiakassuhteen johtamisen ydin. Seuraavassa toimintojen välisen 

yhteistyön merkitystä asiakassuhteen johtamisessa tarkastellaan aiemmin määritel

tyjen, Biohitin näkökulmasta olennaisten asiakassuhteen johtamisen elementtien 

valossa.

Useiden tutkijoiden (kts. esim. Narus & Anderson 1995: Spekman & Johnston 

1986) mukaan tehokkaan kommunikaation edellytys on toimintojen välinen 

yhteistyö, sillä se mahdollistaa asiakasyrityksen edustajien yksilöllisiin informaa- 

tiotarpeisiin vastaamisen. Ensisijaisella asiakasvastuullisella ei toisin sanoen 

yleensä ole niin laajaa osaamispohjaa, että hän pystyisi antamaan asiakkaan 

edustajille kaiken tarpeellisen informaation. Tämä pitää paikkansa myös Biohitin 

osalta, sillä asiakassuhteen käynnistämiseen ja ylläpitoon liittyy niin laaja-alainen 

informaation vaihto, että asiakasvastuullinen myynti-ja markkinointijohtaja ei sitä 

yksin kykene hoitamaan. Toisaalta vaadittava kommunikaatio on myös määrältään



113

niin runsasta, ettei hänen kannata huolehtia siitä kokonaan, vaikka osaaminen 

monilta osin riittäisikin.

Kun kommunikaatiota tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta, informaatiotarve 

voidaan karkeasti ottaen jakaa markkinoinnillisen ja teknisen informaation tarpee

seen. Tällä tarkoitetaan sitä, että OEM-asiakkaalla on usein erikseen ne henkilöt, 

joiden vastuulla on suhteen kaupallinen puoli ja tuotteen ‘ostaminen’, ja ne henki

löt, jotka vastaavat tuotteen teknisten spesifikaatioiden määrittelystä. Kaupallista 

puolta edustavat esimerkiksi projektipäällikkönä toimiva tuotepäällikkö, virallisen 

ostopäätöksen tekijä sekä tuotteen markkinoinnista vastaava henkilö. Asiakkaan 

puolelta suhteeseen ja kommunikaatioon osallistuvaa teknistä henkilöstöä ovat 

muun muassa tuotekehityksen edustaja, laadunvalvoja ja tuotteen pakkauksesta 

vastaava henkilö. Tyypillisesti suhdetta hoitaa haastateltavien mukaan asiakkaan 

päässä noin 3-5 henkilöä.

Suhteen kaupallisen ja markkinoinnillisen puolen osalta kommunikaatiota asiak

kaaseen päin hoitaa ensisijaisesti myynti- ja markkinointijohtaja. Hän ei kuiten

kaan pysty vastaamaan asiakkaan teknisen henkilöstön informaatiotarpeisiin, sillä 

esimerkiksi sopeuttaminen vaatii tuotteen läpikotaisin tuntemista. Teknisen 

informaation vaihto tapahtuukin pääasiassa tuotekehitys- ja tuotantojohtajan 

kautta, sillä hänellä on tiedolliset edellytykset antaa asiakkaan teknisille edustajille 

heidän tarvitsemaansa tietoa sekä tuotekehitykseen että tuotantoon liittyen. Laaja- 

alaisen osaamisen ja annostelijateknologian perinpohjaisen tuntemuksen vuoksi 

hän kykenee siis hoitamaan Biohitin puolelta lähes kaiken teknisen kommunikaa

tion asiakkaan kanssa. Osasyy siihen, että tekninen kommunikaatio tapahtuu 

ensisijaisesti hänen kauttaan on se, että useilla Biohitin tuotekehityksen ‘riviedus

tajilla’ ei ole kielellisiä valmiuksia kommunikoida ulkomaisten asiakkaiden 

kanssa. Toisaalta joidenkin pienten sopeutusten yhteydessä yritysten tuotekehitys- 

osastojen välillä on ollut myös suoraa kommunikaatiota.
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Teknisestä kommunikaatiosta vastaa osaltaan myös Biohitin laatu- ja huoltopääl- 

likkö, joka hoitaa huoltoon liittyvän informaation vaihdannan asiakkaan kanssa, 

koska hänellä on siihen parhaat tiedolliset ja taidolliset edellytykset. Toisaalta se, 

että jollakin on osaamisen tuoma edellytys kommunikoida asiakkaan kanssa ei 

tarkoita sitä, että hänen kannattaisi hoitaa hoitaa informaation vaihdanta kaikilta 

niiltä osin kuin se on mahdollista. Biohitin tapauksessa esimerkiksi markkinointi- 

materiaaliin ja myynnin tukeen liittyvän informaation vaihdanta ei tapahdu 

myynti- ja markkinointijohtajan kautta siitä huolimatta, että hänellä olisi tiedol

liset ja taidolliset edellytykset siihen, vaan näistä kommunikaation osa-alueista 

ovat vastuussa markkinointipäällikkö ja tuotepäällikkö. Tämä on järkevää siksi, 

että myynti- ja markkinointipäällikön aika riittää tärkeämpiin tehtäviin. Toisaalta 

markkinointipäälliköllä ja tuotepäälliköllä saattaa myös olla kyky antaa tarkempaa 

informaatiota.

Myös asiakassuhteen tehokas koordinaatio eli osapuolten toimintojen yhteensovit

taminen vaatii esimerkiksi Narusin ja Andersonin (1995) mukaan toimintojen 

välistä yhteistyötä erityisesti silloin, kun vaihdanta edellyttää koordinaatiolta 

‘orgaanista’ luonnetta. Tämä on selitettävissä sillä, että toimintojen välinen yhteis

työ parantaa paitsi koordinaation osatekijänä toimivaa kommunikaatiota, myös 

kykyä poistaa tehokkaan vaihdannan esteet. Vaikka Biohitin ja OEM-asiakkaan 

välisen suhteen voidaankin katsoa vaativan ensisijaisesti ‘mekanistista’ koordinaa

tiota, ‘orgaanista’ koordinaatiota ja toimintojen välistä yhteistyötä tarvitaan tuot

teen kehitys-ja uudelleensopeutusvaiheessa.

Tärkeimmässä asemassa koordinaation kannalta on jälleen myynti- ja markkinoin

tijohtajan sekä tuotekehitys- ja tuotantojohtajan välinen yhteistyö. Tämä viittaa 

siihen, että myynti- ja markkinointijohtaja ei kykene sovittamaan OEM-tuotteen 

kehityksessä tai uudelleensopeuttamisessa kriittisessä asemassa olevia tuotekehi

tystä ja tuotantoa asiakkaan tarpeisiin, vaan resurssien jaon suorittaa tuotekehitys

ja tuotantojohtaja, jolla siihen tarvittava näkemys:
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"Me toimitaan asiakkaiden ehdoilla. Eli silloin, kun sulia on oma kolmevuotisnä- 

kemys siitä, miten sun omat tuotteet kehittyy, niin sä voit pelata niinkuin Lego- 

nappuloilla sillä organisaatiolla. Tehdä sellaisia hienoja teoreettisia laskelmia, 

miten resursseja käytetään sataprosenttisella teholla...Mut et sä OEMmässä voi 

tehdä sitä, se periaatteessa aina kiilaa olemassaolevien projektien keskelle, ja 

silloin tarvitaan vaan sitä tilanneherkkyyttä. Joko kieltäydyt ottamasta sitä tai sit 

sä järkkäät sen (resurssien uudelleenjaon). ” (Tuotekehitys- ja tuotantojohtaja)

Oman alueensa koordinoinnista vastaa myös Biohitin laatu- ja huoltopäällikkö, 

joka sovittaa huollon resurssit asiakkaan tarpeisiin. Tämä ei kuitenkaan rajoitu 

ainoastaan OEM-tuotteen kehitys- tai uudelleensopeutusvaiheisiin, vaan on 

luonteeltaan jatkuvaa. Toisaalta jatkuvaa koordinaatiota tapahtuu myös markki- 

nointitoiminnon sisällä, mutta siitä vastaa myynti-ja markkinointijohtaja.

Kuten jo aiemmin mainittiin, ennen kaikkea suhteen arvon epätasaisesta jakaan

tumisesta aiheutuvien ristiriitojen ratkaisu neuvottelujen avulla ei ole Biohitin ja 

OEM-asiakkaan välisen suhteen merkittävimpiä elementtejä, koska osapuolten 

näkemykset vastaavat yleensä suurelta osin toisiaan. Ristiriitojen puuttuessa tai 

niiden ollessa vähäisiä myynti- ja markkinointijohtaja kykeneekin hoitamaan 

neuvottelut pääasiassa yksin, ilman muiden toimintojen apua. Toisaalta tämä pätee 

ensisijaisesti ainoastaan suhteen vakiintuneeseen vaiheeseen, sillä suhteen alussa 

tapahtuvissa neuvotteluissa toimintojen väliselle yhteistyölle on tarvetta.

Vaikka Biohitin myynti- ja markkinointijohtaja pääasiassa hoitaakin asiakkaan 

edustajien kanssa suhteen alussa käytävät suhteen arvon jakautumiseen, rooleihin 

ja tavoitteisiin liittyvät kaupalliset neuvottelut, hän tarvitsee taustalleen myös 

muita toimintoja edustavia henkilöitä auttamaan neuvotteluihin valmistautumi

sessa. Tällä viitataan jo aiemmin esitettyyn tilanteeseen, jossa myynti- ja markki

nointijohtaja toimii yhteistyössä muiden toimintojen kanssa kyetäkseen määritte

lemään ne ehdot, joilla Biohitin kannattaa ryhtyä suhteeseen. Osaltaan näiden 

ehtojen määrittelyssä auttavat tuotekehitys- ja tuotantojohtaja sekä sisäinen
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laskenta, jotka määrittelevät muun muassa OEM-projektista aiheutuvat kustan

nukset ja tuotteen hinnan. Samalla myynti- ja markkinointijohtajan täytyy toimia 

yhteistyössä Biohitin ylimmän johdon kanssa, sillä päätös OEM-suhteeseen 

lähtemisestä on yrityksen kannalta merkittävä. Toimintojen välistä yhteistyötä 

toisin sanoen tarvitaan, jotta tilanteesta kyetään muodostamaan kokonaisvaltainen 

näkemys. Tämä vastaa muun muassa Narusin ja Andersonin (1995) näkemyksiä.

Toimintojen välistä yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi Sashittalin & Wilemonin 

(1996) mukaan myös tuotteiden, prosessien ja toimintamallien sopeuttamisessa, 

sillä asiakasvastuullisella henkilöllä ei yleensä ole riittävästi siihen liittyvää tietoa 

ja taitoa. Tämä pätee myös Biohitin osalta, vaikka ensisijaisessa asiakasvastuussa 

oleva myynti- ja markkinointijohtaja kykenisikin koulutuksensa ja kokemuksensa 

ansiosta monilta osin vastaamaan myös sopeutuksista. Käytännössä sopeutuksista 

vastaa kuitenkin Biohitin tuotekehitys- ja tuotantojohtaja, jolla on yksityiskohtai

semmat tiedot sekä itse nesteannostelijaan että tuotantoprosessiin liittyvästä tekno

logiasta.

Itse asiassa tuotekehitys-ja tuotantojohtajan kokonaisvaltainen osaaminen tuottee

seen ja tuotantoon liittyen aiheuttaa sen, että myynti- ja markkinointijohtajan ei 

tarvitse tehdä sopeutusten osalta yhteistyötä muiden kanssa käytännössä yhtään. 

Monissa muissa yrityksissä vastaavankokoinen osaamisalue jakaantuisi usean eri 

henkilön kesken, minkä seurauksena sopeutukset vaatisivat laajempaa toimintojen 

välistä yhteistyötä. Asiakasvastuullisen henkilön täytyisi tällöin toimia yhteistyös

sä esimerkiksi tuotekehityksen ja tuotannon edustajan kanssa erikseen. Biohitin 

tuotekehitys- ja tuotantojohtaja kykenee sen sijaan vastaamaan kaikista asiakkaan 

vaatimista sopeutuksista, mikä tarkoittaa sitä, että hän kykenee suhteessa asiak

kaaseen huolehtimaan paitsi itse tuotteeseen ja tuotantoon liittyvistä muutoksista, 

myös esimerkiksi tuotteen oheismateriaalin ja huollon sopeutuksista.

Käytännössä sopeuttaminen vaatii siis kyllä yhteistyötä tuotekehitys- ja tuotanto- 

johtajan sekä itse sopeutuksista vastaavien toimintojen välillä, mutta asiakassuh
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teen johtamisen näkökulmasta yhteistyötä tarvitaan siis ainoastaan asiakasvastuul- 

lisen sekä tuotekehitys- ja tuotantojohtajan välillä. Kuten jo aiemmin mainittiin, 

tämä viittaa Möllerin ja Rajalan (1999) näkemysten mukaisesti siihen, että 

tuotekehitys- ja tuotantojohtaja on suhteen toteutusvaiheesta tyypillisesti vastaava 

projektijohtaja.

7

MENESTYMINEN KORKEAN TEKNOLOGIAN MARKKINOILLA

Tässä luvussa tarkastellaan tekijöitä, joiden kautta voidaan osaltaan selittää, miksi 

jotkut korkean teknologian yritykset menestyvät ja jotkut eivät. Tällaisia tekijöitä 

ovat toiminnan orientaatio, markkinoinnillinen osaaminen sekä toimintojen väli

nen yhteistyö asiakassuhteen johtamisessa.

7.1

Toiminnan orientaatio

Tapaustutkimuksen valossa voidaan todeta, että pelkästään teknologia- tai markki - 

naorientoitunut toimintamalli ei yksinään riitä menestymiseen korkean teknologi

an markkinoilla. Vastaavasti yritykset tarvitsevat toiminnassaan sekä teknologista, 

muun muassa tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyvää osaamista että markkinoin- 

nillista, kuten jakelukanava- ja asiakassuhteiden hoidossa tarvittavaa osaamista. 

Korkean teknologian markkinoilla toimivan yrityksen on siis kyettävä saavutta

maan teknologia- ja markkinaorientaation välinen tasapaino, jotta se voi menestyä. 

Tämä vastaa muun muassa Dayn (1998), Möllerin ja Anttilan (1987) sekä 

Cooperin (1985) esittämiä ajatuksia.

Toisaalta menestyksekkään toiminnan vaatima orientaatio saattaa muuttua sen 

mukaan, missä elinkaaren vaiheessa yrityksen hyödyntämät teknologiat ja vastaa
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vasti itse yritys on. Esimerkiksi Biohitin tapauksessa yrityksen teknologinen 

orientaatio ja osaaminen oli toiminnan alkuvaiheessa edellytys markkinoille 

pääsemiselle, millä tarkoitetaan sitä, että yritys ei olisi saanut solmittua ensimmäi

siä asiakassuhteitaan, ellei heillä olisi ollut myytävänä teknologisesti orientoitu

neen toiminnan tuloksena syntynyttä, teknologisesti ylivertaista tuotetta. Jo 

pelkästään yrityksen pieni koko ja rajalliset resurssit aiheuttivat nimittäin sen, että 

yritys ei olisi kyennyt tunkeutumaan suuryritysten hallitsemille markkinoille 

pelkästään markkinointiin panostamalla. Vastaavasti teknologian ollessa vasta 

kehitysvaiheessa markkinaorientoitunut toimintamalli olisi ohjannut tuotekehitystä 

harhaan, sillä asiakkaiden tarpeet heijastavat jo käytössä olevaa teknologiaa.

Itse asiassa markkinaorientoituneen toimintamallin voidaankin katsoa olevan lähes 

tarpeeton, kun kyseessä on uusi, vasta kehitysvaiheessa oleva teknologia. Tämä on 

selitettävissä nimenomaan sillä, että toiminnan ohjaaminen asiakkaiden tarpeiden 

mukaan ei ole järkevää, koska nämä tarpeet heijastavat teknologiaa, joka on 

käytännössä jo vanhentunutta. Koska asiakkaat harvoin kykenevät ajattelemaan 

nykyteknologiaa pidemmälle, kehitysvaiheessa oleva uusi teknologia on toisin 

sanoen useimmille asiakkaille vielä tuntematon, eivätkä he tämän vuoksi pysty 

ymmärtämään, mitkä tarpeet uusi teknologia voisi tyydyttää. Vaikka asiakas 

tiedostaisikin tarpeensa, hän ei silti esimerkiksi Meldrumin (1995) ja Penton 

(1990, 5) mukaan välttämättä käsitä, miten uusi teknologia pystyy niihin vastaa

maan.

Toisaalta voidaan ajatella, ettei markkinaorientoitunut toimintamalli ole uuden 

teknologian kehitysvaiheessa kuitenkaan täysin hyödytön: mikäli yritys tuntee 

vanhan teknologian käytön ja sovelluskohteet hyvin, se kykenee arvioimaan uuden 

teknologian mahdollisuudet tietyssä sovelluskohteessa puhtaasti teknologisesti 

orientoitunutta yritystä paremmin.

Markkinaorientaation merkitys kasvaa teknologian kypsyessä, sillä kilpailuedun 

saavuttaminen teknologisen osaamisen avulla muuttuu yhä vaikeammaksi. Tällöin
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markkinointia tarvitaan ennen kaikkea välittämään tietoa asiakkaiden tarpeista, 

jotka teknologian kehitysvauhdin hiljentyessä toimivat entistä parempina kehitys

toiminnan suuntaajina. Samalla voidaan päätellä, että teknologian siirtyessä kehi

tysvaiheesta kasvuvaiheen kautta kypsyysvaiheeseen kaupankäynnin kohteena 

olevan tuotteen merkitys vähenee ja siihen liittyvän palvelun, kuten koulutuksen ja 

huollon, merkitys kasvaa. Asiakkaat odottavat toisin sanoen saavansa toimittajalta 

tarpeidensa mukaisen kokonaisratkaisun, eikä pelkkää tuotetta, mikä osaltaan 

siirtää vaadittavan osaamisen painopistettä teknisestä markkinoinnilliseen.

Kim teknologia on selkeästi siirtynyt kypsyysvaiheeseen, markkinoinnillisen osaa

misen ja markkinaorientoituneen toimintamallin voidaan katsoa olevan jo merkit

tävämpi menestystekijä kuin teknologinen osaaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

yritys ei enää kykene tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa pelkästään valmistamalla 

teknologisesti edistyneitä tuotteita, vaan nimenomaan toimittamalla asiakaskoh

taisia kokonaisratkaisuja, joiden syntyminen puolestaan vaatii asiakkaan tarpeiden 

yksityiskohtaista ymmärtämistä. Toisaalta teknologinen osaaminen on edelleen 

kuitenkin edellytys markkinoilla toimimiselle; se ei vaan itsessään ole enää 

kilpailuedun lähde.

Koko teknologian elinkaarta tarkasteltaessa voidaan siis sanoa, että teknologia- 

orientoituneen toimintamallin ja teknologisen osaamisen merkitys vähenee 

teknologian kypsyessä, kun taas markkinaorientaation ja markkinoinnillisen 

osaamisen merkitys näyttää tällöin kasvavan. Tämä on esitetty kuviossa 18.
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Kuvio 18: Teknologian elinkaari ja toiminnan orientaatio

Teknologian 
suorituskyky / 
levinneisyys

Kypsyysvaihe

Kasvuvaihe

Taantumavaihe

Kehitys- / 
omaksumisvaihe

Kumulatiivinen inves- 
tointi tutkimukseen ja 

kehitykseen / AikaMarkkinaORIENTAATIOTeknologia

MARKKINOINNIN ROOLI
Funktionaalinen Interfimktionaalinen Transorganisationaalinen

Samalla voidaan ajatella, että markkinoinnin tehtäväkenttä ja rooli muuttuvat 

tietyn teknologian elinkaaren aikana. Kun teknologisesti orientoitunut toimin

tamalli ja teknologinen osaaminen ovat pääosassa elinkaaren alun kehitysvai

heessa, markkinoinnin tehtävät ovat luonteeltaan operationaalisia, millä tarkoi

tetaan sitä, että markkinoinnin ensisijainen tehtävä on olemassaolevan tuotteen 

myyminen. Tarvittavan sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen määrä on tällöin 

vähäinen, minkä seurauksena voidaan sanoa, että markkinoinnin rooli on funktio

naalinen. Kun teknologisen osaamisen tuoma kilpailuetu vähenee asteittain tekno

logian kypsyessä, markkinoinnin merkitys on aikaisempaa suurempi. Menestys 

riippuu siis yhä enemmän markkinoinnin kyvystä hankkia tietoa asiakkaista ja 

levittää sitä organisaatioon. Tämä puolestaan edellyttää toimintojen välistä 

yhteistyötä, mikä viittaa siihen, että markkinoinnin rooli on interfimktionaalinen.

Kypsyysvaiheessa teknologinen osaaminen on enää edellytys markkinoilla toimi

miselle ja keskeisimmäksi menestystekijäksi nousee markkinointi sekä siihen 

liittyvä osaaminen. Erityisen tärkeässä asemassa on yrityksen kyky johtaa asiakas

suhteitaan eli pystyä toimittamaan asiakkaiden tarpeita vastaavia, moniin eri 

osaamisalueisiin liittyviä kokonaisratkaisuja. Koska näiden ratkaisujen syntymi-
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nen vaatii markkinoinnilta aktiivista sisäistä ja ulkoista vuorovaikutusta, sillä 

voidaan katsoa olevan transorganisationaalinen rooli. Toisin sanoen asiakaskoh

taisen ratkaisun synnyttämiseen osallistuvat kaikki organisaation jäsenet, mikä on 

Rajalan (1992, 20) mukaan markkinaorientaation tunnusmerkki.

On kuitenkin tärkeä havaita, että edellä esitetty ajatuskulku pätee vain silloin, kun 

tarkastelun kohteena on tietty teknologia. Käytännössä menestyksellinen liike

toiminta vaatii yritykseltä yleensä useiden eri teknologioiden hallintaa ja yhdistä

mistä, minkä vuoksi ei ole perusteltua väittää, että tietyn alan osaaminen ja tietty 

toiminnan orientaatio olisi yritystasolla ajateltuna jonain tiettynä hetkenä niinkään 

tärkeämpää kuin jokin toinen. Mikäli yrityksellä on esimerkiksi kaksi tuotetta, 

jotka hyödyntävät eri elinkaaren vaiheessa olevia eri teknologioita, itse yrityksen 

tulee kuitenkin kyetä toimimaan sekä teknologia- että markkinaorientoituneesti. 

Tämä puolestaan edellyttää resurssien jakoa. Vastaavasti voidaan olettaa, että 

tietty teknologia on suurimman osan elinkaarestaan vaiheessa, jossa molempien 

orientaatioiden tarve on ilmeinen.

7.2

Markkinoinnillinen osaaminen

Kuten jo edellä mainittiin, markkinoinnillisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

keskeiseksi menestystekijäksi korkean teknologian markkinoilla nousee yrityksen 

kyky johtaa asiakassuhteitaan. Tällä viitataan Rajalan ja Möllerin (1999, 172) 

mukaan ennen kaikkea siihen, että yritys pystyy sovittamaan resurssinsa ja 

kyvykkyytensä asiakkaan tarpeisiin tavalla, joka lisää molempien osapuolten 

kokemaa suhteen arvoa. Myyjäyrityksen kannalta läheisistä asiakassuhteista ja 

niiden johtamisesta koituvia hyötyjä ovat tutkimuksen perusteella paitsi kokonais

liikevaihtoon suhteutettuna merkittävät tuotot, myös muun muassa tuottojen jatku

vuus, ostotoiminnan tehostuminen asiakkaan alihankintaverkoston hyödyntämisen
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myötä sekä uusien ideoiden ja kehitysehdotusten saanti. Lisäksi asiakassuhteet 

merkittävien asiakkaiden kanssa toimivat suosituksena markkinoilla.

On kuitenkin tärkeä havaita, että vain osa asiakassuhteista on niin hyödyllisiä, että 

niihin kannattaa panostaa asiakassuhteen johtamisen periaatteiden mukaisesti. 

Näillä periaatteilla viitataan ennen kaikkea siihen, että yritys räätälöi asiakkaalle 

tämän yksityiskohtaisten tarpeiden mukaisen kokonaisratkaisun, joka lisää 

molempien osapuolten kokemaa suhteen arvoa. Tämän arvon taustalla ovat 

puolestaan onnistuneessa toimintojen yhdistämisessä syntyneet synergiaedut. 

Biohitin tapauksessa tällaisiksi asiakassuhteiksi, jotka edellyttävät varsinaista 

suhteen johtamista ja tarjoavat vastineeksi merkittäviä hyötyjä, voidaan luokitella 

yrityksen OEM-suhteet. Voidaan siis väittää, että vain harvat asiakassuhteista, 

kuten Biohitin OEM-suhteet, ovat sellaisia, että yrityksen markkinointitoiminnon 

kannattaa pyrkiä omaksumaan transorganisationaalinen rooli.

Useimmat niin korkean kuin matalankin teknologian alalla toimivat asiakkaat ovat 

kuitenkin sellaisia, joiden tuotto-osuus liikevaihdosta on vähäinen, eikä asiakas

suhteesta koidu myyjäyritykselle myöskään muita merkittäviä hyötyjä. Tällöin 

yksilöllisten kokonaisratkaisujen rakentaminen ja asiakassuhteen johtaminen 

esimerkiksi sopeuttamisen muodossa ei ole perusteltua, sillä resurssien ja kyvyk

kyyksien sovittaminen asiakkaan tarpeisiin on merkittävä investointi. Asiakassuh

teen johtamisen haitat ylittävät toisin sanoen siitä koituvat hyödyt. Tämä ei kuiten

kaan muuta sitä tosiasiaa, että yritysten täytyy kyetä ylläpitämään asiakassuhtei

taan, jotta se pystyy menestymään. Uusien asiakkaiden hankkiminen on sitä paitsi 

esimerkiksi Morrisin ym. (1998) ja Stonen ym. (1996) mukaan aina kalliimpaa 

kuin olemassaolevien pitäminen.

Useimpien asiakassuhteiden ylläpitoa ajatellen asiakassuhteen johtamista sopi

vampi lähestymistapa onkin asiakassuhdemarkkinointi. Myyjäyrityksen näkökul

masta tämä tarkoittaa sitä, että tarkoituksena ei ole niinkään yhdistää yrityksen eri 

toimintoja asiakaskohtaisen ratkaisun aikaansaamiseksi, vaan pyrkiä Narusin ja
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Andersonin (1995) ajatusten mukaisesti yrityksen operationaalisten tehtävien, 

kuten myynnin, markkinoinnin, tuotannon ja tuotekehityksen tehokkaaseen 

suorittamiseen. Markkinoinnin tehtävänä on kyllä huolehtia asiakkaiden tarpeiden 

selvittämisestä ja niiden välittämisestä yrityksen muille toiminnoille, mutta itse 

asiakassuhde ei siis ole niin läheinen. Toisin sanoen voidaan väittää, että luku

määräisesti useimmat yritysten asiakassuhteista ovat sellaisia, että markkinointi- 

toiminnon interfunktionaalinen rooli on riittävä.

Markkinoinnissa on tällöin toisin sanoen kyse Fordin (1997, xv) näkemysten 

mukaisesti pitkälti yksipuolisesta prosessista, jossa aktiivinen myyjäyritys pyrkii 

ansaitsemaan paikan passiivisen asiakkaan vakiintuneena toimittajana ja myymään 

tälle tuotteita useaan otteeseen. Suhteen ylläpidossa korostuu siis nimenomaan 

yksittäisten toimintojen, eikä niiden yhdistämisen merkitys. Markkinoinnin osalta 

tämän voidaan katsoa vaativan erityisesti perinteiseen jälkimarkkinointiin liittyvää 

osaamista sekä kykyä hallita asiakastietoja. Biohitin tapauksessa asiakassuhde- 

markkinoinnillista lähestymistapaa tulisi soveltaa yrityksen standardituotteisiin.

7.3

Asiakassuhteen johtaminen ja toimintojen välinen yhteistyö

Tarkasteltaessa itse asiakassuhteen johtamista tapaustutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että johtamisessa on kyse nimenomaan asiakkaan tarpeiden 

perinpohjaisesta ymmärtämisestä ja niitä vastaavan kokonaisratkaisun toimitta

misesta. Tälle kokonaisratkaisulle on ominaista, että sen syntyminen vaatii 

yrityksen eri toimintojen osaamista, minkä seurauksena vain yksi osasto tai 

toiminto ei kykene asiakassuhdetta johtamaan. Voidaankin sanoa, että menestyk

sekkään asiakassuhteen johtamisen edellytys on toimintojen välinen yhteistyö ja 

yrityksen sisäisten suhteiden hallinta. Tämä vastaa muun muassa Weitzin ja 

Bradfordin (1999), Möllerin ja Rajalan (1999) sekä Narusin ja Andersonin (1995) 

näkemyksiä. Tutkimuksen perusteella voidaan itse asiassa jopa väittää, että
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toimintojen välinen yhteistyö on asiakassuhteen johtamisen ydin, sillä johtami

sessa on ennen kaikkea kyse Möllerin ja Rajalan (1999) esittämien kolmen 

toimintoryhmän sekä niiden muodostaman toimintoketjun hallinnasta.

Toimintojen välisen yhteistyön tarve asiakassuhteen johtamisessa korostuu 

Spekmanin ja Johnstonin (1986) ajatusten mukaisesti myös silloin, kun tarkastel

laan osapuolten edustajien välistä kommunikaatiota, sillä vain yhteistyön avulla 

myyjäyritys kykenee vastaamaan asiakkaan erilaisiin informaatiotarpeisiin. Asia- 

kasvastuullisella henkilöllä ei toisin sanoen ole yleensä niin laajaa osaamispohjaa, 

että hän kykenisi antamaan asiakkaalle kaiken tarvittavan informaation. Tyypilli

sesti asiakasvastuullinen joutuu hankkimaan oman toimintonsa ulkopuolelta 

ainakin teknistä tietoa. Toisaalta vaadittava kommunikaatio on myös määrältään 

niin runsasta, ettei hänen kannata huolehtia siitä kokonaan, vaikka osaaminen 

monilta osin riittäisikin.

Vastaavasti toimintojen välistä yhteistyötä tarvitaan muun muassa Sashittalin ja 

Wilemonin (1996) näkemysten mukaisesti usein siksi, että asiakasvastuullisella 

henkilöllä ei ole riittävästi tuotteiden, prosessien ja toimintamallien sopeutta

misessa tarvittavaa osaamista. Koska sopeuttaminen vaatii yleensä teknistä 

osaamista, siitä on usein vastuussa erillinen, teknisesti orientoitunut projektijoh

taja, joka ohjaa sopeuttamisessa tarvittavien toimintojen, kuten tuotekehityksen ja 

tuotannon työskentelyä. Samalla projektijohtaja huolehtii myös sopeuttamisessa 

tarvittavien resurssien sovittamisesta asiakkaan tarpeisiin eli asiakassuhteen 

koordinoinnista. Sopeuttamisvaiheiden ulkopuolella koordinoinnista huolehtii 

asiakasvastuussa oleva henkilö. Tällöin toimintojen välistä yhteistyötä ei juurikaan 

tarvita, sillä koordinaatiolla on suhteen vakiintuneessa vaiheessa ‘mekanistinen’ 

luonne.

Ensisijaisessa asiakasvastuussa olevan henkilön täytyy tutkimuksen perusteella 

toimia yhteistyössä muiden toimintojen kanssa myös silloin, kun on kyse suhteen 

osapuolten välisistä neuvotteluista, mikä vastaa muun muassa Narusin ja



125

Andersonin (1995) näkemyksiä. Erityisesti tämä pitää paikkansa suhteen alun 

neuvotteluiden osalta, sillä tällöin yrityksen tulee kyetä muodostamaan tilanteesta 

kokonaisvaltainen näkemys ja päättää, millä ehdoilla suhteeseen on yleensäkään 

kannattava ryhtyä. Tilanteen arvioimissa ja ehtojen määrittelyssä asiakasvastuul- 

linen henkilö tarvitsee usein muun muassa tuotekehityksen ja tuotannon sekä 

sisäisen laskennan apua, sillä asiakasvastuullisella ei yleensä ole riittävää 

osaamista, että hän kykenisi määrittelemään yksin esimerkiksi tuotteen valmistus

kustannukset ja hinnan. Mikäli kyseessä on merkittävä asiakas, yhteistyötä 

tarvitaan myös yrityksen ylimmän johdon kanssa, joka viime kädessä hyväksyy 

ehdot ja suhteeseen ryhtymisen.

Asiakassuhteen johtaminen ei siis voi olla vain yhden henkilön tai toiminnon 

tehtävä, koska se vaatii useisiin eri osaamisalueisiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä 

monet eri toiminnot kattavaa päätösvaltaa. Kuten jo aiemmin mainittiin, äärim- 

millään tämä viittaa siihen, että kaikki organisaation jäsenet osallistuvat asiakas

kohtaisen ratkaisun luomiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita siis sitä, että toimin

not työskentelisivät itsenäisesti ja huolehtisivat kaikesta omaan vastuualueeseensa 

liittyvästä vuorovaikutuksesta asiakkaan edustajien kanssa, vaan työskentely 

tapahtuu koordinoidusti asiakasvastuullisen henkilön alaisuudessa, joka myös 

vastaa ensisijaisesti yhteydenpidosta asiakkaaseen päin. Poikkeuksena tästä on 

suhteen toteutusvaihe, jonka aikana työskentelyn ‘komentokeskuksena’ ja yhteys

henkilönä asiakkaaseen päin toimii erillinen projektijohtaja.

Toisaalta tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että kaikki vuorovaikutus osa

puolten välillä ei tapahdu näiden kahden henkilön kautta; erityisesti jatkuvaluon

toisiin tehtäviin, kuten myynnin tukemiseen ja koulutukseen liittyvä yhteydenpito 

suoritetaan suoraan osapuolten toimintojen välillä. Toisin sanoen yhteydenpito 

hoidetaan ilman, että informaatiota kierrätetään kommunikaatiosta ensisijaisesti 

vastaavan henkilön kautta.
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Kun tarkastellaan sitä tapaa, jolla asiakassuhteen johtaminen ja toimintojen 

välisen yhteistyön koordinointi tapahtuu, tutkimuksen voidaan katsoa tukevan 

Parketin (1995) näkemystä, jonka mukaan asiakasvastuullisen henkilön taustalla 

ei tarvitse olla muodollista, tarkkaan nimetyistä henkilöistä koostuvaa tiimiä, vaan 

epävirallinen, eri toimintojen edustajien muodostama tukiryhmä riittää. Erityisesti 

tämä pitää paikkansa silloin, kun kyseessä on Biohitin kaltainen pienikokoinen 

yritys, jonka ydinhenkilöstö tuntee toisensa hyvin. Tällöin asiakasvastuullinen 

henkilö tai projektijohtaja tietää nimittäin välittömästi, kenen puoleen hänen tulee 

kääntyä missäkin asiassa. Muodollisuuden vaatimuksen voidaan katsoa kasvavan 

yrityksen työntekijöiden lukumäärän kasvaessa.

Vastaavasti tutkimuksen valossa voidaan todeta, että muodollisen toimintojen 

välisen yhteistyön tarve vähenee, mikäli toimintojen koordinoinnista vastaavat 

henkilöt ovat itse monen alan osaajia. Tämä on selitettävissä sillä, että laaja- 

alainen osaaminen auttaa heitä tunnistamaan eri toimintojen välillä vallitsevia, 

asiakkaan tarpeiden tyydyttämisen kannalta kriittisiä yhteyksiä. Sen sijaan yhteis

työn muodollisuuden tarpeen voidaan katsoa kasvavan vaihdannan kohteena 

olevan tuotteen tai tuotteiden monimutkaistuessa ja muun muassa niiden kehittä

misessä ja valmistamisessa tarvittavan osaamisalueen laajetessa. Esimerkiksi 

elektroninen nesteannostelija on perusperiaatteiltaan verrattain yksinkertainen 

tuote, minkä seurauksena muodolliselle yhteistyölle ei ole välitöntä tarvetta, mutta 

tilanne voi muuttua Biohitin tuotevalikoiman myöhemmin laajentuessa. Toisaalta 

muodollisten asiakastiimien rakentaminen voi olla tarpeellista myös silloin, kun 

johtamista vaativien asiakassuhteiden lukumäärä on suuri.

8
YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä hyötyä onnistuneesta toimintojen 

välisestä yhteistyöstä on asiakassuhteen johtamisessa korkean teknologian yritys-
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markkinoilla. Tähän läheisesti liittyen tutkielmassa tarkasteltiin myös korkean 

teknologian yritysmarkkinoilla toimimisessa vaadittavaa liiketoiminnan orientaa

tiota sekä markkinointitoiminnon roolia. Kohdeilmiötä lähestyttiin sekä teoreetti

sesta että empiirisestä näkökulmasta.

8.1
Teoriaosan yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkielman teoriaosan alussa muodostettiin perusta myöhemmin esitettävien 

asioiden tarkastelulle kuvaamalla tekijöitä, jotka osaltaan selittävät, miksi korkean 

teknologian markkinointi eroaa muusta markkinoinnista ja jotka samalla vaikut

tavat korkean teknologian markkinoijan tehtäväkenttään. Tällaisia korkean tekno

logian markkinoinnin taustatekijöitä ovat paitsi tuotteiden ja markkinoiden 

ominaisuudet, myös asiakassuhteiden luonne. Asiakassuhteiden osalta keskeinen 

havainto oli se, että myyjä- ja ostajayrityksen välinen suhde on tyypillisesti 

läheinen ja pitkäaikainen, ja se muodostuu monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. 

Keskeisiä syitä kestävien suhteiden muodostumiselle ovat resurssien puute, 

pyrkimys vaihdannan tehokkuuteen ja vakauteen sekä maineen parantaminen.

Tämän jälkeen teoriaosassa kuvattiin markkinointia ja erityisesti markkinointitoi

minnon roolia korkean teknologian yrityksessä. Aluksi tarkastelun kohteena oli 

tapa, jolla markkinoinnin eri roolit voidaan erotella, minkä jälkeen rooleihin 

perehdyttiin yksityiskohtaisesti. Rooleihin läheisesti liittyen tässä tutkielman 

vaiheessa käytiin teoriakeskustelua myös korkean teknologian markkinoilla 

vaadittavasta toiminnan orientaatiosta. Orientaation osalta voidaan teorian perus

teella väittää, että korkean teknologian markkinoilla menestyminen vaatii 

yritykseltä kykyä yhdistää sekä teknologinen että markkinaorientaatio. Tällä 

viitataan siihen, että yritys tarvitsee uusia tuotteita kehittäessään sekä sisäistä 

innovointikykyä että tietoa asiakkaiden tarpeista. Koska orientaatioiden yhdistä

miseen liittyy markkinoinnin johdolla tapahtuva aktiivinen sisäinen ja ulkoinen
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vuorovaikutus, markkinointitoiminnon täytyy kyetä omaksumaan transorganisatio- 

naalinen rooli.

Tutkielman teoriaosan lopussa siirryttiin tarkastelemaan asiakassuhteen johtamista 

ja toimintojen välistä yhteistyötä korkean teknologian yrityksessä. Keskeinen 

havainto oli se, että kestävien asiakassuhteiden muodostuminen ja samalla menes

tyminen korkean teknologian markkinoilla on koordinoitujen, suhteen hyvinvoin

tiin tähtäävien toimien eli asiakassuhteen johtamisen tulos. Tämä tarkoittaa sitä, 

että myyjäyrityksen on jatkuvasti kyettävä ymmärtämään asiakkaan liiketoiminnan 

vaatimat tarpeet ja tarjoamaan niitä vastaava kokonaisratkaisu. Koska tämän 

ratkaisun syntyminen vaatii useiden eri toimintojen osaamista, asiakassuhteen 

johtamisen voidaan perustellusti katsoa vaativan toimintojen välistä yhteistyötä. 

Näkemystä tukivat myös tässä tutkielman vaiheessa esitetyt ajatukset asiakassuh

teesta toimintoketjuna, toimintojen välisistä myyntikeskuksista sekä toimintojen 

välisestä yhteistyöstä ja asiakassuhteen johtamisen elementeistä.

Teoriaosan viimeisessä alaluvussa kuvattiin lyhyesti toimintojen välisen yhteis

työn toteuttamista tiimien avulla. Luvun keskeinen ajatus oli se, että koska 

asiakassuhteen johtaminen vaatii useisiin eri toimintoihin liittyviä kyvykkyyksiä, 

asiakkaasta huolehtiminen ei voi jäädä ainoastaan yhden henkilön tai toiminnon 

tehtäväksi. Asiakkaiden määrän ollessa rajattu kunkin asiakassuhteen tulisi sen 

sijaan olla toimintojen välisen eli interfunktionaalisen tiimin hallittavana, mikä 

viittaa siihen, että tiimin jäsenillä olisivat kaikki ne tiedot ja taidot, joita kyseisen 

asiakassuhteen kehittäminen ja ylläpito vaatii. Toisaalta asiakasvastuullisen 

henkilön taustalla ei aina tarvitse olla varsinaista tiimiä, vaan usein epävirallinen, 

eri toimintojen edustajien muodostama tukiryhmä riittää.
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8.2

Empiirisen osan yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkielman teoriaosassa esitetyt ajatukset toimivat pohjana empiiriselle tutkimuk

selle, jonka lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusote, koska tutki

muksen tavoitteena oli ennen kaikkea asiakassuhteiden johtamiseen liittyvän 

ymmärryksen lisääminen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin case- eli tapaustutki

musta, koska tavoitteena oli kokonaisvaltaisen ilmiön syvällinen kuvaus ja ilmiön 

sisäisten vuorovaikutussuhteiden perinpohjainen ymmärtäminen. Kohdetoimialana 

toimi hyvinvointiklusteriin kuuluva terveydenhuollon tekniikan osa-alue ja kohde

yrityksenä Biohit Oyj. Aineiston lähteenä toimivat pääasiassa haastattelut.

Ensimmäisenä varsinaisena empiirisen raportoinnin osana tarkasteltiin liiketoi

minnan vaatimaa orientaatiota. Tapaustutkimus tuki teoriaosassa esitettyä ajatusta, 

jonka mukaan asiakkaiden tarpeiden mukaisten tuotteiden kehittäminen onnistuu 

ainoastaan teknologia- ja markkinaorientoituneet toimintamallit yhdistämällä. 

Toisaalta tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että teknologisen orientaation 

merkitys korostuu silloin, kun teknologia on nuori, koska asiakkaat eivät tällöin 

vielä tiedosta kyseiseen teknologiaan liittyviä tarpeitaan niin hyvin, että kehitys

työtä kannattaisi ohjata niiden mukaisesti. Markkinaorientaation merkitys kasvaa 

kuitenkin teknologian kypsyessä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana markkina- 

orientaatioon liittyen tutkimuksessa kävi ilmi, että myyjät tunnistavat asiakkaiden 

tarpeet usein paremmin kuin he itse.

Tämän jälkeen empiriaosassa käsiteltiin markkinointitoiminnon roolia kohdeyri

tyksessä. Teoriaosassa esitetyistä ajatuksista hieman poiketen markkinoinnille 

voitiin määritellä kaksi roolia suhteessa yrityksen eri asiakasryhmiin. Empiria tuki 

teoriaa siltä osin, että markkinoinnin rooli suhteessa yrityksen kaikkein tärkeim

piin asiakkaisiin oli transorganisationaalinen, mikä ilmeni siten, että markkinoin

nin tehtävät olivat luonteeltaan strategisia ja sekä sisäisen että ulkoisen vuorovai

kutuksen määrä oli suuri. Suhteessa yrityksen ‘tavallisiin’ asiakkaisiin rooli oli sen
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sijaan interftmktionaalinen, millä viitataan siihen, että toisin kuin sisäisen vuoro

vaikutuksen, ulkoisen vuorovaikutuksen määrä oli vähäinen. Toisaalta tulos on 

ymmärrettävä, sillä interftmktionaalinen rooli sisältyy transorganisationaaliseen. 

Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että markkinoinnin kannattaa pyrkiä 

omaksumaan transorganisationaalinen rooli ainoastaan silloin, asiakassuhteesta 

koituvat hyödyt ylittävät suhteen hoidon vaatimat investoinnit.

Tärkeistä asiakassuhteista koituvat hyödyt vastasivat pitkälti teoriaosassa esitettyjä 

suhteiden muodostumisen syitä. Tutkimuksen perusteella tällaisia hyötyjä olivat 

merkittävien tuottojen lisäksi resurssien puute, pyrkimys vaihdannan vakauteen 

sekä maineen parantuminen. Näiden lisäksi kohdeyritys hyötyi suhteista hankinta- 

yhteistyön kautta. Vastaavasti itse asiakassuhteessa ei teoriaosan ajatusten mukai

sesti ollut kyse vain tuotteen vaihdannasta, vaan osapuolten välillä tapahtui 

monimuotoista vaihdantaa sekä henkilö- että yritystasolla.

Vaihdannan monimuotoisuutta selittää se, että asiakkaalle ei riitä, että se saa 

myyjäyritykseltä teknologisesti kehittyneen tuotteen, vaan heidän on saatava 

kokonaisratkaisu, joka palvelee heidän yksilöllisiä tarpeitaan. Tämä puolestaan 

edellyttää myyjäyritykseltä kykyä ymmärtää asiakkaan vaatimukset ja mukauttaa 

yrityksen omat resurssit ja kyvykkyydet niiden mukaisiksi. Toisin sanoen yrityk

sen täytyy kyetä johtamaan asiakassuhdetta. Johtamisen keskeisimpiä elementtejä 

ovat tutkimuksen perusteella kommunikaatio ja sopeuttaminen. Myös kaksi muuta 

teoriaosassa esitettyä johtamisen elementtiä, koordinaatio ja neuvottelut, tulivat 

tutkimuksessa esiin.

Empiirinen tutkimus tuki myös teoriaosassa esitettyä ajatusta, jonka mukaan 

asiakassuhteen johtamisessa tarvitaan toimintojen välistä yhteistyötä, koska 

asiakkaan tarpeiden mukaisen kokonaisratkaisun ja sen eri osa-alueiden taustalla 

on myyjäyrityksen eri osastojen ja toimintojen osaaminen. Selkeimmin toimin

tojen välisen yhteistyön tarve tuli esiin, kun asiakassuhteen johtamista tarkasteltiin 

kolmen toimintoryhmän ja niiden muodostaman toimintoketjun hallintana.
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Teorian mukaisesti asiakassuhteen johtamisessa oli kyse myynti-, toteutus- ja 

ylläpitovaiheessa tarvittavien toimintojen koordinoinnista. Ensisijaisesti koordi

noinnista ja yhteydenpidosta asiakkaaseen vastaa asiakasvastuullinen henkilö, 

kuten account manager, mutta toteutusvaiheessa tehtävä siirtyy tyypillisesti 

erilliselle, teknisesti orientoituneelle projektijohtajalle.

Vastaavasti toimintojen välisen yhteistyön tarve asiakassuhteen johtamisessa 

ilmeni teoriaosan ajatusten mukaisesti johtamisen elementtien kautta. Kommu

nikaatiossa yhteistyötä tarvitaan siksi, että myyjäyritys kykenee vastaamaan 

asiakkaan erilaisiin informaatiotarpeisiin, kun taas sopeuttamisessa yhteistyön 

tarpeen taustalla on se, että asiakasvastuullisella henkilöllä ei ole riittävästi 

tuotteiden, prosessien ja toimintamallien sopeuttamisessa tarvittavaa, yleensä 

teknistä, osaamista. Neuvotteluiden osalta asiakasvastuullinen tarvitsee muiden 

toimintojen apua erityisesti suhteen alussa, sillä sillä tällöin yrityksen tulee kyetä 

muodostamaan tilanteesta kokonaisvaltainen näkemys ja päättää, millä ehdoilla 

suhteeseen on yleensäkään kannattava ryhtyä. Vähiten toimintojen välistä yhteis

työtä tarvittiin tutkimuksen mukaan suhteen koordinoinnissa.

Tarkasteltaessa sitä tapaa, jolla asiakassuhteen johtaminen ja toimintojen välisen 

yhteistyön koordinointi tapahtuu, tutkimus tukee teoriaosassa esitettyä ajatusta, 

jonka mukaan asiakasvastuullisen henkilön taustalla ei tarvitse olla muodollista, 

tarkkaan nimetyistä henkilöistä koostuvaa tiimiä, vaan epävirallinen, eri toimin

tojen edustajien muodostama tukiryhmä riittää. Erityisesti tämä pitää paikkansa 

silloin, kun kyseessä on pienikokoinen yritys, jonka ydinhenkilöstö tuntee toisensa 

hyvin. Muodollisuuden vaatimuksen voidaan tutkimuksen perusteella katsoa 

kasvavan vaihdannan kohteena olevan tuotteen monimutkaistuessa sekä yrityksen 

työntekijöiden ja asiakkaiden lukumäärän kasvaessa. Muodollisen toimintojen 

välisen yhteistyön tarve sen sijaan vähenee, mikäli toimintojen koordinoinnista 

vastaavat henkilöt ovat itse monen alan osaajia.
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8.3

Suositukset yritysjohdolle

Korkean teknolologian yritysmarkkinoilla menestyminen vaatii yritykseltä kykyä 

toimia sekä teknologia- että markkinaorientoituneesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

voimakas panostus pelkästään tuotekehitykseen ja teknologiseen osaamiseen ei 

takaa tuotteiden menekkiä, koska ne eivät markkinanäkökulman puuttuessa 

välttämättä vastaa asiakkaiden tarpeita. Tämän vuoksi investoinnit markkinaorien- 

taatioon eli kykyyn kerätä tietoa markkinoista, levittää sitä koko organisaatioon ja 

hyödyntää sitä päätöksenteossa ovat yhtä merkittävässä asemassa. Tuotekehityk

sessä tarvittavaa markkinainformaatiota voi hankkia esimerkiksi markkinatutki

musten avulla tai liittämällä tuotekehitysprosessiin asiakkaita, myyjiä, jakeluket

jun jäseniä ja yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yrityksen kyky hyödyntää hankittua markkinainformaatiota riippuu siitä, kuinka 

hyvin tieto kulkee organisaatiossa, mikä puolestaan asettaa vaatimuksia toimin

tojen välisen yhteistyön laadulle. Yhteistyötä tehostavat muun muassa matala, 

epämuodollinen organisaatiorakenne, selkeät toimenkuvat, toimintojen väliset 

yhteydet ymmärtävä koordinoija, avo imutta ja tiimihenkeä korostava yrityskult

tuuri sekä hyvät käytännön mahdollisuudet yhteistyölle. Tehokas keino ruokkia 

yhteistyötä on suunnitella ja muodostaa yhteiseen tehtävään sitoutuneita toimin

tojen välisiä tiimejä.

Kaikkien organisaation jäsenten tavoitteena tulisi olla tuottoisien asiakassuhteiden 

luominen, ylläpito ja kehittäminen. Yrityksen markkinointitoiminnolta tämä vaatii 

asiakassuhdemarkkinointiin ja asiakassuhteiden johtamiseen liittyvää osaamista. 

Asiakassuhdemarkkinoinnissa korostuvat muun muassa jälkimarkkinoinnin ja 

asiakastietokantojen merkitys, kun taas asiakassuhteen johtaminen vaatii kykyä 

tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rakentaa niitä vastaava kokonaisratkaisu. 

Yhteistä näille lähestymistavoille on se, että markkinoinnin täytyy toimia aktiivi

sesti yhteistyössä yrityksen muiden toimintojen kanssa.
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Yrityksen standardituotteita ja -ratkaisuja ostavien, asiakassuhdemarkkinoinnillis- 

ta lähestymistapaa vaativien asiakkaiden osalta panostus toimintojen väliseen 

tuotekehitysyhteistyöhön on yleensä riittävä. Johtamista vaativien asiakassuhtei

den osalta yhteistyöhön tulee sen sijaan kiinnittää erityistä huomiota, sillä sen 

toimivuus on edellytys asiakaskohtaisten kokonaisratkaisujen syntymiselle. Mitä 

monimutkaisempi tuote on kyseessä ja mitä suurempi on asiakkaiden ja yrityksen 

työntekijöiden lukumäärä, sitä muodollisempaa yhteistyön tulee olla. Merkittä

vimpiä suhteita varten kannattaa suunnitella ja rakentaa toimintojen välinen 

asiakastiimi, mikäli suhteen hyödyt ylittävät tiimin rakennuksesta koituvat kustan

nukset.

8.4

J atkotutkimuseh dotuksia

Toiminnan orientaatio, markkinointitoiminnon rooli, toimintojen välinen yhteistyö 

sekä asiakassuhteen johtaminen tarjoavat kaikki hyviä mahdollisuuksia jatkotutki

muksille. On myös syytä huomata, että tämän tutkimuksen kohdeilmiön lähesty

minen eri menetelmien avulla voisi lisätä ilmiön ymmärrystä. Vaihtoehtona olisi 

esimerkiksi tutkia toimintojen välistä yhteistyötä asiakassuhteen johtamisessa 

kvantitatiivisen tai vertailevan tutkimuksen keinoin.

Yksi mahdollinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla toiminnan orientaation ja 

markkinointitoiminnon roolin tiukka liittäminen yrityksen taloudelliseen menes

tykseen. Tämän tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä korkean teknologian 

markkinoilla vaadittavasta orientaatiosta ja roolista, mutta koska kyseessä on 

yhden tapauksen tutkimus, kiistattomia johtopäätöksiä niiden vaikutuksesta 

menestymiseen ei vertailun puuttuessa voinut tehdä. Toisaalta aihe voi olla ongel

mallinen tutkittava, koska yrityksen menestyminen riippuu useista tekijöistä, 

minkä seurauksena suppeampi aihealue, kuten toiminnan orientaation ja markki
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noinnin roolin vaikutus yrityksen tuotelanseerausten onnistumiseen voisi olla 

mielekkäämpi tutkittava.

Osaltaan edellä esitettyihin aiheisiin liittyen tutkittavana voisi olla toimintojen 

välisen yhteistyön toteuttaminen. Toteuttamista voitaisiin lähestyä esimerkiksi 

organisaatiorakenteiden tai yhteistyön esteiden ja edellytysten näkökulmasta. Yksi 

mahdollisuus olisi myös syventyä tässäkin tutkielmassa sivuttuun aiheeseen eli 

yhteistyön toteuttamiseen tiimien avulla. Tarkkana aiheena voisi olla toimintojen 

välisen tiimin suunnittelu ja rakentaminen tai toimintojen välisen tiimin johtami

nen.

Asiakassuhteen johtamisen osalta mielenkiintoisen jatko tutkimusaiheen muodos

taisi suhdeportfolion hallinta korkean teknologian markkinoilla ja siihen liittyvä 

resurssien jako. Koska kukin asiakassuhde vaatii useiden toimintojen osallistumis

ta, tarkoituksena olisi siis selvittää, kuinka useiden, samanaikaisesti huomiota 

vaativien suhteiden organisointi on yrityksessä hoidettu.
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LIITE 1

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

AIHE: Toimintojen välinen yhteistyö asiakassuhteen johtamisessa

Taustatiedot haastateltavista:
Nimi ja asema 
Työkokemus

Taustatiedot yrityksestä:
Yrityksen liiketoiminta ja sen kehitys pääpiirteittäin 
Tärkeimmät tuotteet 
Tärkeimmät asiakasryhmät

Teema-alueet ja niihin liittyvät kysymykset:

A. MENESTYMINEN MARKKINOILLA

1. Mitkä ovat keskeisiä menestystekijöitä alalla yleisesti? Alan uhkat ja 
mahdollisuudet? Yrityksen omat menestystekijät? Yrityksen omat 
heikkoudet?

2. Minkälaista teknologista / teknistä osaamista alalla tarvitaan? Kuinka 
merkittävää teknologinen osaaminen on asiakkaan näkökulmasta? 
Pystyykö sen avulla erilaistumaan kilpailijoista, onko se kilpailuedun 
lähde? Onko teknologinen osaaminen talon sisällä?

3. Minkälaista markkinoinnillista osaamista vastapainoksi tarvitaan? 
Kuinka suuri on markkinoinnin merkitys menestyksen kannalta? Onko 
markkinoinnin merkitys kasvamassa?

4. Voisiko yritystä luonnehtia teknologia- tai markkinointivetoiseksi?
Onko tilanne muuttumassa?
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В. YRITYKSEN ORGANISAATIO

1. Mitä eri toimintoja / osastoja yrityksen organisaatiossa on? Miten 
organisoitu? Onko organisoinnissa tapahtunut muutoksia? BPR?

2. Miten yrityksen markkinointi on organisoitu? Mitkä ovat eriteltynä 
markkinoinnin tehtäviä?

3. Millaisissa eri tilanteissa eri toimintojen edustajat ovat vuorovaikutuk
sessa keskenään? Millaista (muodollinen / epämuodollinen) vuorovai
kutus on? Mitä resursseja yritys on investoinut toimintojen väliseen 
yhteistyöhön?

4. Onko toimintojen välisestä yhteistyöstä ollut hyötyä? Miten toimintojen 
välinen yhteistyö on kehittynyt?

C. ASIAKASSUHTEEN JOHTAMINEN

1. Ketkä ovat yrityksen tärkeimpiä asiakkaita? Onko määriteltyjä 
‘ avainasiakkaita’ ?

2. Miksi tietyt asiakkaat ovat tärkeimpiä (hyödyt)? Miten ‘tavallinen’ 
asiakassuhde eroaa tärkeästä suhteesta? Kauanko suhteet ovat 
kestäneet?

3. Mihin hyvä asiakassuhde perustuu? Voitko kertoa jostain hyvästä 
asiakassuhteesta? Ja vastaavasti huonosta?

4. Mitä yrityksessä ymmärretään asiakassuhteen johtamisella? Mistä 
elementeistä asiakassuhteen johtaminen koostuu? Onko se tapa 
saavuttaa kilpailuetua?

5. Onko yrityksessä määritelty, miten asiakassuhdetta tulisi johtaa? Onko 
erilaisia tapoja johtaa asiakassuhdetta?
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D. TOIMINTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA ASIAKASSUHTEEN 
JOHTAMINEN

1. Kuka asiakkaalta osallistuu tuotteen ostamiseen?

2. Mistä asioista suhteessa sovitaan eli mitä tietoja ja taitoja asiakkaan 
kanssa toimiminen vaatii? (Esim. eri teknologiat, tuotanto, laatu...)

3. Kuka osallistuu asiakassuhteen hoitoon? Kykeneekö 
asiakasvastuullinen huolehtimaan suhteesta yksin?

4. Millaisissa tilanteissa toimintojen välistä yhteistyötä tarvitaan? Miksi 
vuorovaikutukseen täytyy osallistua useita henkilöitä? Mitä tietoja ja 
taitoja asiakasvastuulliselta puuttuu?

5. Mistä asiakasvastuullinen saa tukea? Tiimi? Epämuodollinen tuki? 
Onko organisoitua yhteistyötä asiakassuhteen johtamiseen liittyen?

6. Miten uutta jäijestelmää (‘diagnoosiketju’) aiotaan myydä?

KIITOS HAASTATTELUSTA!



LIITE 2

Yksikanavainen mekaaninen nesteannostelij a

Yksikanavainen elektroninen nesteannostelij a


