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Arvon muodostuminen strategisessa kumppanuudessa - Asiakassuhteen 
johtamisen näkökulma
Tapaustutkimuksena Club Silja - Publlcis Dialog -asiakassuhde

Tavoitteet
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä strategiset kumppanuudet ovat ja mitkä 
erityisominaisuudet erottavat ne yrityksen muista asiakassuhteista. Tavoitteena oli myös 
tarkastella, miten arvoa muodostuu strategisessa asiakassuhteessa sekä asiakkaalle että 
myyjäyritykselle asiakassuhteen johtamisen näkökulmasta. Tutkielman päähuomio oli 
asiantuntijapalveluyritysten ulkoisissa asiakassuhteissa, erityisesti mainostoimisto-mainostaja- 
asiakassuhteessa. Tutkielman empiirisen osan tavoitteena oli analysoida strategisen 
kumppanuuden ilmentymistä tutkimuksen kohteena olevassa Club Silja - Publicis Dialog - 
asiakassuhteessa.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa
Tutkielman teoriaosan lähdeaineistona käytettiin aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja tieteellisiä 
artikkeleita ja tutkimuksia. Lähteiden perusteella muodostettiin tutkielman teoreettinen 
viitekehys, joka koostuu strategisesta kumppanuudesta asiakassuhteen muotona ja 
avainasiakkuuden johtamisesta yhtenä yrityksen arvoa luovana instrumenttina.

Empiminen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti yhtä mainostoimisto-mainostaja- 
asiakassuhdetta käsittelevänä tapaustutkimuksena. Empiirinen aineisto kerättiin ensisijaisesti 
teemahaastattelujen muodossa, mutta myös havainnoimalla tutkittavan asiakassuhteen 
toimintaa kesän 2003 aikana.

Tulokset
Yritysten välisten strategisten asiakassuhteiden todettiin eroavan toisistaan monin tavoin, 
mutta myös yhteisiä ominaisuuksia oli löydettävissä. Strategisten asiakassuhteiden 
ominaisuuksista korostuivat luottamus, sitoutuminen ja informaation tehokas jakaminen 
osapuolten välillä. Asiantuntijapalveluyritysten asiakassuhteissa ns. suhdetekijöillä todettiin 
olevan suurin yksittäinen vaikutus asiakkaan kokemaan arvoon, sillä 
asiantuntijapalveluyritysten ydinosaaminen on usein sidottu sitä toteuttaviin ihmisiin 
Suhdetekijöiden merkitykseksi todettiin myös, että ne vaikuttavat positiivisesti strategisen 
asiakassuhteen vakauteen. Koko arvonluontiprosessin edellytyksenä todettiin olevan myyjän 
markkinakeskeinen toiminta. Käsitellyn teorian ja empiirisen tutkimuksen perusteella 
havaittiin, että mitä ”syvempi” asiakassuhde on, sitä suuremmat vaatimukset se asettaa myyjän 
markkinakeskeiselle toiminnalle ja siten informaation jakamiselle osapuolten kesken. 
Informaation jakamisen todettiin olevan ensisijaisesti asiakastiimin vastuulla.

Avainsanat

Strateginen yhteistyö, asiantuntijapalvelut, mainostoimisto-mainostaja-suhde, 
avainasiakkuuksien johtaminen, asiakassuhteen arvo
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1. Johdanto

1.1. Taustaa tutkimukselle

Strategiset allianssit ja kumppanuudet ovat saaneet viime vuosikymmeninä reilusti huomiota 

kilpailuedun lähteenä yritysjohdon piirissä. Yritysten välisiä kumppanuussuhteita on arvioitu 

syntyvän vuosittain jopa kymmeniä tuhansia. (Spekman ym. 2000, 1) Käytännössä erilaisia 

kumppanuussuhteita voidaan nähdä muodostuneen lähes kaikille toimialoille, joilla yritykset 

hakevat yhteistyöstä etuja, joita eivät yksin pystyisi saavuttamaan. Viime vuosikymmenien 

kehitys onkin osoittanut, että erilaisia vaihdantasuhteita käytetään yhä lisääntyvässä määrin 

strategisina instrumentteina (Wilson & Möller 1995). Yhteistyösuhteesta saatetaan puhua 

esimerkiksi kumppanuutena, partnerointina, avainasiakkuutena, strategisena asiakkuutena tai 

allianssina. Yhteistyösuhteista on käytetty jopa avioliitto -vertauskuvaa (Landry ym. 1998; 

ref. Tuten & Urban 2001). Sama ilmiö voidaan havaita myös mainostoimiston ulkoisissa 

asiakassuhteissa. Mainostoimistoa ei välttämättä enää koeta pelkkänä mainospalveluiden 

tuottajana, vaan mainostoimisto voi osallistua asiakkaan liiketoimintaan syvällisemmin, 

esimerkiksi konsultoivassa roolissa tai jopa kumppanina markkinointistrategioiden 
suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Strategiset asiakassuhteet ja strategisten asiakkuuksien johtaminen, mm. avainasiakkuuksien 

johtaminen {key account management) juontavat teoreettisina käsitteinä juurensa 1980-luvulla 

kehittyneistä markkinoinnin suhdepainotteisista määritelmistä (McDonald ym. 2000, 23-27). 

Käsitykset liike-elämän vaihdantasuhteista ovat kehittyneet entisestä kilpailija-asetelmasta 

kohti molempia hyödyttävää suhdetta, joka edellyttää osapuolten keskinäistä sitoutumista ja 

luottamusta (Naudé & Holland 1996, 40). Suhdemarkkinoinnille on tyypillistä myös 

vaihdantasuhteiden tarkastelu arvon näkökulmasta (mm. Grönroos 1997, 14). Arvon 

muodostumista sekä jakamista on yleisesti pidetty toimittaja-asiakas-suhteiden olemassaolon 
perusteena (Andersson 1995; ref. Simpson ym. 2001).

Strategisten yhteistyösuhteiden on todettu olevan vaikeasti johdettavia (Boddy ym. 2000). 

Tätä perustelee mm. strategisten allianssien korkea epäonnistumisaste (Reuer 1999; Spekman 

ym. 1998; Young-Ybarra & Wiersema 1999; ref. Ireland ym. 2002). Allianssit ovat aina
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eräänlaisia epäluonnollisia, hybridejä (ks. Wilson & Möller 1995), organisaatiomuotoja, 

joissa yritykset yhteisten etujen ohella tavoitelevat myös omia etujaan (Spekman ym. 2000, 
42). Strategiset asiakassuhteet edellyttävät kuitenkin molemmilta osapuolilta huomattavia 

ajallisia ja taloudellisia panostuksia kehittyäkseen. On esimerkiksi arvioitu, että 

mainostoimisto-mainostaja -asiakassuhde saavuttaa parhaimman toimintakuntonsa vasta noin 

kahden vuoden toiminnan tuloksena (Sanders & Michell 1995).

Pitkäaikaisille asiakassuhteille mainostoimisto-kontekstissa on useitakin syitä. Ensinnäkin, 

mainostoimistot tarvitsevat usein aikaa asiakkaan liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen 

sekä toimeksiantoon liittyviin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Toiseksi, valitun strategian 

onnistumisen arviointi on usein mahdollista vasta pitkällä aikavälillä. (Sanders & Michell 

1995) Asiakassuhteeseen tehtyjen investointien suojelemiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi 

pidän mielekkäänä yhdistää tutkimustietoa strategisista asiakkuuksista niiden johtamista 

käsittelevään tutkimukseen. Tavoitteena on siten rakentaa eräänlainen ”silta” 

vaihdantasuhteiden tutkimuksen, arvo-tarkastelun ja käytännönläheisemmän asiakassuhteiden 

johtamisen välille.

1.2. Tutkielman tavoitteet ja ongelmanasettelu

Tutkielman tavoitteena on aihealueeseen liittyvän kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta 

selvittää strategisten asiakassuhteiden ominaispiirteitä ja sitä erityisosaamista, jota ne 

edellyttävät menestykselliseltä asiakassuhteen johtamiselta. Lisäksi tavoitteena on kuvata 

strategista asiakkuuksien johtamista asiantuntijapalveluyrityksen kokonaisvaltaisena 

prosessina tuottaa arvoa asiakkaalleen. Tarkastelun syventämiseksi tutkielmaan on sisällytetty 

myös toimittajayrityksen kokema arvo strategisessa asiakassuhteessa. Seuraavassa on 

esitettynä tutkimuksen pääongelma ja alaongelmat kysymyksen muodossa.

Pääongelma:
Miten arvoa muodostuu strategisissa asiakassuhteissa strategisten asiakkuuksien johtamisen 

avulla?
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Alaongelmat:

- Mitä ovat strategiset asiakassuhteet ja mitkä erityisominaisuudet erottavat ne muista 
yrityksen asiakassuhteista?

- Mitä tarkoittaa strateginen kumppanuus mainostoimisto-mainostaja-kontekstissa ja mitkä 

ovat siihen vaikuttavat asiantuntijapalvelun markkinoinnin erityispiirteet?

- Mitä arvo on ja miten sitä muodostuu asiakkaalle sekä toimittajayritykselle itselleen?

- Miten yritys johtaa asiakassuhteitaan strategisten asiakkuussuhteiden johtamisen 
prosessimallin mukaisesti?

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on soveltaa teoriaosassa luotua viitekehystä valituin 

osin tutkittavaan mainostoimisto-mainostaja-suhteeseen. Tutkielman empiirisen osan 
tavoitteita käsitellään lähemmin luvussa 5.1.

1.3. Tutkielman rajaukset

Tutkimus käsittelee suhdemarkkinoinnin teoriaan perustuen yritysmarkkinointia 

asiantuntijapalveluiden toimialalla. Tarkasteltava kohdeilmiö on mainostoimisto-mainostaja- 

asiakassuhde, mutta tuloksia voidaan osittain soveltaa myös muihin vastaaviin 

asiantuntijapalveluyrityksiin, kuten mediatoimistoihin, tilitoimistoihin tai konsulttiyrityksiin. 

Vaihdantasuhteet on rajattu koskemaan kahdenkeskisiä, vertikaalisia myyjä-ostaja-suhteita 

(dyadeja) ja siten erilaiset horisontaaliset yhteistyömuodot sekä suhdemarkkinoinnin 
verkostonäkökulma jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.

Strategisten asiakassuhteiden tarkastelu ei ota huomioon aika-ulottuvuutta. Tällöin strategisen 

kumppanuuden syntyyn ja sen eri kehitysvaiheisiin liittyvä tarkastelu jää tutkielmassa 

vähemmälle huomiolle. On hyvä huomata, että tutkittavan ilmiön kokonaisvaltaisen kuvan 

saamiseksi, tarkastelun näkökulma vaihtelee tutkielman sisällä. Strategisia asiakassuhteita ja 

palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä tarkasteltaessa, tavoitteena on kuvata itse dyadista 

asiakassuhdetta ilman kummankaan suhteen osapuolen näkökulman korostumista. 

Strategisten asiakkuuksien johtamisprosessin tarkastelu keskittyy sen sijaan myyjän rooliin 

asiakassuhteessa. Arvoa ja arvon muodostumista strategisessa asiakassuhteessa käsitellään
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ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta, mutta laajemman kuvan saamiseksi ilmiöstä myös 

myyjäyrityksen näkökulma on sisällytetty tarkasteluun.

Suhdemarkkinoinnin, kumppanuusasiakkuuden sekä strategisten asiakkuuksien yhtenä 

perimmäisistä tavoitteista voidaan pitää yrityksen kilpailuedun rakentamista. Käsitteenä 

"kilpailuetu" on kuitenkin rajattu tutkielman ulkopuolelle. Kilpailuedun sijasta tutkielma 

valitsee asiakkuussuhteen arvoon ja arvontuotantoon liittyvän näkökulman yrityksen 

toimiessa kilpailluilla markkinoilla.

1.4. Tutkielmassa käytettyjen keskeisten käsitteiden määrittely

Strateginen allianssi ja -kumppanuus: Spekman ja Celly (1995) ovat määritelleet 

strategisen allianssin seuraavasti:

"a particular mode of interorganizational relations in which the partners make substantial 

investments in developing a long-term collaborative effort and common orientation toward 

their individual and mutual goals".

Strategisia alliansseja on kuvailtu kumppanuuksiksi, joissa organisaatioiden välillä vallitsee 

vahvoja sidoksia (Kanter 1988; ref. Spekman & Celly 1995). Monissa tapauksissa sidokset tai 

yhteydet voivat olla niin vahvoja, että organisaatioiden rajojen määrittäminen hämärtyy 

(Spekman & Celly 1995). Strategisella allianssilla ja strategisella kumppanuudella ei näyttäisi 

käsitteinä olevan merkittäviä eroja ja niitä pidetäänkin synonyymeinä toisilleen (mm. Bery & 

Bowers 1993, 67-68; Kanter 1994, 96-108, Kumar & Nti 1995, 4; Ohmae 1989, 143-154; ref. 

Rouhiainen 1997).

Mainostoimistot ovat heterogeenisiä asiantuntijapalveluyrityksiä, jotka eroavat toisistaan 

monin tavoin. Mainostoimisto toimii asiakkaan kanssa tehdyn toimeksiannon perusteella, joka 

määrittää kysymykset mainostoimiston päätäntävallasta. Useimmissa tapauksissa 

mainostoimisto tekee luovat päätökset sekä mediavalinnat. Toisaalta mainostoimistot 

tarjoavat monesti myös markkinatutkimuspalveluja tai voivat osallistua yrityksen kanssa 

markkinointisuunnitelman tekemiseen. Mainostoimistot ovat muiden alojen yrityksiin
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verrattuina usein kooltaan pieniä sekä niiden asiakassuhteet ovat yksilöllisiä. Oman leimansa 

markkinoille, joilla mainostoimistot toimivat, antaa alan tiukka kilpailutilanne sekä luovan 
työn korostunut merkitys. (Halinen 1997,26-27)

Mainostaja (myös asiakas tai ostaja) on tutkielmassa organisaatio, joka käyttää 

mainostoimiston palveluja saavuttaakseen ne organisatoriset tavoitteensa, joita he ovat 

asettaneet tuotteelleen tai palvelulleen. Tutkielma lähtee oletuksesta, että suuret ja 

muodollisemmin hoidetut asiakastilit ovat pitkäikäisempiä ja siten sopivia 

suhdemarkkinoinnin näkökulmasta tapahtuvaan tarkasteluun (ks. Michell & Sanders 1995).

Strategisten asiakkuuksien johtaminen perustuu käsitteelle avainasiakkuuksien johtaminen 

{Key Account Management). Tämä voidaan ymmärtää suhdeorientoituneeksi tavaksi lähestyä 

markkinoinnin johtamista, joka fokusoituu yrityksen tärkeimpien asiakkaiden johtamiseen. 

(Ojasalo 2000c) Avainasiakkuuksien johtaminen on määritelty mm. seuraavasti:

an approach adopted by selling companies aimed at building a portfolio of loyal key 

accounts by offering them, on a continuing basis, a product/service package tailored to their 
individual needs" (McDonald ym. 2000, 25)

Avainasiakkuuksien johtamiseen on viitattu myös käsitteillä kansallinen asiakkuuden 

johtaminen (Barret 1986, 14; ref, Ojasalo 2000c) ja strategisten asiakkuuksien johtaminen 

(Storbacka ym. 2000). Ojasalo (2000c) on kuitenkin todennut, ettei käsitteiden välillä ole 
merkittäviä eroja.

Arvo ja arvon tuottaminen: Kotlerin (1997, 38) määritelmän mukaan asiakkaan kokema 

arvo määräytyy asiakkaan kokonaisarvon {total customer value) ja kokonaiskustannuksien 

{total customer costs) erotuksena. Asiakkaan kokonaisarvo muodostuu asiakkaan odottamista 

hyödyistä, joita hän kokee saavansa ostamalla tuotteen tai palvelun. Asiakas muodostaa arvoa 

yrityksen tuotteen, palvelun, henkilökunnan ja imagon perusteella. Asiakkaan 

kokonaiskustannukset ovat kustannuksia, joita asiakas odottaa syntyvän tuotteen tai palvelun 

käytön, ylläpidon tai arvioinnin seurauksena. Nämä kustannukset muodostuvat rahallisista 

kuluista, ajankäytöstä, vaivannäöstä ja psyykkisistä tekijöistä. Asiakassuhteen ollessa 

dynaaminen prosessi, arvon muodostusta tapahtuu jatkuvasti ajassa. Ilmiötä on kutsuttu 
arvoprosessiksi (Grönroos 1997, 14).
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1.5. Tutkielman rakenne

Tutkielma jakautuu kahteen osaan, teoriaosaan ja empiiriseen tutkimukseen. Tutkielman 

teoriaosa esittää poikkileikkauksen tutkittavaa ilmiötä käsittelevään kiijallisuuteen ja 

tutkimukseen. Strategisia asiakassuhteita ja näiden ominaisuuksia sekä asiantuntijapalvelujen 

markkinointia käsitellään luvussa kaksi. Luvussa kolme käsitellään arvo-käsitettä sekä arvon 

muodostumista dyadisen asiakassuhteen osapuolille. Arvotarkastelun yhteydessä esitetään 

strategisen asiakassuhteen johtamisen prosessimalli yhtenä yrityksen keinoista luoda arvoa 

asiakkaalleen. Luvut kaksi ja kolme tiivistetään lopuksi yhteenvedonomaisesti sekä käydyn 

teoriakeskustelun perusteella muodostetaan tutkielman viitekehys. Luvussa neljä esitellään 

empiiriseen tutkimukseen liittyneet tärkeimmät ratkaisut koskien mm. tutkimusmenetelmän 

valintaa sekä tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa viisi on empiiristen tulosten perusteella 

analysoitu teoriaosassa muodostettua viitekehystä tutkittavaan Club Silja - Publicis Dialog - 

asiakassuhteeseen. Luvussa kuusi on tiivistetty empiirisen tutkimuksen keskeisimmät 

löydökset ja esitetty joitakin toimenpidesuosituksia liikkeenjohdolle tutkimuksessa saatujen 

tulosten perusteella.
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2. Strategisten asiakkuuksien ominaisuuksia 

asiantuntijapalveluyritysten suhteissa

Luvun tarkoituksena on rakentaa teoreettinen pohja strategisen asiakkuussuhteen johtamisen 

ja siinä tapahtuvan arvon muodostumisen tarkastelulle. Luvussa strategisia asiakkuuksia 

lähestytään pääasiassa niihin liittyvien yhteisten ominaisuuksien kautta. Ominaisuuksista 

erityisesti luottamus ja sitoutuminen ovat korostetussa roolissa. Luvun alussa käsitellään 

strategisten asiakkuuksien käsitteistöä sekä esitellään lyhyesti niihin liittyviä teoreettisia 

lähestymistapoja. Tämän jälkeen huomio on niissä strategisten asiakkuuksien 

ominaisuuksissa, jotka vaikuttavat asiakassuhteiden menestykselliseen johtamiseen. Lopuksi 

luvussa käsitellään strategista asiakassuhdetta mainostoimisto-mainostaja -kontekstissa sekä 

siihen vaikuttavia palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä.

2.1. Strategiset asiakkuudet: keskeiset käsitteet

Strategiset allianssit ovat yhteistyöhön ja sopimusjärjestelyihin perustuvia yritysten välisiä 

suhteita, joiden avulla yritykset pyrkivät resurssejaan jakamalla parantamaan kilpailullista 

asemaansa ja tehokkuuttaan markkinoilla (Hitt ym. 2000, Jarillo 1998; ref. Ireland ym. 2002). 

Allianssin olemassaolon perustava syy on sen kyky luoda arvoa suhteen molemmille 

osapuolille. Allianssin jäsenet hakevat suhteesta sellaisia hyötyjä tai asemaa markkinoilla 

(Porter 1980; ref. Boddy ym. 2000), joita kumpikaan yritys ei pystyisi yksin saavuttamaan. 

Yhteistyössä haettava kilpailuetu saattaa perustua esim. alentuneisiin kustannuksiin, pääsyyn 

uusille markkinoille tai tarvittaviin resursseihin, teknologiaan tai toisen yrityksen omaamaan 

alan asiantuntemukseen.

Strategista allianssia voidaan oikeastaan pitää eräänlaisena sateenvaijokäsitteenä, sillä se 

kattaa laaja-alaisesti yrityksen erilaisia horisontaalisia ja vertikaalisia asiakassuhteita. 

Spekman ja Celly (1995) ovat määritelleet strategisen allianssin seuraavasti:
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"a particular mode of interorganizational relations in which the partners make substantial 

investments in developing a long-term collaborative effort and common orientation toward 

their individual and mutual goals".

Spekman, Celly ja Isabella (2000, 37) ovat myöhemmin määritelleen strategisen allianssin 

seuraavasti:

” An alliance is a close, collaborative relationship between two, or more, firms with the intent 

of accomplishing mutually compatible goals that would be difficult for each to accomplish 

alone. “

Eräs tapa tarkastella erilaisia strategisten allianssien muotoja on esittää suhdetyypit kahdella 

koordinaattiakselilla, joista toinen kuvaa osapuolten kontrollin astetta toiseen ja toinen 

sitoutumisen ajallista kestoa.

Kuvio 2.1. Erilaisia allianssityyppejä

pitkä

- yhteistuotanto

- palvelujen ulkoistaminen

- franchising

- vähemmistösijoitukset

(mukana johdon

sitoutuminen)

- yrityskaupat

- fuusiot

- yhteishankkeet

(joint ventures)

Sitoutumisen

aste
- yhteismarkkinointi

- preferoidut toimittajat

-

- yhteinen T&K
- kilpailevat toimittajatJ lisensointi - vähemmistösijoitukset

(vain rahalliset

sijoitukset)

lyhyt - yksittäiset transaktiot >

yksittäiset transaktiot
Sopimukseen perustuva. Sopimukseen perustuva, vähemmistöomistus jaettu omistus 

ei riskin jakamista riskien/ voiton
jakaminen

fuusiot & 

yritysostot

Kontrollin aste

(Lähde: Spekman ym. 2000, 36-41, käännetty, mukailtu)
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Kuviossa syvimpiä alliansseja ovat yritysostot ja fuusiot, joissa omistus on yhteistä ja 

molemmat osapuolet sitoutuvat uuteen liiketoimintaan samoin kuin aikaisempaankin 

liiketoimintaansa. Yksittäisiä kauppatapahtumia ei sen sijaan voida pitää allianssin muotona, 

sillä näistä puuttuu toiminnan jatkuvuus sekä toisen osapuolen kontrollointimahdollisuus.

Mainostoimisto-mainostaja-suhteen voidaan olettaa kuuluvan kontrolloitavuudeltaan mallin 

keskivaiheille, esim. luokkaan ”sopimukseen perustuva allianssi”. Mielenkiintoisemmaksi 

tällöin jää tarkastella osapuolten sitoutumisen vaikutusta suhteen syvyyteen. Mallin 

mukaisesti asiakassuhteen sitoutuneisuuteen voidaan todeta vaikuttavan se, onko 

mainostoimiston käyttö mainostajalle vaihtoehtoinen ratkaisu mainonnan tekemiselle itse.

Strategista allianssia ja kumppanuutta on pidetty käsitteinä toisilleen synonyymeinä (mm. 

Bery & Bowers 1993, 67-68; Kanter 1994, 96-108, Kumar & Nti 1995, 4; Ohmae 1989, 143- 

154; ref. Rouhiainen 1997), mutta käsitteiden yhtäläisyyttä on myös kyseenalaistettu (Ralph 

ym. 1995, 37; ref. Rouhiainen 1997). Tutkielman tavoitteiden kannalta tarkemman käsite-eron 

muodostamisella ei kuitenkaan ole merkitystä. Käsitteiden välinen ero vaikuttaisi selittyvän 

osittain myös kielellisillä eroilla. Yhteistyösuhdetta kutsutaan allianssiksi siinä, missä 
allianssin osapuolet ovat keskenään kumppaneita (partners).

Storbacka, Sivula ja Kaario (2000) käyttävät yrityksen arvokkaimmista asiakkuussuhteista 

käsitettä ”strateginen asiakkuus”. He jakavat strategiset asiakkuudet toimittajan roolin ja 

asiakkuuden luonteen perusteella ulkoistamisasiakkuuksiin, konsultointiasiakkuuksiin, 

kumppanuusasiakkuuksiin ja avainasiakkuuksiin. (Storbacka ym. 2000, 66-69)

Ulkoistamisasiakkuudet perustuvat osapuolten yhteistyölle ja resurssien jakamiselle. 

Ulkoistamisasiakkuudessa yrityksellä on asiakkuudessa avustava rooli. 

Ulkoistamisasiakkuudet liittyvät tavallisesti palveluihin, joissa yritys vastaa tietyistä 

prosesseista, joita asiakas on hoitanut itse aikaisemmin. Motivaationa 

ulkoistamisasiakkuudelle voidaan pitää kustannustehokkuuden kasvua. Prosessin kannalta on 

tärkeää, että ulkoistettu prosessi ja asiakkaan omat prosessit ovat riittävän integroituja. Tämän 

mahdollistamiseksi tarvitaan organisaatio, joka edistää osapuolten välisestä informaation ja 

resurssien vaihdantaa. (Storbacka ym. 2000, 68) Tutkittavaa mainostoimisto-mainostaja - 

suhdetta voidaan näin ollen pitää ulkoistamisasiakkuutena, jos tarkoituksena on korostaa 

valintaa mainonnan tuottamisesta itse tai ostamisesta ulkopuoliselta tarjoajalta.
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Konsultointiasiakkuudessa toimittajalla on suhteessa osallistuva rooli ja yrityksen panos on 

asiakkaalle strategisesti tärkeä. Konsultointiasiakkuudessa asiakas haluaa yleensä varmistaa 

yrityksen tarjooman pitkäksi aikaa. Tässä asiakkuusmuodossa asiakas laatii yleensä taijooman 

yhdessä toimittajansa kanssa. Merkittävää on, että suhteen olemassaolo perustuu asiakkaan 

menestymiselle ts. sille, miten toimittajan taijooma pystyy vaikuttamaan asiakkaan 

taloudelliseen menestykseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. (Storbacka ym. 2000, 

68) Konsultointiasiakkuuden määritelmä sopii hyvin tähän tutkielmaan, sillä 

mainostoimistojen suhteet ovat yleensä pitkäikäisiä ja mainonnan lopullinen tavoite on 

yleensä asiakkaan taloudellisten tavoitteiden tukeminen (Halinen 1995).

Kumppanuusasiakfcuudessa osapuolten resursseja on jaettu ja toimittajalla on suhteessa 

osallistuva rooli. Toiminnan pääpaino on asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä. Osapuolet 

ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen yhteiseen kehittämisyhteistyöhön sekä tavoitteisiin. 

Kumppanuus on siten prosessi, jossa toimittajan ja asiakkaan väliset rajat vähitellen häviävät. 

Organisaatioiden yhteensovittaminen edellyttää erityisesti osapuolten luottamusta, avointa 

kommunikaatiota ja riskien jakamista. Taloudelliselta kannalta kumppanuusasiakkuus voi 

perustua organisaatioiden väliseen avoimeen kirjanpitoon, jolloin kaikki taloudellinen 

informaatio on kaikkien suhteen osapuolien saatavilla. (Storbacka ym. 2000, 69)

Storbackan, Sivulan ja Kaarion (2000, 68) määritelmä avainasiakkuudesta

kauppatapahtumapohjaisena asiakkuussuhteena, jossa toimittajalla on vain avustava rooli, ei 

sovellu tämän tutkimuksen tarkoitukseen. Useissa avainasiakkuuden määritelmissä 

tärkeimmäksi tekijäksi on nostettu asiakassuhteen strateginen merkitys toimittajalle (Fiocca 

1982; Campbell & Cunningham 1983; Yorke & Droussiotis 1993; Millman 1994; ref. 

Millman 1995). Asiakassuhteen muilla ominaisuuksilla ei siten näytä olevan suurta merkitystä 

avainasiakkuuden määritykseen. (Millman 1995)

Tutkielmassa käytettävät käsitteet asiakkuussuhteista

Tutkielman sisällön painottuessa vertikaalisiin ostaja-myyjä-suhteisiin, koen mielekkääksi 

käyttää käsitteen "strateginen allianssi" sijasta käsitteitä "strateginen kumppanuus" ja 

"strateginen asiakkuus". Tavoitteenani on tällä tavoin selventää rajanvetoa horisontaalisten 

yhteistyösuhteiden ja tutkimuksen kannalta keskeisten toimittaja-asiakas-dyadien välillä.
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Myös avainasiakkuuksiin liittyvässä kiijallisuudessa ja tutkimuksessa on löydettävissä 

näkökulmaeroja. Avainasiakkuuksiin on viitattu esimerkiksi kansallisella tai alueellisella 

asiakkuuden johtamisella (Barret 1986, 14; ref. Ojasalo 2000c) sekä strategisilla 

asiakkuuksilla (Storbacka ym. 2000). Ojasalo (2000c) on kuitenkin todennut, ettei käsitteiden 

välillä ole löydettävissä merkittäviä eroja. Tutkielmassa tulen käyttämään myös 

avainasiakkuuksista käsitettä ”strateginen asiakkuus”, sillä näen tämän kuvastavan suhteen 

tarkoitusta ja luonnetta paremmin kuin käsite ”avainasiakkuus”.

2.2. Erilaisia näkökulmia strategisiin asiakkuuksiin

Strategisten allianssien syntymiselle ja toiminnalle on esitetty useita malleja ja teorioita. Näitä 

ovat olleet mm. transaktiokustannuksiin perustuva teoria (transaction-cost theory), 

resursseihin perustuva teoria (resource based theory), peliteoria (game theory), strategisen 

käyttäytymisen malli (the strategic behavior model), strategisen päätöksenteon malli 

(strategic decision making model), sosiaalisen vaihdannan teoria (social exchange theory) ja 

yritysten voima-riippuvuussuhteisiin perustuva teoria (power-dependency-theory) (Das & 

Teng 2000). Seuraavassa tarkastelen strategisen allianssin perusteita sekä 

transaktiokustannuslähestymistavan että resurssiperäisen teorian näkökulmista.

Kumppanuuden transaktiokustannukset ovat kustannuksia, joita yritykselle koituu 

asiakassuhteen ylläpitämisestä. Nämä ovat kustannuksia, jotka muodostuvat 

asiakassuhteeseen liittyvistä neuvotteluista, sopimusasioiden hoitamisesta, toiminnan 

valvomisesta ja suhteen vahvistamisesta. (Spekman & Celly 1995) Transaktiokustannuksiin 

perustuvalla teorialla tarkoitetaan sitä, että yrityksen tulisi valita organisaatiomuoto, joka 

minimoi sekä transaktiokustannuksia että tuotannon kustannuksia. Tuotannon kustannuksilla 

viitataan yrityksen oman tuotannon aiheuttamiin kustannuksiin, joita syntyy mm oppimisesta, 

toimintojen ja resurssien koordinoimisesta ja johtamisesta.(Das & Teng 2000) Näkökulmalle 

keskeistä on tarve valvoa toiminnan koordinoinnin kuluja, sillä aktiviteetteja on jaettu 

osapuolien kesken (Gulati 1998; Gulati & Singh 1998; ref. Ireland ym. 2002) ja sopimuksien 

avulla on vaikea kattaa kaikkia toiminnan osa-alueita ja yksityiskohtia. (Das & Teng 2000)
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Resurssiperäinen teoria näkee yrityksen "nippuna" heterogeenisia, aineellisia ja aineettomia, 

ainutlaatuisia resursseja (Wemerfelt 1984; ref. Ireland ym. 2002). Tästä näkökulmasta 

katsottuna kumppanuudet ovat valikoima arvoa luovia resursseja, joita yritykset eivät saa 

tehokkaasti ostettua markkinoilta tai tuotettua sisäisesti riittävän pienellä riskillä tai riittävän 

lyhyessä ajassa. (Eisenhaardt & Schoonhoven 1996; ref. Hoffman & Schlosser 2001) Arvoa 

tuottavat resurssit ovat siten niukkoja, vaikeasti kopioitavissa ja niiltä puuttuvat suorat 

substituutit (Barney, 1991; Peteraf 1993; ref. Das & Teng 2000). Siinä missä 

transaktiopohjainen näkemys kilpailuedusta keskittyy enemmän optimaaliseen 

transaktiokustannuksia minimoivaan asiakassuhteeseen, resurssiperäinen teoria näkee 

kilpailuedun muodostuvan osapuolten arvoa tuottavien resurssien maksimoimisella (Das & 

Teng 2000). Kilpailuetu muodostuu tällöin yritykselle, joka hallitsee strategisesti arvokkaita, 

nykyisten tai tulevien kilpailijoiden saavuttamattomissa olevia resursseja, (ks. Barney 1991, 

102; ref. Das & Teng 2000)

2.3. Strategisen allianssin vakauteen vaikuttavia ominaisuuksia

Allianssit ovat alttiita ulkopuolisille häiriötekijöille, jotka voivat kääntää allianssin pois 

alkuperäisestä kehityssuunnastaan. Allianssin toivotusta tilasta on käytetty nimitystä vakaus 

(stability). (Spekman ym. 2000, 42) Seuraavissa alaluvuissa tulen käsittelemään joitakin 

strategisille alliansseille yhteisiä ominaisuuksia tavoitteena erottaa strategiset asiakassuhteet 

muista yrityksen vaihdantasuhteista.

2.3.1. Strategisten asiakkuuksien ydinulottuvuudet

Spekman, Isabella ja MacAvoy (2000) ovat esittäneet strategisen asiakkuuden 

ydinulottuvuuksiksi tavoitteiden yhteensopivuutta, luottamusta (ks. luku 2.3.2.) ja 

sitoutumista (ks. luku 2.3.3.), keskinäistä riippuvaisuutta, symmetriaa, avointa 
kommunikaatiota, resurssien koordinointia, yhteistä suunnittelua, pitkäaikaisuutta ja 

kulttuurien yhteensopivuutta. Jos jokin seuraavista ulottuvuuksista ei täyty, on allianssin 

vakaus vaarassa eli yhteistyö poikkeaa tällöin tavoitellusta tilastaan. (Spekman ym. 2000,42)
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Tavoitteiden yhteensopivuus vaikuttaa merkittävästi osapuolten yhteistyöhön sekä 

strategisella että operatiivisella tasolla. Krapfelin, Salmondin ja Spekmanin (1991; ref. 

Ojasalo 2000c) mukaan tavoitteiden yhteensopivuus määrittää osapuolten välisen suhteen 

luonteen; ts. ovatko he ystäviä, kumppaneita vai kilpailijoita. Tavoitteiden yhteensopivuuden 

on sanottu lisäksi olevan edeltäjä luottamukselle (Stern & El-Ansary 1982; Anderson & Weitz 

1989; ref. Ojasalo 2000c). Strategisen kumppanuuden osapuolten tulee sopia omista ja 

yhteisistä tavoitteista. Keskeistä tässä on, että tavoitteet tukevat sekä omia että yhteisiä 

tavoitteita ja luovat näin perustan kumppanuuden solmimiselle. Tavoitteiden 

yhteensopivuudella on myös ilmeinen merkitys pitkällä aikavälillä suhteen jatkumiselle. Jos 

osapuolet kokevat, että heidän tavoitteensa tulevat täytetyiksi yhteistyöllä, he ovat 

motivoituneita ylläpitämään suhdetta. Tavoitteiden lähentymiseen liittyviä ongelmia ovat mm 

kysymykset siitä, kuinka paljon kukin osapuoli joutuu joustamaan tavoitteistaan yhteisten 

tavoitteiden eteen. Myös autonomian väheneminen saatetaan kokea ongelmallisena.(Spekman 
& Celly 1995)

Keskinäinen riippuvuus syntyy, kun osapuolet pyrkivät yhteistyöllä tavoitteeseen, jota eivät 

muuten voisi tavoitella yksinään. Riippuvuus voidaan nähdä yhteistyötä edeltävänä ilmiönä, 

mutta toisaalta myös riskitekijänä opportunistiselle käyttäytymiselle. (Spekman & Celly 

1995) Mahdollisuudet opportunistiselle käyttäytymiselle heräävät erityisesti tilanteissa, joissa 

suhde on toiselle osapuolelle suhteellisesti tärkeämpi kuin toiselle. (Storbacka ym. 1994, 29; 

ref. Egan 2000, 162) Menestyksellinen toiminta toisistaan riippuvassa yhteistyösuhteessa 

edellyttää tämän vuoksi opportunistisen toiminnan estämiseksi osapuolten välistä luottamusta. 

Luottamus on puolestaan päärakennusaine osapuolten sitoutumiselle asiakassuhteeseen. 
(Morgan & Hunt 1994)

Symmetrialla viitataan usein siihen, että yrityksen tulisi valita kumppanikseen saman 

suuruusluokan yritys. Tällöin yritykset ymmärtävät toisiaan paremmin ja osaavat esimerkiksi 

arvostaa toistensa liiketoiminnassa kohtaamia paineita tai huolia. Lisäksi samankokoisilla 

yrityksillä on usein samanlaiset johtamistyylit. Symmetrialla viitataan myös informaation 

saatavuuteen sekä tuottojen että riskien jakautumiseen allianssin osapuolten kesken. 
(Spekman ym. 2000)
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Avoin kommunikaatio strategisessa allianssissa on enemmän kuin tiedon (data) vaihtamista 

yritysten kesken. Kommunikaation intensiteetti ja syvyys vaikuttavat itse vaihdetun tiedon 

laatuun. Allianssin osapuolet siirtävät toisilleen usein tietämystä (knowledge), jota voidaan 

pitää merkittävänäkin allianssin voimavarana. Allianssi on ennen kaikkea myös lähde 

ideoiden ja uuden tietämyksen syntymiselle. (Spekman ym. 2000) Kommunikaatiolla on 

tärkeä rooli myös erimielisyyksien, konfliktien ratkaisemisessa (Spekman & Celly 1995). 

Riittävän tehokkaasti selvitetyt konfliktit voivat parantaa yhteistyön tuottavuutta. Näitä 

konflikteja kutsutaan "funktionaalisiksi konflikteiksi". (Morgan & Hunt 1994) Devinney ja 

Dowling (1999) ovat viitanneet siihen, että mainostoimisto-mainostaja-suhteessa osapuolet 

sopivat mahdollisien konfliktien ratkaisutavoista jo etukäteen. Sheth (1973; Spekman & Celly 

1995) on ehdottanut, että myös suostuttelu voi toimia ongelmien ratkaisemisessa, jos 

osapuolten tavoitteet ovat yhteneväisiä.

Tarve toimintojen ja resurssien koordinoinnille syntyy allianssiyritysten keskinäisestä 

riippuvaisuudesta, jonka taustalla on usein yritysten erikoistuminen. Ongelmatilanteita syntyy 

erityisesti silloin, kun allianssin osapuolilla on päällekkäistä osaamista tai osapuolten roolit 

eivät ole selkeästi määritellyt. (Spekman ym. 2000) Tämä korostaa allianssiyritysten johdon 

tarvetta koordinoida jatkuvaa aktiviteettivirtaa yritysten kesken.

Teollisen markkinoinnin tutkimusta tehnyt IMP-ryhmä (Industrial Marketing and Purchasing 

Group) on mallintanut vaihdantasuhteen dynamiikkaa siten, että vaihdantaprosessi muodostuu 

aktoreista (yritykset, henkilöt), aktiviteeteista ( tuotanto, ostotoiminta, myynti jne.) ja sarjasta 

resursseja (teknologiset resurssit, henkilöstö jne.). Organisaation voidaan siten nähdä 

koostuvan aktoreista, joiden välille on muodostunut erilaisia sidoksia. Sidosten välityksellä 

yksittäiset aktorit mm. oppivat toisiltaan ja rakentavat luottamusta asiakassuhteessa. (Ford 

ym. 1998, 42)

Asiakassuhde linkittää allianssiyritysten eri aktiviteetit toisiinsa. Aktiviteetit ovat 

perustekijöinä mm. ЛТ-ajattelulle (Just In Time) tai laatujohtamiselle (Total Quality 

Management). Aktiviteetti-linkit ovat erityisen arvokkaita, koska ne mahdollistavat 

toimintojen rationalisoinnin myös organisaation rajoja ylittävästä. Asiakassuhde sitoo myös 

yritysten eri resurssit yhteen. Suhteiden välityksellä yritys voi käyttää sekä omia resurssejaan 

että aktivoida vastapuolen hallinnassa olevia resursseja. Resurssisiteet ovat oleellisia 

nykyisten tuotantotapojen innovoimisessa sekä uusien kehittämisessä. (Ford ym 1998,42)
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Yhteisellä suunnittelulla on viitattu siihen, että suhteen osapuolet jakavat 

tulevaisuudensuunnitelmansa ja ottavat toisensa suunnitelmissaan huomioon. Informaation 

jakaminen auttaa suhdetta selviämään ajassa. Suhteeseen tehtyjen investointien 

suojelemiseksi on siten oleellista, ettei tulevaisuuden suunnittelua tehdä eristyksessä toisesta 

suhteen osapuolesta. (Spekman & Celly 1995)

Allianssit yhdistetään usein pitkän tähtäimen toimintaan. Taustalla on erityisesti 

suhdemarkkinoinnissa vallitseva käsitys siitä, että pitkäaikaiset suhteet ovat tärkeämpiä kuin 

lyhyeksi jäävät asiakassuhteet. Suhteen pitkäikäisyyttä ei kuitenkaan voida pitää riittävänä 

edellytyksenä suhteen kannattavuudelle. (Storbacka ym. 1994; ref. Ojasalo 2000c) 

Mainostoimisto-mainostaja-suhteesta on mm. todettu, että suhde toimii parhaimmillaan vasta 

viiden toimintavuoden jälkeen, sillä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen vaatii 

suhteellisen paljon aikaa ja markkinointistrategioiden tehokkuutta on monesti vaikea mitata 

lyhyellä aikavälillä. (Sanders & Michell 1995)

Allianssin vakauteen vaikuttaa myös yrityskulttuurien yhteensopivuus. Yrityskulttuuri 

voidaan jakaa kahteen erilliseen tasoon: kansalliseen ja yrityskohtaiseen kulttuuriin. Kun 

yritykset toimivat eri maissa, vaikuttaa kunkin maan kansallinen kulttuuri yhteisössä 

vallitseviin arvoihin ja normeihin. Kansallisen kulttuurin lisäksi allianssin vakauteen 

vaikuttavat myös yrityskohtaiset arvot ja toiminnan normit.( Spekman ym. 2000, 60) Yhteiset 

arvot vaikuttavat myös asiakassuhteeseen sitoutumiseen (Morgan & Hunt 1994,25 ; ref. 

Ojasalo 2000a) Strategisen asiakkuuden johtamisen kannalta yritysten välisiä kulttuurieroja, 

”kuiluja”, olisi pyrittävä tunnistamaan ja pienentämään. (Spekman ym. 2000, 59-60) 

Seuraavaan kuvioon kerätty joitakin strategisen allianssin kulttuurieroista mahdollisesti 
syntyviä kuiluja.
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Kuvio 2.3.1. Eroavuuksia allianssiyritysten yrityskulttuurissa
keskiarvo

У nopeus/täsmällisyys

Partnerin profiili
käsitys ajasta huonosti määritelty

r
yksilöllisyys individualismi tiimi

i
suora kommunikaatio diplomaattinen

t
V varmuus informaatio epäselvyys
J

organisaation rakenne &
s hierarkkinen kulttuuri yhteistyöllinen

harmoninen suhteet henkilökuntaan konfliktinen

A tuttu teknologia vieras

markkinointi johtamistyyli insinööri

liiketoiminnan j a
vihamielinen hallituksen suhteet harmoninen

toimintaympäristön
nopea muutosnopeus hidas

-nopei 
-päätös 
-neuvottelutyyli 
-henkilökohtaiset suhteet

У
r

i

t

У
s

В

«tuottamus
■tunteet
■kriittiset päätökset 
■lailliset ja hallinnolliset asiat

(Lähde: Spekman ym. 2000,60; ref. Lynch, 1993, käännetty, mukailtu)

Kuviosta ei ole mahdollista päätellä, mikä arvo tai normi on oikein ja mikä väärin. Kysymys 

on lähinnä allianssiyritysten välisestä etäisyydestä kussakin tarkasteltavassa ominaisuudessa. 

Strategisen asiakkuuden johtamisen näkökulmasta on tärkeää, miten yritys voi hyötyä toisen 

yrityksen kulttuurieroista ja mitä resursseja vaaditaan yritysten sopeuttamiseksi toisiinsa. 

Tärkeää on myös havaita, etteivät kulttuurierot häviä itsestään, vaan strategisesta 

asiakassuhteesta vastuullisten on tietoisesti ja suunnitelmallisesti pyrittävä pienentämään 

yritysten välistä kulttuurikuilua.
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2.3.2. Luottamus

Luottamusta on laajalti pidetty yhtenä avaintekijänä menestyksellisessä kumppanuussuhteen 

johtamisessa (mm. Labahn & Kohli 1997, Morgan & Hunt 1994, Tuten & Urban 2001). 

Luottamuksen merkitys korostuu erityisesti palvelualalla, sillä palveluihin liittyy niiden 

aineettoman ja heterogeenisen luonteen vuoksi suhteellisen paljon asiakkaan kokemaa riskiä 

ja epävarmuutta (ks. luku 2.5.). Luottamuksesta on esitetty useita erilaisia määritelmiä, mutta 

yksinkertaisimmillaan se on määritelty halukkuudeksi luottaa uskottuun vaihdantakumppaniin 

(Moorman ym. 1993, 82; ref. Morgan & Hunt, 1994). Luottamus on kriittinen tekijä 

vaihdantasuhteiden kehitykselle. Luottamus kehittyy pääasiassa ajassa, erityisesti positiivisten 

palvelukokemusten välityksellä, mutta luottamuksen lähteiksi on mainittu myös tavoitteiden 

yhteensopivuus, henkilökohtaiset sidokset ja kaksisuuntainen kommunikaatio. (Halinen 1997, 

60-61) Berry (1993, 1; ref. Morgan & Hunt 1994) on painottanut luottamuksen merkitystä 

perustana asiakasuskollisuudelle vähittäiskaupan alalla. Luottamus on samalla yksi 

asiakassuhteeseen sitoutumiseen merkittävästi vaikuttavista tekijöistä (Morgan & Hunt 1994).

Kirjallisuudessa on käsitelty laajasti kysymystä siitä, mistä elementeistä luottamus koostuu. 

Eräs luottamusta käsittelevä tutkimus on jakanut luottamuksen yleiseen luottamukseen sekä 

järjestelmään, persoonallisuuteen ja prosessiin perustuvaan luottamukseen. (Johnson & 

Grayson 1996, 365-395; ref. Grönroos 2000, 71) Yleisellä luottamuksella viitataan suhteessa 

vallitseviin sosiaalisiin normeihin. (Grönroos 2000, 72) Mainostoimisto voisi tällöin 

esimerkiksi odottaa asiakkaan suuren asiakastilin nojalla jatkavan yhteistyötä 

mainostoimiston kanssa vielä tulevaisuudessakin. Järjestelmään perustuva luottamus 

tarkoittaa sopimuksiin, lakeihin tai alan säännöksiin, tai muihin vastaaviin tekijöihin 

perustuvaa luottamusta. Yksinkertaistaen voisi todeta, että asiakas luottaa siihen, että 

toimittaja täyttää sopimukseen perustuvan velvoitteensa. Persoonallisuuteen perustuvalla 

luottamuksella on viitattu ihmisten taipumukseen luottaa toiseen osapuoleen tämän 

luottamusta herättävän luonteen tai luonteenpiirteiden takia. Kysymys on usein siis 

luottamisesta toisen sanaan. (Grönroos 2000, 72) Viimeinen tekijä edellä esitetyssä jaottelussa 

on prosessiin perustuva luottamus, joka tarkoittaa asiakkaan aikaisempiin, lähinnä 

positiivisiin, kokemuksiin toimittajan kanssa perustuvaa luottamusta. (Grönroos 2000, 72)
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Spekman, Isabella ja McAvoy (2000, 46) esittelevät neljää tekniikkaa luottamuksen 

rakentamiseksi asiakaskassuhteessa. Ensimmäinen näistä on riskin ottaminen. Tällöin suhteen 

toinen osapuoli toimii omaa hyötyään ajatellen epävarmalla tavalla ja luottaa siihen, että 

suhteen toinen osapuoli toimii tilanteessa luotettavasti. Mainostoimisto-mainostaja- 

kontekstissa tämä voisi olla esim. ilman aikaisempaa näyttöä tietystä osaamisesta annettu 

toimeksianto tai yhteistoiminnan laajentaminen. Riskin ottaminen kasvattaa luottamusta, 

mutta kirjoittajat painottavat, että yritykset eivät ota riskiä vapaaehtoisesti. Riskin ottaminen 

tulisi tehdä asteittain pienemmistä asioista isompiin. Toinen luottamusta rakentava tekniikka 

on ns. reilu pelaaminen (fair dealing). Tämä voi tarkoittaa esim. voittojen, tuottojen tai 

kustannuksien reilua jakoa suhteen osapuolten kesken. Tärkeää tässä on, ettei kumpikaan 

suhteen osapuolista koe itseään käytettävän hyväksi, ts. jäävän heikommaksi osapuoleksi. 

Kolmantena keinona luoda luottamusta mainittiin avoin kommunikaatio ja informaation 

ajallinen jakaminen. Informaation jakaminen auttaa osapuolia rakentamaan yhteisiä arvoja ja 

normeja. Opportunistinen käyttäytyminen on seurausta epäsymmetrisestä informaatiosta 

asiakassuhteessa. Viimeiseksi mainittu keino rakentaa luottamusta on halukkuus ja kyvykkyys 

sopeutua kumppanin muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Kyky joustaa kumppanin 

tarpeissa välittää mielikuvaa luottamuksesta ja yhteisistä tavoitteista.

2.3.3. Sitoutuminen asiakassuhteeseen

Sitoutuminen on yksi strategisten asiakkuuksien johtamisen tärkeimmistä elementeistä, sillä 

asiakassuhteet perustuvat molemminpuoliseen sitoutumiseen (Berry & Parasuraman 1991; 

Morgan & Hunt 1994; ref. Ojasalo 2000a). Sitoutumisen merkitystä on korostettu sekä 

teollisen markkinoinnin tutkimuksessa (esim. Ford & Rosson 1982; ref. Ojasalo 2000a) että 

palvelujen markkinoinnin suhteissa (Liljander & Strandvik 1995; ref. Ojasalo 2000a), sillä 

sitoutumisella viitataan asiakkaan haluttomuuteen harkita nykyisen liikekumppanin 

vaihtamista (Leik & Leik 1977; Moorman ym. 1992; ref. Ojasalo 2000a). Sitoutumista 

voidaan pitää haluna ylläpitää suhdetta, jossa molemmat osapuolet ovat uskollisia, luotettavia 

ja osoittavat vakautta suhteessa toisilleen (Blois 1997, 58, Bejou & Palmer 1998, 10; ref. 

Egan 2000, 93). Erään määritelmän mukaan sitoutuminen tarkoittaa pysyvää halua ylläpitää 

arvokasta suhdetta (Moorman ym. 1992; ref. Grönroos 2000, 72-73) Sitoutuminen on myös 

motivaatiota asioida toisen osapuolen kanssa. Sitoutumista voi lisätä esimerkiksi hyvä
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luotettavuus tai palveluntaijoajan asiakkaalle sopiva arvontuotantoprosessi. (Grönroos 2000, 

73) Hälisen (1995) mukaan asiakassuhteen sidoksista sitoutuminen vaatii eniten aikaa 
kehittyäkseen.

Kirjallisuudessa on mainittu useita tekijöitä potentiaalisina sitoutumista rakentavina tai 

sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä (Halinen 1997, 62-63, ks. myös Ojasalo 2000a). 

Ensinnäkin, suhteeseen investoidut kustannukset ovat usein sellaisia, joita on vaikeaa tai 

mahdotonta siirtää seuraavaan asiakassuhteeseen. (Heide & John 1988; ref. Morgan & Hunt 

1994) Lisäksi yritykselle, varsinkin tärkeimpien asiakkuuksien tapauksissa, on voinut koitua 

erityisiä sopeutumiskustannuksia siitä, että asiakas on sopeuttanut tuotantojärjestelmäänsä 

palveluntarjoajan ratkaisujen takia (Ford ym. 1998, 27). Sopimusoikeudellisilla normeilla 

viitataan osapuolten väliseen sopimukseen menettelytavoista suhteessa. Osapuolet ovat 

esimerkiksi voineet toimeksiantosopimuksessaan sopia mahdollisesta suhteen 
päättämistavasta. (Halinen 1997, 63)

Myös intensiivisen kommunikaation on todettu lisäävän sitoutumista. Michell (1996) on 

korostanut mainostoimisto-mainostaja-kontekstissa säännöllisen ja muodollisen 

kommunikaation merkitystä suhteen jatkuvuudelle. Michell (1996) esittää myös, että 

mainostoimiston tulisi jäljestää asiakkaidensa kanssa vähintään kerran vuodessa muodollisia 

tilannekatsauksia tai toiminnan auditointeja, joiden tulisi kattaa varsinkin potentiaaliset 

toiminnan ongelmalähteet ja erimielisyyttä herättävät aihealueet.

Suhteissa osapuolten yksilöiden välille syntyy myös henkilökohtaisia suhteita. Tällöin 

suhteessa mukana olevien henkilöiden keskuudessa saattaa syntyä tarve painostaa muita 

suhteesta päättäviä henkilöitä suhteen jatkamisen puolesta. (Wilson 1990; ref. Halinen 1997, 

63) Näin ollen vaikuttaisi selvältä, että asiakassuhteeseen sitoutumisesta on erotettavissa 
toisistaan sekä taloudelliset että sosiaaliset näkökulmat.

Tyytyväisyyttä on pidetty tärkeänä edeltäjänä sitoutumiselle (mm. Wilson & Mummalneni 

1986; ref. Halinen 1997, 64). Asiakas voi kuitenkin joutua sitoutuneeksi myös ei-tyydyttävään 

suhteeseen. Asiakassuhteen houkuttelevuudella on viitattu johonkin palveluntarjoajan 

ominaisuuteen, joka aiheuttaa kiinnostusta asiakkaassa. Houkuttelevuus voi perustua moniin 

tekijöihin, esimerkiksi palveluntarjoajan taloudellisiin, sosiaalisiin tai teknisiin 

ominaisuuksiin. Tilannetta, jossa luottamus ja sitoutuminen ovat säilyneet, esimerkiksi
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korkeiden suhteeseen sitoutuneiden investointien takia, mutta jossa alkuperäistä 

houkuttelevuutta ei enää ole, on kutsuttu "suhteen pimeäksi puoleksi". (Grönroos 2000,74)

2.4. Strateginen kumppanuus mainostoimiston asiakassuhteissa

Devinney ja Dowling (1999) ovat esittäneet käsitteen strateginen kumppanuus (strategic 

partnering) mainostoimisto-mainostaja-kontekstissa. Strategisen kumppanuuden juuret 

juontavat molempien osapuolten edun mukaisesta keskinäisestä riippuvuussuhteesta. 

Perusteluksi on esitetty, että osapuolten tulisi solmia suhde, joka perustuu yhteiseen 

tavoitteeseen, luottamukseen ja informaation jakamiseen. Näin ollen suhteen molemmat 

osapuolet voivat saavuttaa suhteesta itselleen kilpailuetua. Strategisessa kumppanuudessa on 

erotettavissa tiettyjä avaintekijöitä. Yksi näistä on, että suhteen osapuolet sopivat halutuista 

yhteistyön tuloksista. Tällä on viitattu siihen, että molemmat osapuolet voivat tarkastella 

toistensa työn tehokkuutta; mainostoimisto mainostajan markkinointistrategiaa sekä 

mainostaja mainostoimiston tehokkuutta. Tämän voidaan tulkita aiheuttavan tarpeen 

avoimelle informaationvaihdannalle asiakastilin hoitamisessa. Toiseksi, strategisessa 

kumppanuudessa osapuolet sopivat mahdollisten riitatapausten ratkaisutavoista. Tällä on 

myös viitattu siihen, että osapuolet sopivat toiminnan tulosten mittaamistavoista. Lisäksi 

strategisen kumppanuuden osapuolet jakavat suhteen riskit ja voitot sekä voivat tuottaa arvoa 

suhteeseen. (Devinney & Dowling 1999) Luvussa kolme on tarkasteltu tarkemmin arvon 

muodostumista strategisessa kumppanuussuhteessa.
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2.4.1. Luottamuksen ja sitoutumisen rakentuminen mainostoimisto-mainostaja- 
suhteessa

Labahn ja Kohli (1997) ovat esittäneet seuraavan mallin luottamuksen ja sitoutumisen 

muodostumisesta mainostoimisto-mainostaja-suhteessa.

Kuvio 2.4.1. Käsitteellinen malli mainostoimisto-mainostaja-suhteesta

mainostoimiston j a 

asiakkaan käyttäytyminen

mainostoimiston toiminta asiakkaan mielenlaatu / 

dispositio

(Lähde: Labahn & Kohli 1997, mukailtu, käännetty)

Wackman, Salmon ja Salmon (1986; Labahn & Kohli 1997) ovat havainneet, että 

mainostoimiston saavutettavuus korostuu usein asiakkaiden arvioidessa mainostoimistonsa 

vahvuuksia ja heikkouksia. Saavutettavuutta voidaan tässä yhteydessä pitää mittana sille, 

kuinka hyvin mainostoimiston avainhenkilöt ovat asiakkaan tavoitettavissa. Huono 

tavoitettavuus vaikuttaa negatiivisesti rakentaviin interaktioihin, luovaan laatuun ja 

mainonnan toteutukseen, sillä se heikentää osapuolien välistä informaation vaihdantaa. Huono 

saavutettavuus on usein tulkittu asiakkaalle merkiksi mainostoimiston intressien puutteesta ja 

prioriteettien väärinasettamisesta. Huono saavutettavuus vaikuttaa siten negatiivisesti myös 

luottamuksen ja sitoutumisen kehitykseen. (Hotz ym. 1982; ref. Labahn & Kohli 1997) 

Mainostoimiston itsevarmuudella viitataan puolestaan siihen, missä määrin mainostoimisto on 

halukas antamaan myös poikkeavia mielipiteitä asiakkaan suunnitelmiin ja 

toivomuksiin.(Cagley 1984; ref. Labahn & Kohli 1997) Mainostajan ideoiden haastamisen 

merkitys on, että se lisää osapuolten välisiä rakentavia interaktioita. Mainostajan itsevarmuus
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koetaan toivottuna käyttäytymisenä, sillä se parantaa rakentavien interaktioiden välityksellä 

mainonnan luovaa laatua ja toteutusta. (Michell 1987, Cagley 1986; ref. Labahn & Kohli 

1997)

Myös asiakkaan saavutettavuudella on luovan työn ja toteutuksen kannalta olennainen 

merkitys. Asiakkaan saavutettavuudella viitataan siihen tasoon, kuinka hyvin asiakas on 

mainostoimiston tavoitettavissa. (Wackman, Salmon ja Salmon 1986; ref. Labahn & Kohli 

1997) Tutkimukset ovat osoittaneet, että mainostoimistot kokevat turhautuneisuutta 

tilanteissa, joissa asiakas on vaikeasti saavutettavissa ja konsultoitavissa. (Hotz ym. 1982; ref. 

Labahn & Kohli 1997). Toinen mallin käyttäytymistekijöistä on asiakkaan epäröiminen. 

Mainostoimistot tarvitsevat selviä ohjeita ja tavoitteita toimiakseen tehokkaasti. Epävarmuus 

mainostajan tavoitteista ja niiden asettamisesta on todettu tuottavan konservatiivisempia ja 

vähemmän luovia ideoita. (Hotz ym. 1982; ref. Labahn & Kohli 1997)

Edellä esitetyn mallin perusteella voidaan todeta, että osapuolten väliset interaktiot ja 

mahdolliset konfliktit vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti palvelun laadun välityksellä 

suhteessa kehittyvään luottamukseen ja sitoutumiseen.

2.4.2. Asiakasuskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä mainostoimisto-mainostaja- 
suhteessa

Tutkielmassa käytetään sitoutumisen ohella myös tälle osittain päällekkäistä käsitettä 

asiakasuskollisuus. Lämsä ja Uusitalo (2002, 70) ovat määritelleet asiakasuskollisuuden 

palvelujen markkinoinnissa seuraavasti:

”Asiakasuskollisuus tarkoittaa asiakkaan halukkuutta asioida jatkuvasti samassa yrityksessä. 

Asiakas ostaa ja käyttää yrityksen tarjoamia tavaroita ja palveluita toistuvasti ja 

säännöllisesti'

Asiakasuskollisuuden tarpeen voidaan nähdä juontavan juurensa markkinoinnin 

suhdepainotteisista määritelmistä (ks. esim. Grönroos 2000, 326), jotka korostavat mm. 

kannattavien asiakassuhteiden luomista, ylläpitämistä ja kehittämistä. Tärkeimpien

22



asiakkuuksien kohdalla asiakkuuden tulevaisuuden arvon {life time value, ks Liite 1) 

määrittämisen edellytyksenä voidaan pitää asiakassuhteen jatkuvuutta.

Eräässä tutkimuksessa todettiin, että syyt asiakasuskollisuuteen ja tyytyväisyyteen 

menestyvissä mainostoimisto-mainostaja-suhteissa olivat varsin yleisiä, mutta suhteiden 

katkeamisen syyt olivat tarkkaan määriteltävissä. Tutkimuksen perusteella tyytymättömyyden 

laukaisi usein tietyt avaintapahtumat asiakassuhteen toiminnassa. Asiakasuskollisuuteen 

vaikuttavat tekijät on jaettu seitsemään eri ryhmään ja 57 muuttujaan (Nicholas & Sanders 

1995). Seuraavan kuvion 2.4.2. tarkoituksena on esittää joitakin niitä tekijöitä, jotka asettavat 

oman haasteensa menestykselliselle mainostilin hoitamiselle. Kunkin muuttujan yhteyteen on 

merkitty tämän positiivinen (+) tai negatiivinen (-) vaikutus asiakasuskollisuuden 
rakentumiselle.

Kuvio 2.4.2. Asiakasuskollisuuteen mamostoimistosuhteissa vaikuttavia tekijöitä
Vaikuttava tekijä Sisältää mm. seuraavia muuttujia
1. Vakaa liiketoiminnan ympäristö epävarmuus markkinoilla (-) 

kilpailijoiden uhka (-) 
muutokset asiakkaan tuoteportfoliossa (-) 
muutoksen asiakkaan elinkaaren vaiheessa (-)

2. Organisaatiorakenne asiakas tilin suuruus (+)
yhteensopivuus asiakkaan itsekuvan/imagon kanssa (+) 
muodollisuus päätöksenteossa (+)

3. Yleinen käytäntö toimittajia kohtaan muodollisuus asiakassuhteen hoitamisessa (+) 
yhteisten tavoitteiden kehittäminen (+) 
avainhenkilöstön ylläpitäminen ja kehittäminen (+)

4. Yleinen asenne toimittajia kohtaan asiakkuustilin jäsenten yhteensopivuus (+) 
asiakkuustilin jäsenten eri koulutuksellinen tai 
organisaatiohierarkian tausta (-) 
molemminpuolinen luottamus (+) 
ammattitaito (+)

5. Yleiset toimittajia koskevat prosessit korkea interaktii visuus (+) 
säännöllinen kommunikointi (+) 
toimintakatsaukset (+) 
luottamus (+)
heikko resurssien koordinointi (-)

6. Ihmissuhdetekijät asiakastiimin jäsenten yhteensopivuus (+)
7. Asiakkuustilin varsinainen toiminta mainonnan luovuus (+) 

henkilökemiat (+/-) 
toiminnallinen laatu (+/-) 
palvelullinen laatu (+/-)

(Lähde: Michell & Sanders 1995)
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2.5. Asiantuntijapalvelut ja informaatiointensiivinen liiketoimintaprosessi

Kotler (2002,237) on määritellyt palvelun seuraavasti:

"A service is a deed, a performance, or an act that is essentially intangible and does not 

necessarily result in ownership of anything. Its creation may or may not be tied to a physical 

product."

Sipilän (1996, 26; Sipilä 1992, 17; ref. Tuulensuu 2001) mukaan asiantuntijapalvelut ovat 

kaikkein vaikeimmin määriteltäviä ja aineettomimpia palveluita. Sipilä jatkaa, että 
asiantuntijapalvelut ovat työsuorituksia, joista vaihtelevassa määrin jää konkreettinen 

lopputulos. Lisäksi hän on nimennyt luovuuden sekä osaamisen asiantuntijatyön 

keskeisimmiksi piirteiksi. Luovuutta voidaan kiistatta pitää yhtenä tärkeimmistä 

asiakkuussuhteen menestymiseen vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä myös mainostoimistojen 

kontekstissa (Helgesen 1994).

Ojasalo (2000d) käyttää avainasiakkuuksien johtamisen tutkimuksessa asiantuntijapalveluista 

osittain komplementaarista käsitettä informaatiointensiivinen palvelu. Tämän hän määrittelee 

liiketoimintaprosessiksi, jossa yrityksen osaamiseen ja tietoon painottuvat panokset muuttuvat 

arvoa lisäävien prosessien avulla aineettomaksi tuotokseksi.

Kuvio 2.3. Informaatiointensiivinen liiketoimintaprosessi

alakohtainen 
erityinen tieto ja 
osaaminen

tiedot ja kyvykkyydet 
soveltaa ongelman 
ratkaisussa tarvittavia 
menetelmiä

PANOKSET/
RESURSSIT

voi sisältää myös
aineellisia
elementtejä

TUOTOKSET / 
TUOTTEET

informaatio ja 
lisääntynyt tietoisuus

esim. markkinointi
suunnitelma, uusi 
ohjelmisto

ARVOA
LISÄÄVÄT
PROSESSIT

tarvittavan tiedon
kerääminen
(diagnoosi)

ratkaisumallien
suunnittelu

ratkaisun 
toteuttaminen tai 
tuotteen 
toteuttaminen

(Lähde: Ojasalo 2000d, käännetty, mukailtu)
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Tämän arvoa lisäävän prosessin lopputuotoksena syntyy tavallisesti informaatiota. Vaikka 

tuotoksen ydinarvo onkin aineetonta informaatiota, saattaa siihen liittyä olennaisesti myös 

aineellisia elementtejä. (Ojasalo 2000d) Toisaalta rajanveto tuotteiden ja palveluiden välillä 

on usein vaikeaa, sillä useimmat tuotteet yritysmarkkinoinnissa sisältävät sekä aineettomia 

että aineellisia elementtejä. (Grönroos 1990; ref. Ojasalo 2000d) Millman (1996, s. 632; ref. 

Ojasalo 2000d) on käyttänyt tästä myös käsitettä systeemi-myynti (system-selling). 

Menestyksellisen strategisten asiakkuuksien johtaminen edellyttää siten sekä tuotteiden että 

palvelujen markkinoinnin periaatteiden ymmärtämistä.

Mainostoimiston asiakassuhteisiin vaikuttavia palvelujen eritvisviirteitä

Halinen (1997, 29) on tutkimuksessaan mainostoimisto-mainostaja-suhteen dynamiikasta 

jakanut suhteisiin vaikuttavat palvelujen erityispiirteet aineettomuuteen, ihmiskeskeisyyteen, 

palveluprosessien interaktiivisuuteen, asiakaskohtaiseen räätälöintiin ja moniselitteisyyteen. 

Palveluiden aineettomuutta pidetään yleisesti hyväksyttynä palvelujen ominaispiirteenä 

(Zeitlham ym. 1985, 33; ref. Halinen 1997, 29). Aineettomuudella tarkoitetaan sitä, että 

palvelua ei voi käsin kosketella eikä siten myöskään "pudottaa varpaille". Aineettomuus 

voidaan edelleen jakaa palveluprosessiin ja palvelun lopputulokseen (Lovelock 1983, 47; ref. 

Halinen 1997, 29). Mainostoimiston palvelutapahtumat, mainonnan suunnittelu tai tuotanto, 

ovat luonteeltaan aineetonta, vaikka osa mainonnan työstä onkin mahdollista kääntää 

aineelliseen muotoon (esim. mainosfilmit, kuvat, esitteet). Mainonnan lopullisen tavoitteen 

ollessa usein taloudellisen hyödyn tuottamisessa asiakkaalle, myös mainonnan lopputulosta 

voidaan pitää aineettomana käsitteenä. (Halinen 1997,29)

Halinen painottaa mainosalalla ihmiskeskeisyyden merkitystä asiakassuhteisiin vastakohtana 

pääomavaltaisuudelle. Mainosalan ydinosaaminen on sidottu palvelua toteuttaviin ihmisiin. 

Toimitilojen tai laitteistojen merkitys on lähinnä toissijaista. Henkilöiden väliset 

suhdesidokset voivat vahvistaa tai heikentää olemassa olevaa asiakassuhdetta. (Halinen 1997, 
29)

Palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat yhtäaikaisesti. Mainontaan liittyvät palvelut 

tuotetaan interaktiivisesti mainostajan ja mainostoimiston kesken. Mainostajan osallistuminen 

mainonnan tuotantoon on tärkeää, sillä mainonnan toteuttaminen on suoraan riippuvaista
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mainostajan tarpeista, esimerkiksi markkinointi- tai mainontastrategiasta. Tämän voidaan 

nähdä aiheuttavan mm. tarvetta toimintojen koordinoimiselle. Kysynnän ja tarjonnan 

synkronisointi on olennaista myös mainostoimistojen palveluissa, sillä palvelut katoavat 

kulutuksensa jälkeen, eikä niitä siten ole mahdollista varastoida myöhempää käyttöä varten. 

(Halinen, 1997, 30; Kotier ym. 2002, 13)

Asiakkaan osallistuminen palvelutapahtumaan liittyy palvelun räätälöimis- tai 

standardointitasoon. Palvelun räätälöimistason voidaan nähdä nostavan sekä 

palveluntarjoajalta että ostajalta vaadittavaa kognitiivista osallistumistasoa. (Halinen 1997,

30) Mainostoimistojen palvelut ovat jo lähtökohtaisesti korkeasti asiakaskohtaisesti 

räätälöityjä. Oikeastaan koko mainostoiminnan ydin on siinä, että mainostoimiston palvelut 

vastaavat mainostajan tarpeisiin. (Halinen 1997, 30)

Kaikki edellä tarkastellut palvelujen ominaisuudet lisäävät osaltaan palvelujen 

moniselitteisyyttä (ambiquity) ja ostajan kokemaa epävarmuutta ostotilanteessa. Tarpeiden 

moniselitteisyydellä tarkoitetaan sitä, että mainostaja ei aina tiedä, mitä hän oikeastaan 

tarvitsee ja mitä palveluja hänen tulisi mainostoimistolta ostaa tai vaatia. Mainostoimistot 

pystyvät esimerkiksi sopimuksestaan riippuen tekemään asiakkaalle valmiita 

toimeksiantoehdotuksia/suosituksia. Palvelun moniselitteisyydellä on puolestaan viitattu 

siihen, että palvelua on vaikea arvioida ennen kuluttamista ja joskus myös sen jälkeen (Bowen 

& Jones 1986, 431; ref. Halinen 1997, 31) Myös markkinoihin liittyy moniselitteisyyttä. 

Mainostajan saattaa olla esimerkiksi vaikea vertailla eri palveluyrityksiä ja näiden tarjouksia 

keskenään. Poliittisen moniselitteisyyden perustana on havainto siitä, että mainospalveluiden 

vaikea objektiivinen arvioiminen voi aiheuttaa ostajalleen muutosvastaisuutta riippuen 

yrityksen epävarmuuden toleranssista. Toisaalta ostajayrityksessä voi olla sisäistä kilpailua 

mainontaan kohdistetuista panostuksista. (Cardozo 1984, 274; ref. Halinen 1997, 32) 

Mainosalan projektiluonteisuus on myös yksi lähde moniselitteisyydelle. Transaktioiden 

moniselitteisyydellä tarkoitetaan asiakaskohtaisen räätälöinnin, työn luovuuden sekä 

interaktiivisuuden vaikutusta siihen, että tarkkoja projektisuunnitelmia ja laskelmia voi olla 

vaikeaa määrittää etukäteen (Cardozo 1984, 274; ref. Halinen 1997, 32). (Halinen 1997, 30-

31)
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3. Arvontuotanto strategisissa asiakkuuksissa

Luvun tarkoituksena on analysoida arvo-käsitettä liike-elämän kahdenkeskisissä 

vaihdantasuhteissa ja strategisten asiakkuuksien johtamisessa. Aluksi luvussa käsitellään 

arvo-käsitteen perusteita ja erilaisia lähestymistapoja mitata ja arvottaa arvoa. Tämän jälkeen 

arvoa käsitellään erityisesti kumppanuusasiakkuuksissa sekä asiakkaan että 

toimittajayrityksen näkökulmasta. Lopuksi luvussa tarkastellaan strategisten asiakkuuksien 

johtamisen prosessimallia ja asiakassuhteiden johtamisen organisointia toimittajayrityksen 
näkökulmasta.

3.1. Arvo-käsitteen määrittely

Yritysmarkkmoinnissa viime vuosien mielenkiinto yritysjohtajien ja tutkijoiden keskuudessa 

on kohdistunut lisääntyvässä määrin asiakkaan kokemaan arvoon ja arvontuotantoon (Ulaga 

2001). Kotier (1999, 472) on määritellyt asiakkaalle tuotetun arvon asiakkaan kokonaisarvon 
ja -kustannuksien erotukseksi seuraavasti.

Kuvio 3.1. Arvon tuotannon muuttujat

Kokonaisarvo tuotteet, palvelut, henkilökunta ja 
imago

Kokonaiskustannukset raha, aika, fyysiset kustannukset, 
psyykkiset kustannukset

Asiakkaalle tuotettu arvo (=”voitto” asiakkaalle)

(Lähde: Kotier ym. 1999, 474, käännetty mukailtu)
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Ehkä helpoin tapa määritellä arvo on siis mieltää se asiakkaan kokemien hyötyjen ja 

kustannusten erotukseksi. Hyödyt ja kustannukset tulee lisäksi jakaa suoriin ja epäsuoriin 

tekijöihin. Suorat hyödyt tai kustannukset ovat sellaisia, jotka voidaan valmiiksi ilmaista 

rahamääräisessä muodossa (esim. parantunut liiketoiminnan tulos) siinä missä epäsuorat 

tekijät voivat olla esimerkiksi sosiaalisia tekijöitä asiakkuussuhteessa. (Simpson ym. 2001) 

Walter, Ritter ja Gemünden (2001) tarkastelevat arvoa toimittajayrityksen näkökulmasta ja 

jakavat arvon välillisiin ja välittömiin osatekijöihin. Välittömät arvotekijät ovat suoraan 

suhteesta koituvia hyötyjä (esim. liiketoiminnan tuotto tai volyymi) siinä missä välilliset 

arvotekijät kohdistuvat odotuksiin suhteen hyödyistä tulevaisuudessa tai laajemmasta 

verkostonäkökulmasta arvioituna. Doz ja Hamel (1998, 35) ovat todenneet, että strategisen 

asiakkuuden arvonluomisen edellytyksenä on, että suhteen osapuolet selvittävät kaikki, suorat 

ja epäsuorat, potentiaaliset hyödyt ja kustannukset suhteen muodostamisesta.

3.1.1. Arvoketju-analyysi

Porter (Kotler ym. 1999, 480) on ehdottanut arvoketju-analyysiä tärkeimmäksi työvälineeksi 

tunnistaa ja luoda arvoa asiakkaalle. Arvoketju-analyysissä yrityksen tavaroiden tai 

palveluiden virta on yksilöity prosessin alusta, esim. tilauksesta jälkimarkkinointiin asti. 

Mallissa yrityksen suorittamat operaatiot on jaettu viiteen primääriaktiviteettiin ja neljään 

tukiaktiviteettiin. (ks. Liite 2) Primääriaktiviteetit sisältävät tulologistiikan, tuotannon 

operaatiot, lähtölogistiikan, markkinoinnin ja myynnin sekä palvelut. Tukiaktiviteetteihin 

kuuluvat yrityksen infrastruktuuri, henkilöstöhallinto, teknologian kehittäminen sekä ylläpito. 

Jokainen arvoketjun aktiviteetti toimii potentiaalisena lähteenä arvontuotannolle. 

Ymmärtääkseen arvoketjua yrityksen tulee tarkastella kustannuksiaan ja toimintaansa sen 

jokaisessa arvoketjun aktiviteetissä. Mallia on mahdollista käyttää myös kahden tai 

useamman yritysten vertailuun keskinäisten aktiviteettikohtaisten erojen löytämiseksi. 

Kilpailuetu perustuu mallissa yrityksen kykyyn suoriutua tietyistä aktiviteeteistä kilpailijoita 

paremmin. (Kotler ym. 1999,480)

Kumppanuussuhteita keskenään solmivat yritykset laajentavat näkökulmaansa arvoketju- 

analyysin käytössä. Kumppanit osallistuvat yhteiseen arvontuotantojäijestelmään (customer 

value delivery system), jolloin yritykset tekevät yhteistyötä tuottaakseen arvoa lopullisille
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asiakkailleen. (Kotler 1999, 480) Mainostoimisto-mainostaja-kontekstissa tämä tarkoittaisi 

sitä, että mainostaja ja mainostoimisto luovat yhdessä arvoa tuotteen tai palvelun lopulliselle 

käyttäjälle. Tässä tutkimuksessa loppuasiakkaan näkökulma arvoon on rajattu tarkastelun 
ulkopuolelle.

3.1.2. Arvon tuotannon tasot ja arvonluontiprosessi

Storbacka, Sivula ja Kaario (2000, 22-23) jakavat arvontuotannon kolmelle tasolle perustuen 

siihen, miten asiakas kokee yrityksen tarjoaman arvon. Nämä ovat asiakaskohtaamistaso, 

asiakkuustaso, sekä kokonaisuuden taso. Asiakaskohtaamistaso toteutuu ostotilanteessa, jossa 

asiakas joutuu tekemään valintoja tuotemieltymystensä perustella ja vertailemaan erilaisia 

vaihtoehtoehtoja keskenään. Arvioinnissa korostuvat tällöin yleensä ostohetkellä havaittavat 

tarjooman ominaisuudet. Tällä tasolla yritys voi pyrkiä luomaan kilpailuetua suunnittelemalla 

asiakaskohtaamisia uudelleen, esim. selvittämällä asiakkaan ongelmia ja pyrkimään 

tarjoamaan näihin ratkaisua muuttamalla asiakaskohtaamisten sisältöä tai siirtämällä 

asiakaskohtaamiset asiakkaan suosimiin kanaviin. Ostotapahtuman jälkeen asiakas siirtyy 

seuraavalle, asiakkuustasolle. Asiakkuustasolla asiakas arvioi yrityksen tarjoomaa 

kokonaisuutena ja arvioi, miten tämä tukee hänen prosessejaan ja arvontuotantoaan. Jos 

toimittaja haluaa lisätä asiakkaan kokemaa arvoa, tulisi sen keskittyä uudistamaan tarjoomaa 

sekä asiakkuusprosessia. Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla esim. hinnoittelujärjestelmän 

kehittäminen ja asiakaskohtaamisten lisääminen tai karsiminen. Kokonaisuuden tasolla 

asiakas pyrkii viimein luomaan käsityksen siitä, miten asiakkuus tukee hänen päämääriään tai 

strategioiden toteuttamista. Strategisissa kumppanuuksissa on usein kyse juuri arvon 

havaitsemisesta kokonaisuuden tasolla. Tällä tasolla osapuolet voivat koordinoida ja hallita 
myös vastapuolen tarjoomaa.

Arvon tuotannon tasoja voidaan tarkastella myös suhteen vuorovaikutustasojen kautta. 

Grönroos (2000, 127) on kuvannut suhteen vuorovaikutustasoja kuvion 3.2. mukaisesti.
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Kuvio 3.2. Suhteen vuorovaikutustasot

Suhde

Tapahtumasarja Tapahtumasarja Tapahtumasarja

EPISODI
TTT

EPISODI
TTT

EPISODI EPISODI
T T T T T

EPISODI

T s teko
(Lähde: Grönroos 2000, 127, mukailtu)

Kuviossa episodit ovat yrityksen ja asiakkaan välisiä kohtaamisia, jotka ovat edelleen 

jakautuneet toisiinsa liittyviin tekoihin. Episodit kattavat niin tuotteiden ja palveluiden 

vaihdannan kuin myös informaation, rahoituksen ja suhteen sosiaaliset aspektit (Buttle 1996, 

41). Episodit yhdessä luovat tapahtumasarjoja. Useampaa tapahtumasarjaa voidaan pitää 

suhteena. Näin ollen kuvion perusteella voidaan todeta, että arvoa syntyy suhteessa usealla eri 

vuorovaikutustasolla; sekä yksittäisten tekojen että asiakassuhteen tasolla.

Ravald ja Grönroos (1997; ref. Grönroos 2000, 196) ovat esittäneet edelliseen episodimalliin 

perustuen seuraavan lähestymistavan määrittää asiakkaan kokemaa arvoa.

1) AKA1 = episodin hyödyt + suhteen hyödyt / episodin uhraus + suhteen uhraus
2) AKA2 = ydinratkaisu + lisäpalvelut / hinta + suhdekustannukset

3) AKA3 = ydinarvo + lisäarvo

Yhtälöt kuvaavat samaa ilmiötä eri näkökulmista ja päätyvät laskennallisesti samaan 

lopputulokseen. Ensimmäisessä yhtälössä (AKA1) suhteen arvo muodostuu vertailtaessa 

yksittäisten episodien hyötyjä ja niiden vaatimia uhrauksia sekä asiakkuussuhteen hyötyjä ja 

niiden vaatimia uhrauksia. Toisessa yhtälössä (AKA2) asiakkaan hyödyt on jaettu 

ydinratkaisuun ja lisäpalvelujen tuottamaan hyötyyn. Yhtälössä nimittäjään jäävät palvelusta 

maksettu hinta, joka koetaan lyhyellä aikavälillä sekä kustannukset siitä, että asiakas on 

suhteessa toimittajan kanssa. (Grönroos 2000, 197-198) Suhdekustannukset ovat edelleen 

jaettu välittömiin, välillisiin ja psykologisiin kustannuksiin. Näistä välittömät kustannukset 

aiheutuvat asiakkaalle siitä, että se joutuu ylläpitämään sisäisiä järjestelmiä toimittajan
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tarjoaman ratkaisun takia. Välilliset kustannukset viittaavat kustannuksiin, joita asiakkaan on 

käytettävä suhteeseen, siltä varalta, että suhde ei toimi niin kuin pitäisi. Psykologiset 

kustannukset voivat aiheutua esimerkiksi asiakkaan kokeman luottamuksen heikentymisestä 

tai huolesta toimittajan toimituskykyä kohtaan. Yhtälössä hinnan ja suhdekustannusten 

yhteenlaskettu summa vastaa pitkällä aikavälillä suhteen kokonaiskustannuksia asiakkaalle. 

(Grönroos 2000, 186-188) Kolmannessa yhtälössä (AKA3) ydinratkaisu ja hinnan välinen 

suhde muodostaa palvelun ydinarvon. Lisäarvo puolestaan muodostuu vertailtaessa 

lisäpalveluita suhteen kustannuksiin. Lisäarvolla voi siten olla positiivinen tai negatiivinen 

vaikutus koettuun ydinarvoon. (Grönroos 2000,198)
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3.2. Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen kumppanuusasiakkuudessa

Simpson, Siguaw ja Baker (2001) ovat esittäneet seuraavan mallin arvon muodostumisesta 

toimittaja-jällenmyyjä jakelukanavasuhteessa.

Kuvio 3.3. Malli arvon muodostumisesta kumppanuudessa

Toimittajan 
markkinakeskeinen 
toiminta______________
> informaation hankkiminen 
asiakkaista ja kilpailijoista

> markkinainformaation
jakaminen yrityksen sisällä

> yhteisen mielipiteen, 
konsensuksen saavuttaminen
markkinainformaation
merkityksestä

> toiminnan luominen 
markkinainformaation pohjalta

Arvon lisäämiseen 
orientoitunut toiminta ja 
käyttäytyminen

Suhteeseen liittyvät tekijät
- sitoutumista osoittava 
käyttäytyminen
- luottamusta osoittava 
käyttäytyminen
- eettiset arvot
- yhteistyön normit
- informatiivinen, älykäs ja ajallinen
kommunikaatio
- johtajatason kontaktit
- asiantuntemus

Tuote, Hinta ja 
Laatutekijät
- luotettava tuote tai palvelu
- kilpailukykyinen hinnoittelu
- tuotteen kannattavuus
- saatavuus
- takuut
- innovatiivisuus, design ym.
- tuotteen tai palvelun elinkaari
- nopea vastaaminen kilpailuun tai 
markkinamuutoksiin

Fyysiset
jakelutekijät
- jakelutilat ja laitteet
- tilausten vastaanotto ja käsittely
- inventaariot
- varsinainen jakelu
- uudelleen varastointi ja varaston 
kiertonopeus
- jakelun kattavuus

Huolto ja muut 
tukipalvelut
-promootion tuki
- suhteeseen tehdyt investoinnit

- kouluttaminen
- tekninen tuki
- erityiset tilat ja laitteistot
- teknologia
- eksklusiiviset ja valikoivat 
jakelualueet

Jälleenmyyjän
kustannukset
asiakkuussuhteesta_______
- tuotteiden ja palveluiden 
alentuneet kustannukset
- alentuneet vaihtoehtokustunnukset
- alentuneet välilliset kustannukset

- lisääntynyt sitoutuminen
- lisääntynyt yhteistyö
- parantunut tyytyväisyystaso
- parantunut asiakasuskollisuus

(Lähde: Simpson ym. 2001, mukailtu, käännetty)
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Mallissa arvon luominen rakentuu toimittajan markkinakeskeiselle toiminnalle, joka on 

määritelty yrityksen kulttuuriksi, joka asettaa korkeimmalle prioriteetille kannattavan 
asiakasarvon luomisen ja ylläpidon sekä ottaa huomioon myös muut yrityksen sidosryhmät 

Lisäksi markkinakeskeisyys taijoaa yritykselle normeja ja käyttäytymismalleja organisaation 

kehittämiseen ja markkinainformaatioon reagoimiseen ja vastaamiseen. Slaterin (1997, 165; 

ref. Simpson ym. 2001) mukaan markkinakeskeisyys edellyttää, että yritys kehittää kykyjään 

informaation keräämisessä asiakkaistaan ja markkinoilla muista toimivista tärkeistä 

osapuolista. Markkinakeskeiseen toimintaan kuuluvat informaation hankkiminen asiakkaista 

ja kilpailijoista, markkinainformaation jakaminen yrityksen sisällä, yhteinen mielipide 

markkinainformaation merkityksestä ja uusien aktiviteettien luominen markkinainformaation 

perusteella. (Simpson ym. 2001)

Varsinainen arvon tuottaminen tapahtuu toimittajan arvoa lisäävistä toiminnoista ja 

käyttäytymisestä. Nämä ovat toimittajan arvontuotantoon liittyviä tekijöitä, jotka voivat 

vaikuttaa joko suorasti tai epäsuorasti. Arvon lisäämisen orientoidut tekijät on jaettu 

suhteeseen liittyviin tekijöihin, tuotetekijöihin, jakelutekijöihin sekä palvelu- ja 
huoltotekijöihin. (Simpson ym. 2001)

Suhteeseen liittyvät tekijät tai suhdetekijät (relational factors) mallissa ovat aktiviteettejä, 

jotka auttavat menestyksellisten asiakkuussuhteiden luomisessa, kehittämisessä ja 

ylläpitämisessä (Morgan ym. 1994; ref. Simpson 2001). Suhdetekijöiden tavoitteiden voidaan 

siten havaita olevan johdettavissa suoraan suhdemarkkinoinnin määritelmästä (ks. esim. 

Grönroos 2000, 326) Nämä ovat samalla myös niitä tekijöitä, joita tutkielmassa käsiteltiin 

strategisen allianssin vakauden kannalta tärkeinä ominaisuuksina. Suhdetekijöiden, 

esimerkiksi luottamuksen, sitoutumisen, arvojen ja normien merkitys on myös siinä, että ne 

vähentävät osapuolten neuvottelutarvetta ja pitävät näin työprosessin liikkeellä myös 

tilanteissa, joissa sopimus ei kata kaikkia toiminnan osa-alueita (Benapudi & Berry 1997; ref. 

Simpson 2001). Edellä mainittujen tekijöiden voidaan todeta vaikuttavan asiakassuhteen 

tehokkuuteen parantavasti sekä kustannuksiin alentavasti. Toisena erottuvana suhdetekijöiden 

osa-alueena voidaan tarkastella informaation jakamisen merkitystä. Informatiivinen ja 

ajallinen tieto lisää todennäköisesti asiakkaan kokemaa arvoa. (McCarthy 1990; ref. Simpson 
ym. 2001) Älykäs (intelligent) informaationvaihdanta taijoaa toimittajalle myös tietoa 

asiakkaasta, kilpailijoista ja muista vaikuttavista sidosryhmistä (Gassenheimer ym. 1996; ref. 

Simpson ym. 2001) Toimittajan asiantuntemus on sijoitettu mallissa suhdetekijöihin alle.
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Tällä viitataan mm. toimittajan asiantuntemukseen, taitoihin ja asenteisiin, jotka tuottavat 

arvoa asiakkaalle merkityksellisen informaation välityksellä. Asiantuntijapalvelujen 

yhteydessä asiantuntemuksen sijoittaminen suhdetekijöihin on syytä kyseenalaistaa. 

Asiantuntemusta voidaan monissa tapauksissa pitää asiantuntijapalvelun varsinaisena 

”tuotteena”.

Tuotetekijät on eräänlainen "nippu" asiakkaalle merkittäviä ominaisuuksia. Tuotetekijöihin 

kuuluu tuotteen hinnan ja laadun lisäksi useita muitakin tekijöitä, esim. kannattavuus, 

tuotevalikoima, takuut tai suunnittelu. Tuotetekijöiden arvo on johdettu asiakkaan tuotekäytön 

tai jälleenmyyntitarpeen perusteella. Mallin ehdottomia tuotetekijöitä ei kuitenkaan esitellä 

tässä yhteydessä tarkemmin, sillä tutkielman pääpaino on asiantuntijapalvelujen 

markkinoinnissa.

Jakelutietekijät koostuvat erilaisista logistisesti tärkeistä tekijöistä, esim. informaation, 

varaston, tai kuljetusten johtamisesta. Jakelutietekijöiden merkitys on, että oikea tuote tai 

palvelu kohtaa asiakkaan oikea-aikaisesti. Viimeinen arvoa luova tekijäryhmä mallissa on 

palvelutekijät. Nämä palvelutekijät ovat usein asiakkuussuhteeseen tehtyjä investointeja, 

esim. koulutusta tai teknistä tukea. Palvelutekijöiden rooli on tullut tärkeäksi, sillä yhä 

useammat yritykset ovat enemmän kiinnostuneita toimittajan taijoamasta kokonaispaketista 

kuin yksittäisestä tuotteesta tai palvelusta (Donlon & Galli 1996; Simpson ym. 2001). 

Palvelutekijät luovat arvoa jälleenmyyjälle monin tavoin. Investoinnit suhteeseen ovat 

ensinnäkin osoitus toimittajan sitoutumisesta suhteeseen. Lisäksi suhdeinvestoinnit jakavat 

osapuolten riskiä, sillä toimittaja kärsisi taloudellisia seuraamuksia suhteen lopettaessaan. 

(Simpson ym. 2001)

Mallin seuraavassa vaiheessa jälleenmyyjä vertailee edellä mainittujen aktiviteettien tuomia 

hyötyjä kokemiinsa uhrauksiin. Suorina kustannuksina ja -tuottoina, tai paremminkin niiden 

mittarina, voidaan käyttää jälleenmyyjän taloudellista tulosta. Suhdekustannuksia (tai 
suhdetuottoja) ovat muutokset tuotteiden ja palveluiden hinnoissa, vaihtoehtoiskustannukset 

sekä muutokset epäsuorissa kustannuksissa. Hyötyjen ja uhrausten erotuksena jälleenmyyjä 

muodostaa käsityksen asiakassuhteen arvosta. Koetun arvon vaikutukset asiakkaalle ovat näin 

parantunut sitoutuminen asiakassuhteeseen, lisääntynyt yhteistyö, parantunut 

asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus. (Simpson ym. 2001) Asiakasuskollisuus ei kuulu 

alkuperäiseen mallin arvon tuotokseksi. Asiakasuskollisuutta on kuitenkin pidetty yhtenä
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tärkeimmistä arvon osa-tekijöistä (mm. Payne ym. 2001) ja siten se on otettu tämän 
tutkielman yhdeksi osatekijäksi.

3.3. Toimittajan kokeman arvon muodostuminen kumppanuudessa

Suurin osa arvoa käsittelevästä tutkimuksesta on lähestynyt arvon muodostumista asiakkaan 

näkökulmasta. (Andersson 1995, Wilson & Jantrania 1994, Biong ym. 1997, ss. 91-107, 

Ravald & Grönroos 1996, Ulaga & Chacour 1999; ref. Walter ym. 2001) Jos oletetaan, että 

suhteen molemmat osapuolet voivat lisätä arvoa suhteeseen, on strategisen asiakkuuden 

käsitteen (ks. luku 2.1.) kannalta tärkeää selvittää, miten arvoa muodostuu myös suhteen 

myyjäosapuolelle. Walter, Ritter ja Gemünden (2001) esittävät seuraavan mallin arvon 
muodostumisesta myyjälle.

Kuvio 3.4. Asiakassuhteen arvo-funktiot

Välittömät funktiot 
voittofunktio 
volyymifunktio 
turvafiuiktio

Toimittajan kokema Arvo

Välilliset funktiot 
innovaatiofunktio 
markkmafunktio 
tiedustelufiinktio 
saatavuusfunktio

(Lähde: Walter ym. 2001, mukailtu, käännetty)

Asiakkuussuhteen välittömät arvofunktiot ovat aktiviteettejä ja resursseja, jotka luovat 

toimittajalle arvoa ilman, että vaihdannan osapuolet ovat välttämättä riippuvaisia toisistaan tai 

solmineet erityisiä asiakkuussopimuksia. Välittömistä tekijöistä ensimmäinen on voittofunktio 

(profit function), jolla viitataan siihen, että toimittajayrityksellä tulee olla kannattavia 

asiakassuhteita tullakseen toimeen pitkällä aikavälillä. Voittofunktion merkitys kannattavista 

asiakassuhteista ilmenee myös muiden funktioiden tukemisessa ja rahoittamisessa (Kahvani 

ym. 1995; Håkansson & Turnbull 1982; ref. Walter ym. 2001).Toisaalta toimittajat eivät aina
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ole kiinnostuneita pelkästään myyntiensä tuotteiden kannattavuudesta vaan myös määrästä. 

Toimittajayrityksen kannattavuus voi perustua esimerkiksi asiakassuhteiden säilyttämiseen tai 

mittakaavaetujen saavuttamiseen. Volyymifiinktio (volume function) käsittää sekä asiakkaan 

ostosten määrän suhteessa myyjän tuotantoon että asiakassuhteiden säilyttämisen. 

Volyymifunktion trendi on siirtynyt kohti vaihdantasopimusten keskittämistä yhä harvemman 

kumppanin kanssa. (Kahvani ym. 1995; ref. Walter ym. 2001) Viimeinen välittömistä 

arvofiinktioista on turvafunktio (safeguard function), jolla viitataan siihen, että yritykset 

solmivat asiakassuhteita ja kumppanuuksia vähentääkseen epävarmuutta markkinoilla. Nämä 

kumppanuudet toimivat tällöin eräänlaisena vakuutuksena mahdollisten ongelmien varalta 

muissa yrityksen suhteissa. (Håkansson 1982; ref. Walter ym. 2001)

Välilliset arvoa tuottavat funktiot vaikuttavat suhteen kannattavuuteen tulevaisuudessa sekä 

yrityksen muihin suhteisiin laajemmasta verkostonäkökulmasta (ks. Anderson ym. 1994, 1- 

15; ref. Walter ym. 2001). Toimittajat voivat solmia kumppanuuksia esimerkiksi yritysten 

kanssa, joiden teknillistä osaamista tai asiantuntemusta pidetään korkeana. (Walter ym. 2001) 

Joissain tapauksissa toimittajat myöntävät alennuksia innovatiivisesti kehittyneeksi koetulle 

asiakkaalle ja siten sijoittavat lyhyen aikavälin kannattavuuden kustannuksella pitkän 

aikavälin hyötyjen saavuttamiseksi (Håkansson 1989, Parkinson 1985, Håkansson 1987; ref. 

Walter ym. 2001). Tätä ilmiötä kutsutaan innovaatiofunktioksi. Toinen välillinen 

lähestyminen myyjän kokemaan arvoon on markkinafunktio. Tällä käsitetään asiakkaan 

referenssejä ja suosituksia, joista toimittajalle on hyötyä mm. uusille markkinoille 

laajentuessa ja uusien asiakassuhteiden solmimisessa (Boles ym. 1997; ref. Walter ym. 2001). 
Tiedustelufunktio (scout funtion) sitä vastoin tarkoittaa, että yrityksen asiakkaat tuottavat sille 

relevanttia tietoa markkinoista ja niiden kehityksestä. Tässä mielessä myyjän kokemaan 

arvoon vaikuttaa sen vastaanottama merkittävä informaatio oman organisaationsa 

ulkopuolelta. (Dixon & Wilkinson 1989, Gordon 1997; ref. Walter ym. 2001) Asiakas toimii 

siten eräänlaisena ”tiedustelijana” ja tarjoaa myyjälle hyödyllistä informaatiota markkinoista 

aikaisemmin kuin toimittaja muuten saisi ko. informaation. Viimeinen välillisistä 

arvofunktioista mallissa on saatavuusfunktio. Tällä viitataan asiakkaan kokemuksiin toimia 

auktoriteettien (esim. viranomaiset) kanssa. Asiakkaan asiantuntemus auktoriteettien kanssa 

toimimisesta voi aiheuttaa myyjälle huomattavaa apua esimerkiksi lisensoinnissa tai 

sopimusten laadinnassa (Gemiinden 1992; ref. Walter ym. 2001).
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3.4. Arvon luominen ja arvon kotiuttaminen

Saavuttaakseen kilpailuetua yrityksen on luotava ylivertaista arvoa asiakkailleen. Arvon 

luominen ja jakaminen asiakkaille eivät kuitenkaan yksin riitä arvon muuttumiseksi 

taloudelliseksi menestykseksi. Yrityksen on täten allokoitava resurssejaan kahden 

ydinarvoprosessin kesken; arvon luomisen (esim. uudet innovaatiot, tuotanto, jakelu) ja arvon 

kotiuttamisen (esim. voittojen ulosottaminen). Mizik ja Jacobson (2003) esittävät tämän 
prosessin seuraavasti.

Kuvio 3.5. Arvon luominen ja kotiuttaminen

Markkinointistrateeia

Ylivertainen
taloudellinen
toiminta

Organisaation
resurssit

kestävä
kilpailuetu

Ylivertaiset
arvonluomis-
kyvykkyydet

Arvon
kotiuttamis-
kyvykkyydet

(Lähde: Mizik & Jacobson 2003, mukailtu, käännetty)

Organisaation rajattujen resurssien jakaminen arvon luomisen ja kotiuttamisen kesken 

edellyttää yrityksen johdolta strategista priorisointia ja arvoprosessien keskinäisiä 

vaihtokauppoja (trade-oß), sillä arvoprosessien tavoitteet ovat osittain vastakohtaiset. Arvon 

luominen vaikuttaa kilpailuedun voimakkuuteen ja arvon kotiuttaminen vastaavasti 

kilpailuedun vaikutuksen kestoon. Resurssien jakamisella näiden kahden prosessin kesken 

voidaan siten nähdä olevan vahva strateginen korostus yrityksen valitessa, miten se haluaa 

kilpailla markkinoilla. Ensimmäisessä ääripäässä yritys käyttää kaikki resurssinsa arvon 

luomiseen, esim. tuotekehitykseen, jolloin kilpailijat ”verottavat” jatkuvasti aikaisempien 

innovaatioiden kustannuksella, mm. kopioimalla. Toisessa ääripäässä yritys käyttää kaikki 

resurssinsa vastaavasti innovaationsa suojaamiseen, esim. tuotemerkkistrategialla, ja voittojen 

ulosmittaamiseen markkinoilta. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että luotu arvo jakaantuu 

markkinoilla kolmen osapuolen kesken. Uusia innovaatiota tekevä yritys saa oman osan 

luodusta arvosta lähinnä taloudellisen tuoton muodossa. Toiseksi, kilpailijat hyötyvät uusista 

innovaatioista, mm. kopioimalla uusia toimintamalleja. Kolmanneksi, osa arvosta koituu
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luonnollisesti myös asiakkaille hyötyjen ja kustannusten erotuksena. (Mizik & Jacobson 

2003)

3.5. Johdatus strategisten asiakkuuksien johtamiseen

Tässä tutkielmassa strategisten asiakkuuksien johtaminen perustuu käsitteelle 

avainasiakkuuksien johtaminen (Key Account Management), joka voidaan ymmärtää 

suhdeorientoituneeksi tavaksi lähestyä markkinoinnin johtamista fokusoituen yrityksen 

tärkeimpien asiakkaiden johtamiseen. (Ojasalo 2000c) McDonald, Rogers ja Woodbum 

(2000, 25) ovat määritelleet avainasiakkuuksien johtamisen seuraavasti:

" an approach adopted by selling companies aimed at building a portfolio of loyal key 

accounts by offering them, on a continuing basis, a product/service package tailored to their 

individual needs"

Storbacka, Sivula ja Kaario (2000, 23) nimeävät strategisten asiakkuuksien johtamisen 

tavoitteiksi nykyisten asiakkuuksien täysipainoisen hyödyntämisen, uuden 

liiketoimintapotentiaalin havaitsemisen ja asiakastyytyväisyyden saavuttamisen tukemalla 

asiakkaan arvonluontiprosesseja ja -tavoitteita. Tämä hyvin myös tutkielman empiirisen osan 

tavoitteeksi, jossa tarkastellaan yhtä asiakassuhdetta ja tämän johtamista.

Strategisten asiakkuuksien johtaminen juontaa juurensa teollisesta markkinoinnista ja siinä 

tapahtuneesta teoriakehityksestä. Ensimmäisiä teorioita oli päätöksentekoyksikkö-teoria 

(Decision Making Unit,). Päätöksentekoyksikkö-teoria havainnollisti ostopäätökseen 

vaikuttavien henkilöiden motivaatioiden ja roolien ymmärtämistä tärkeänä myyntitaitona. 

Teoria korosti siten tarvetta ymmärtää ihmisten merkitystä ja rooleja osana vaihdantasuhteen 

dynamiikkaa. (McDonald ym. 2000, 26) Myöhemmin teollisen markkinoinnin

teoriakehityksessä on tehnyt pioneerityötä ШР-ryhmä, joka suoritti laajamittaisia vertailevia 
tutkimuksia teollisesta markkinoinnista ympäri Eurooppaa (Ford ym 1998). IMP-ryhmän 

työtä seurasi vahvasti tieteellistä keskustelua herättänyt suhdemarkkinointi. (McDonald ym. 

2000, 27; Halinen 1995). Grönroos (2000, 326) on esittänyt seuraavan markkinoinnin 

suhdepainotteisen määritelmän:
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"Markkinointi tarkoittaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpidettävien 

suhteiden tunnistamista, solmimista, vaalimista ja kehittämistä - sekä tarvittaessa 

katkaisemista - niin, että kaikkien osapuolien taloudelliset ja muut tavoitteet täyttyvät. Tähän 

päästään molemminpuolisella lupausten antamisella ja täyttämisellä. "

Strategisten asiakkuuksien johtamisella voidaan nähdä olevan useita ulottuvuuksia. 

Ensimmäiseksi, se on tapa segmentoida asiakaskuntaa ja muodostaa asiakasportfolioita 

valittujen kriteerien mukaisesti. Toiseksi, strategisten asiakkuuksien johtamista voidaan pitää 

strategiana parhaiden asiakassuhteiden säilyttämisessä. Kolmanneksi, strategisten 

asiakkuuksien johtaminen on yksi yrityksen keinoista kasvaa ja kehittyä markkinoilla. 

Neljänneksi, strategisten asiakkuuksien johtaminen on aina organisationaalinen prosessi, jossa 

asiakkuus käy läpi erilaisia elinkaaren vaiheita. Lisäksi, strategiset asiakkuudet vaikuttavat 
organisaatioiden integraation asteeseen. (Mi liman 1995)

3.6. Strategisten asiakkuuksien johtamisprosessi

Strategisten asiakkuuksien johtaminen sijoittuu tutkielmassa edellä esitettyjen teorioiden, 

strategisten asiakkuuksien ja arvon tuotannon, välille. Se edustaa siten strategisessa 

asiakkuussuhteessa toimivan yrityksen arvon luomisen instrumenttia. Ojasalo (2000c) on 

jakanut avainasiakkuuksien johtamisprosessin avainasiakkuuksien identifioimiseen, 

avainasiakkuuksien analysoimiseen, strategian valitsemiseen ja operatiivisen tason 

valmiuksien luomiseen rakentaa ja ylläpitää pitkäaikaisia ja kannattavia asiakassuhteita. Näitä 

strategisen asiakkuuden johtamisprosessien vaiheita käsitellään seuraavissa alaluvuissa.
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3.6.1. Strategisten asiakkuuksien identifiointi

Jos strategisten asiakkuuksien johtamisen tarkoitukseksi tulkitaan strategisen arvon 

tuottaminen asiakkaalle, on yrityksen pystyttävä varmistamaan, että johtamistoiminnot ja 

resurssit kohdistetaan oikein. Täten avainasiakkaiden identifioiminen voidaan aloittaa 

esimerkiksi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

"Keillä yrityksen nykyisistä tai tulevista asiakkuuksista on strategista merkitystä nyt tai 

tulevaisuudessa?" (Ojasalo 2000c; käännetty,)

"Mitkä ovat ne kriteerit, jotka määrittävät asiakkuuksien strategisen tärkeyden?" (Ojasalo 

2000c; käännetty,)

Asiakkuuksien arvon analysoiminen suoritetaan yrityksen asiakaskannan perusteella. Lisäksi 

asiakkaan arvoa tulisi arvioida sekä rahallisesti että ei-rahallisesti. (Storbacka ym. 2000, 41) 

Campbell ja Cunningham (1983; ref. Ojasalo 2000c) ovat käyttäneet strategisesti tärkeiden 

asiakkaiden tunnistamisessa asiakkaan myyntivolyymia, strategisten resurssien käyttöä, 

suhteen ikää, myyjän osuutta asiakkaan ostoksista ja asiakkaan kannattavuutta myyjälle.

Krapfel, Salmond ja Spekman (1991, 25; ref. Ojasalo 2000c) ottavat esille neljä 

asiakassuhteen arvoon liittyvää asiakaskohtaista tekijää, jotka lisäävät asiakassuhteen 

houkuttelevuutta. Kriittisyydellä he viittaavat siihen, missä määrin palvelu on korvattavissa ja 

mikä on asiakkuuden tuottomarginaali. Kriittisyys ottaa huomioon myös myyjäosapuolen 

ydinosaamisen ja strategisen aseman markkinoilla. Määrällä on viitattu siihen, että yritys, 

joka kuluttaa enemmän strategisia resursseja on arvokkaampi kuin vähemmän vastaavia 

resursseja kuluttava yritys. Strategisia asiakkaita määritellessään huomioon tulisi ottaa myös 

asiakkaan korvattavuus. Tässä huomioon otettavaa on mm. asiakkaan menettämisestä 

aiheutuvat kustannukset sekä aika, joka kuluu uuden asiakkaan etsimisessä. Neljänneksi, 

suhteen houkuttelevuuteen vaikuttaa suhteen joustovara (slack), sillä ostajan toiminta voi 

vaikuttaa myyjän omiin sisäisiin prosessikustannuksiin.
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Tietointensiivisissä palveluissa ovat edellä mainittujen yleisten kriteerien lisäksi tärkeitä 

mahdollisuudet kyvykkyyksien kehittämiselle ja kansainvälistymiselle sekä yhteistyön 

ennakoitavuus(Ojasalo 2000d). Mahdollisuudet kyvykkyyksien kehittämiselle nousee tärkeäksi 

kriteeriksi, sillä monet tietointensiiviset alat kehittyvät nopeasti ja kilpaileminen alalla 

edellyttää jatkuvaa oppimista. Tarvetta oppimiselle tehostaa mm. asiakkaiden 

asiantuntemuksen (customer expertise) kehittyminen ja siten vaativuustason nouseminen. 

Asiantuntemuksella on viitattu asiakkaan ominaisuuksiin käyttää ostettua palvelua tavoitellun 

hyödyn tuottamiseen (ks. Ojasalo 2000b). Toiseksi, tietointensiivisen yrityksen tulee ottaa 

huomioon myös mahdollisuudet kansainvälistymiseen asiakassuhteena kautta. Hyvin 

menestyvä asiakassuhde kansainvälisen yrityksen paikallisen yksikön kanssa saattaa tuoda 

yritykselle kontakteja ja uusia asiakkaita myös yrityksen muiden maiden yksiköistä. Jos 

myyjäyrityksen strategiana on laajeneminen myös kansainvälisellä tasolla, kannattaa tämä 

kriteeri ottaa huomioon. Asiakkaiden tarpeiden sekä tulevien ostojen ennakoimista voidaan 

pitää tärkeänä kriteerinä kaikilla aloilla, mutta erityisen tärkeänä tietointensiivisissä 

palveluissa. Näillä aloilla uuden henkilökunnan kouluttaminen vaatii suhteellisesti pitkän ajan 

parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi. Ennustettavuus mahdollistaa myös asiakassuhteen pro- 
aktiivisen johtamisen. (Ojasalo 2000d)

3.6.2. Avainasiakkuuksien analysointi

Ennen asiakaskohtaisten toimintasuunnitelmien laatimista on välttämätöntä analysoida 

identifioimisvaiheessa tarkasteltuja yrityksiä tai asiakassegmenttejä. Avainasiakasanalyysi 

muistuttaa jossain määrin asiakkuuden auditointeja. Tähän osallistuvat kunkin asiakkuuden 

avainasiakaspäällikkö ja avainasiakastiimi. (McDonald ym. 2000, 132)

Avainasiakkuustilin analysointiin tulisi sisältyä kaikki merkittävät taloudelliset ja 

aktiviteetteihin liittyvät tilin ominaispiirteet, jotka liittyvät asiakkaan sisäiseen tai ulkoiseen 

ympäristöön. Tällä on viitattu mm. asiakkaan sisäiseen arvoketjuun, resursseihin, 

markkinoihin, toimittajiin, tuotteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen. Myös asiakassuhteen 

historia on tärkeässä roolissa asiakastilin analyysissä. Asiakassuhteen historian analyysiin 

tulee sisältyä esimerkiksi vaihdannan volyymi ja tiheys, asiakassuhteen kannattavuus, 

asiakkaan ostokäyttäytyminen ja erityistarpeet sekä mahdolliset ongelmakohdat ja valitukset.
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Tärkeintä analyysin kannalta on, että asiakkuuden solmimisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat 

kustannukset ylittävät tietyn aikavälin kuluessa siitä aiheutuvat kustannukset. (Blois 1999; ref. 

Ojasalo 2000d) Informaatiointensiivisiin palveluihin kuuluu lisäksi joitakin tekijöitä, jotka on 

erityisen tärkeä ottaa analyysissä huomioon. Ensimmäiseksi, yrityksen tulee ymmärtää 

asiakkaan edellytykset ja tarpeet informaation vaihdannalle (Liang 1996; ref Ojasalo 2000d). 

Esimerkiksi projektiluonteiseen työhön kuuluu usein raportointia asiakkaalle. 

Palveluyrityksen tulisi tällöin analysoida asiakkaan tarve informaatiolle, esimerkiksi 

raportoinnin tiheys tai muoto, jossa asiakas toivoo saavansa informaation. Toiseksi, on 

erityisen tärkeää tunnistaa ja identifioida ne henkilöt, jotka ovat avainasemassa tärkeimpien 

päätösten tekemisessä ja päättävät tai vaikuttavat päätökseen asiakkuussuhteen jatkamisesta ja 

päättämisestä. (Ojasalo 2000d) Kolmanneksi, asiakkaan avainhenkilöstön keskuudessa voi 

esiintyä ristiriitaisia mielipiteitä asiakasyrityksen tarpeista (Edvardsson ym. 1994; ref. Ojasalo 

2000d). Tietointensiivisten palvelujen markkinoijan tulee kyetä määrittelemään asiakkaalle, 

minkälaiset palvelut parhaiten toteuttavat asiakkaan organisationaalisia tavoitteita sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

3.6.3. Strategian valitseminen

Kim avainasiakkuudet on identifioitu ja analysoitu, voidaan seuraavaksi valita sopivimmat 

strategiat kullekin asiakastilille. Myyjä ei kuitenkaan usein pysty valitsemaan vapaasti 

käyttämäänsä strategiaa. Käytännössä myyjälle voi jäädä vain yksi vaihtoehto, mikäli se 

haluaa säilyttää asiakkuuden. Valittu strategia riippuu mm. osapuolten välisestä riippuvuus- ja 

voimasuhteesta sekä osapuolten tavoitteiden yhdenmukaisuudesta. (Ojasalo 2000c) Diller 

(1989; ref. Ojasalo 2000c) on ehdottanut yritysten riippuvuussuhteen perusteella strategisiksi 

vaihtoehdoiksi liian vahvoiksi koettujen asiakkaiden välttämistä, ylivertaista voimasuhdetta 

asiakkaaseen perustuen johonkin kilpailuetuun ja kumppanuutta eli tasavertaista voima- ja 

riippuvuussuhdetta. Lisäksi hän mainitsee, että joissain tilanteissa myös sopeutuminen 

epätasaiseen voimasuhteeseen voi toimia parhaana strategisena vaihtoehtona. Toinen 

lähestymistapa strategian valitsemiselle on tarkastella asiakkuussuhdetta ylläpitävää 

houkuttelevuutta, joka perustuu moniin suhteen eri tekijöihin, esim. taloudellisiin tai 

teknologisiin tekijöihin. (Millman & Rogers 1998; ref. Ojasalo 2000c)
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Tietointensiivisille aloille on tyypillistä nopea kehittyminen. Strategian valitsemisessa tulisi 

siksi huomioida sekä suhteen nykyiset että tulevat mahdollisuudet. Michell (1996, 166-167) 

on esimerkiksi esittänyt, että mainostoimiston tulisi jakaa panoksensa asiakkuussuhteidensa 

säilyttämiseen asiakkaiden nykyisen sekä tulevan tuoton perusteella. Taloudellisten tuottojen 

lisäksi strategian valitsemisessa tulevaisuuden muuttujista tulisi ottaa huomioon mm. 

asiakkaan teknologis-taloudelliset tekijät, liiketoimintasektorin ja -alueen markkinakehitys, 

asiakkaan johtamiskulttuuri sekä toiminnot informaatiointensiivisten palveluiden ostamisessa. 
(ILO publication, ed. Kubr 1999; ref. Ojasalo 2000c)

3.6.4. Operatiivisten valmiuksien kehittäminen kannattavien ja pitkäikäisten 
asiakkuuksien rakentamiselle ja ylläpitämiselle

Yksi tavoista vahvistaa asiakkuussuhdetta ja lisätä asiakkaan kokemaa arvoa on räätälöidä 

tuotteiden, palveluiden, organisaatiorakenteiden, informaatiovaihdannan sekä yksilötason 

tekijöiden yhteensopivuutta organisaatioiden välillä (Ojasalo 2000d). Erityisen tärkeäksi 

edellisistä on kuvattu informaation vaihdantaa myyjän ja asiakkaan välillä. (Ojasalo 2000c). 

Mainostoimisto-mainostaja-kontekstissa tällä todettiin mm. olevan yhteys luottamuksen ja 

sitoutumisen rakentumiseen. Myyjäyrityksen tulee tällöin määritellä, ketkä asiakasyrityksessä 

tarvitsevat informaatiota. Walter (1999; ref. Ojasalo 2000c) on sanonut suhteisiin liittyväksi 

tehtäväksi kerätä, suodattaa, arvioida ja varastoida tietoa asiakkaista; heidän strategioistaan, 

tavoitteistaan, mahdollisuuksistaan tai vaikka ongelmista. Informaation vaihdanta perustuu 
kuitenkin pitkälti osapuolten väliseen luottamukseen.(Ojasalo 2000c)

Myyntiorganisaation kyvykkyyksiä voi kehittää mm. lisäämällä transaktiopintoja ja niissä 

työskenteleviä henkilöitä myyjän- ja ostajan välillä (Araujo ym. 1999; ref. Ojasalo 2000d). 

Organisaation kyvykkyyksiä voi kehittää myös muodostamalla asiakkuuksia hoitavia tiimejä 

(McDonald ym. 1997; Helfer & Vith 1999; Möller & Rajala 1999; ref. Ojasalo 2000d) ja 

valitsemalla näihin sopivimmat jäsenet sekä kehittämällä jäsenten taitoja (Ojasalo 2000d).
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Tietointensiivisillä aloilla on erityisen tärkeää luoda mahdollisuudet oppimiselle sekä 

organisaatio- että yksilötasolla. Johdoltaan autonomiset tiimit sekä epämuodollisiin 

sosiaalisiin suhteisiin tähtäävät menetelmät voivat auttaa oppimiseen pyrkivässä tavoitteessa. 

(Nonaka & Takeuchi 1995; Bhat 2000; ref. Ojasalo 2000d)

3.7. Strategisten asiakkuuksien johtamisen organisointi

Strategisten asiakkuuksien johtamisen organisoinnille on mainittu kolme tehtävää. 

Ensimmäinen näistä on strategisten asiakkuuksien hallinnan perusperiaatteiden luominen. 

Tähän sisältyy strategisten asiakkuuksien johtamisprosessien kehittäminen. Toiseksi, 

strategisten asiakkuuksien johtamisen on tuettava asiakkuuksien toteuttamista. 

Johtamisprosessien kehittämiseen osallistuvat yleensä markkinointi- ja toimitusjohtajat. 

Palvelujen markkinoinnin yhteydessä heistä on käytetty nimitystä kokopäiväiset markkinoijat 

ja myyjät. (Grönroos 2000, 91) Prosessien toteutus tapahtuu sen sijaan osa-aikaisten myyjien 

keskuudessa (ks. Grönroos 2000, 91). Heitä ovat esimerkiksi myynti- ja asiakkuusjohtajat. 

Strategisten asiakkuuksien johtamisen organisoinnin kolmas tehtävä on strategisen 

asiakkuustyöskentelyn, esim asiakkuustiimin tuloksellisen toiminnan seuranta. (Storbacka 

ym. 2000, 86)

Edellä mainituilla tehtävillä on välitön vaikutus strategisten asiakkuuksien 

johtamistoimintojen organisointiin. Tehtävät vaikuttavat mm. siihen, millaisia rooleja ja 

tehtäviä johtamisprosessissa tarvitaan, miten asiakkuustiimejä johdetaan ja mitä 

osaamisvaatimuksia jäsenille tulee asettaa. Tehtävät vaikuttavat myös 

palkitsemissuunnitelmiin, koulutukseen ja riskien arviointiin. (Storbacka ym. 2000, 86) 

Strategisten asiakkuuksien johtaminen on mahdollista organisoida monin eri tavoin. Valittuun 

ratkaisuun vaikuttavat mm. toimialan luonne, globalisaation aste, myyntiorganisaation kokoja 

prosessien tavoitteet. Organisatorisesta näkökulmasta strategisten asiakkuuksien johtaminen 

ja siihen liittyvä vastuu kuuluvat yrityksen ylimmälle johdolle, sillä strategisia asiakkuuksia 

voidaan pitää strategisina instrumentteina yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tätä perustelee lisäksi se, että strategisten asiakkuuksien johtaminen edellyttää ylimmän 

johdon sitoutumista. (Storbacka ym. 2000, 86)
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Johtamistason osallistumiseen strategisten asiakkuuksien johtamiseen kuuluu olennaisesti 

johtotason kohtaamiset asiakasyrityksen ylimmän johdon kanssa. Yksi syy tähän on, että 

asiakkuuspäälliköiden saattaa olla vaikea päästää kontaktiin asiakkaan ylimmän johdon 

kanssa. Johtotason kohtaamiset edistävät arvonluontimahdollisuuksien tunnistamista ja 

lujittavat asiakasuskollisuutta. (Storbacka ym. 2000, 86) Mainostoimisto-mainostaja- 

asiakassuhteen tarkastelun yhteydessä todettiin aikaisemmin, että molempien suhteen 

osapuolien tavoitettavuus on tärkeässä roolissa luottamuksen ja sitoutumisen 
muodostumisessa (ks. luku 2.4.1)

Suuria ja monimutkaisia asiakkuuksia varten yrityksen tulee perustaa asiakkuuspäällikön 

vetämiä asiakkuustiimejä. Tiimien tärkein tehtävä on varmistaa informaation kulkeminen 

toimintojen välillä. (Storbacka ym. 2000, 92) Mainostoimisto-mainostaja-asiakkuustiimiä 

voidaan pitää hyvänä esimerkkinä moniulotteisesta yritysten rajat ylittävästä 

asiakkuustiimistä. (ks. Michell 1996) Tähän voi kuulua esimerkiksi mainostoimiston puolelta 

asiakkuussuunnittelija (account planner) ja luova johtaja sekä mainostajan puolelta 

asiakkuuspäällikkö ja tuotepäällikkö.

3.8. Yhteenveto ja tutkielman teoreettinen viitekehys

Strategiset asiakkuudet ovat yhteistyöhön ja sopimusjärjestelyihin perustuvia 

vaihdantasuhteita, joissa yritykset investoivat pitkäjänteisen yhteistyön kehittämiseen. 

Strategiset asiakkuudet ovat kuitenkin yksilöllisiä. Sitoutumisen ja vastapuolen 

kontrolloitavuuden perusteella mitattuna syvintä strategisen allianssin muotoa ilmentävät 

yrityskaupat ja fuusiot. Strategisia alliansseja esiintyy niin horisontaalisissa (esim. 

yhteistuotanto) kuin vertikaalisissakin yhteistyösuhteissa (mm. toimittaja-asiakas-suhde). 

Tutkielmassa strategisia asiakkuuksia luokiteltiin myös toimittajan roolin ja asiakkuuden 

luonteen perusteella, jolloin strategiset asiakkuudet jaettiin ulkoistamis-, konsultointi-, 
kumppanuus- ja avainasiakkuuksiin.

Strategisten asiakkuuksien perimmäisenä tavoitteena on arvon luominen osapuolilleen. 

Allianssin jäsenet hakevat siten suhteesta sellaisia hyötyjä, joita kumpikaan yritys ei pystyisi 

yksin saavuttamaan. Yhteistyössä haettava kilpailuetu saattaa perustua esim. alentuneisiin
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valmistuksen kustannuksiin, pääsyyn uusille markkinoille tai vastapuolen hallussa oleviin 

resursseihin. Kilpailuedun määrittämiseksi strategisissa asiakkuuksissa on olemassa useita 

lähestymistapoja, joista tutkielmassa käsiteltiin transaktiokustannuksiin sekä resursseihin 

perustuvaa teoriaa. Transaktiokustannuksiin perustuva teoria käsittää kilpailuedun 

muodostuvan optimaalisesta transaktio- ja tuotannon kustannuksia minimoivasta 

organisaatiorakenteesta, jossa keskeisessä roolissa on jaettujen resurssien koordinoinnista 
aiheutuvien kulujen valvominen. Resurssiperäinen teoria näkee kilpailuedun muodostuvan 

yritysten arvoa tuottavien resurssien maksimoinnilla. Peruste kumppanuudelle on siten 

kumppanin tarjoamat arvoa tuottavat resurssit, joita yritys ei saa ostettua markkinoilta tai 

tuotettua sisäisesti.

Strategiset asiakkuudet ovat vaikeasti johdettavia, sillä ne toimivat kilpailullisesti yritykselle 

luonnottomassa tilassa, jossa osapuolet tavoittelevat yhteisten etujen ohessa myös omia 

etujaan. Strategisen asiakkuuden toivotusta tai optimaalisesta tilasta on käytetty nimitystä 

vakaus. Strategisten asiakkuuksien erilaisuudesta huolimatta niille on löydetty yhteisiä, 

muista yrityksen asiakassuhteista poikkeavia ominaispiirteitä. Strategisen asiakkuuden 

vakauteen vaikuttavia ominaisuuksia olivat mm. tavoitteiden yhteensopivuus, keskinäinen 

riippuvuus, luottamus ja sitoutuminen, avoin kommunikaatio, resurssien koordinointi, 

yhteinen suunnittelu ja yhteensopivat kulttuuritekijät. Erityisen tärkeiksi edellisistä on 

kirjallisuudessa ja tutkimuksessa nostettu luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä 

asiakassuhteen menestymiselle.

Mainostoimiston suhteissa tärkeitä ominaisuuksia ovat avoin informaation jakaminen (mm. 

mainostajan markkinointistrategiasta) ja sopiminen yhteistyön tuottojen ja riskien jakamisesta 

sekä mahdollisten konfliktien käsittelemisestä. Tutkielmassa havaittiin, että juuri 

kommunikaatio ja avoin viestintä ovat avainasemassa luottamuksen ja sitoutumisen 

rakentumisessa. Luottamuksen ja sitoutumisen muodostumisen kannalta on tärkeää, että 

molemmat suhteen osapuolet ovat hyvin toistensa tavoitettavissa. Lisäksi on toivottavaa, että 

asiakas antaa mainostoimistolle selvät ohjeet toimeksiantoa varten ja toisaalta, että 

mainostoimisto uskaltaa haastaa asiakkaan ideoita ja mainontastrategiaa. Poikkeavat 

mielipiteet lisäävät rakentavia interaktioita ja -konflikteja (ns. funktionaaliset konfliktit) ja 

parantavat siten mainonnan tehokkuutta ja luovuutta. Edellä käydyssä keskustelussa esiteltiin 

myös asiakasuskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä mainostoimiston asiakassuhteissa.
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Strategisen asiakkuuden käsite muodostaa tutkielman viitekehyksen uloimman alueen (kts. 

kuvio 3.8.1), eli mallin mainostoimisto-mainostaja-asiakassuhteeseen vaikuttavista tekijöistä, 

joiden tuntemista menestyksellinen strategisten asiakkuuksien johtaminen edellyttää. Edellä 

käsiteltyjen strategisten asiakkuuksien ominaisuuksien lisäksi suhteeseen vaikuttavat myös 

asiantuntijapalvelujen markkinoinnin erityispiirteet. Mainostoimiston asiakassuhteisiin 

vaikuttavia palvelujen markkinoinnin erityispiirteitä ovat aineettomuus, ihmisvaltaisuus, 

palveluprosessien interaktiivisuus, asiakaskohtainen räätälöinti ja moniselitteisyys.

Kuvio 3.8.1 Viitekehys 1/3: Strategisen asiakkuuden ominaisuuksia

YLEISET OMINAISUUDET
- tavoitteiden yhteensopivuus
- keskinäinen riippuvuus
- symmetria
- luottamus & sitoutuminen
- avoin kommunikaatio
- resurssien koordinointi
- yhteinen suunnittelu
- pitkä aikajänne
- yhteensopivat kulttuuritekijät

ASIANTUNTIJAPALVELUJEN
OMINAISUUDET
- työn aineettomuus
- ihmisvaltaisuus
- palveluprosessien interaktiivisuus
- työn räätälöinti
- palvelujen moniselitteisyys

ASIAKASUSKOLLISUUS

- liiketoimintaympäristö
- organisaatiorakenne
- käytäntö mainostoimistoa 
kohtaan
- asenteet mainostoimistoa 
kohtaan
- yleiset mainostoimistoa 
koskevat
prosessit

- ihmissuhdetekijät
- asiakas tilin varsinainen 
toiminta

_ STRATEGISEN ASIAKASSUHTEEN JOHTAMINEN

Viitekehyksen keskimmäisen (kts. kuvio 3.8.2.) alueen muodostaa strategisten asiakkuuksien 

johtaminen, joka voidaan ymmärtää suhdeorientoituneeksi tavaksi lähestyä markkinoinnin 

johtamista. Viitekehyksen ehdottaman mallin mukaisesti strategisten asiakkuuksien 

johtaminen tapahtuu strategisten asiakkuuksien ja palvelujen markkinoinnin 

erityisominaisuuksien ehdoilla. Suhteen johtaminen edellyttää siten edellä esitettyjen 

ominaisuuksien ymmärtämystä ja huomioimista johtamisprosessissa. Strategisten 

asiakkuuksien johtamisen prosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään sopivia kriteerejä 

käyttäen, kenellä yrityksen asiakkaista on strategista merkitystä nyt tai tulevaisuudessa. 

Tietovaltaisissa palveluissa hyviä kriteerejä saattavat olla esim. mahdollisuudet 

kyvykkyyksien kehittämiselle ja kansainvälistymiselle. Prosessin toisessa vaiheessa 

identifioidut asiakastilit analysoidaan kaikkien merkittävien taloudellisiin ja aktiviteetteihin 

perustuvien tekijöiden perusteella. Tietovaltaisissa palveluissa on erityisen tärkeää 

esimerkiksi analysoida asiakkaan informaatiotarve sekä tunnistaa asiakasorganisaation 

avainasemassa olevat henkilöt. Kolmannessa vaiheessa yritys määrittää analyysin perusteella
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kullekin asiakkuudelle sopivan strategian. Tietovaltaisissa palveluissa on sanottu olevan 

tärkeää ottaa strategian valinnassa huomioon myös suhteen mahdollisuudet tulevaisuudessa. 

Viimeinen vaihe strategisten asiakkuuksien johtamisprosessissa on operatiivisten valmiuksien 

luominen asiakkuuksien luomiselle ja ylläpitämiselle. Tällä viitataan tuotteiden, palvelujen, 

informaation vaihdannan sekä yksilötason tekijöiden räätälöimiseen organisaatioiden välillä.

Strategisten asiakkuuksien johtamisen organisoinnilla viitataan mm. kysymyksiin siitä, mitä 

rooleja ja tehtäviä johtamisprosessissa tarvitaan, miten asiakkuustiimejä johdetaan ja mitä 

osaamisvaatimuksia jäsenille tulee asettaa. Strategisten asiakkuuksien organisointi on 

mahdollista toteuttaa monin tavoin ja siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Tärkeää on kuitenkin 

se, että yrityksen ylin johto on sitoutunut strategisten asiakkuuksien johtamiseen. Suurempia 

asiakkuustilejä varten tarvitaan usein asiakkuuspäällikön vetämiä asiakkuustiimejä. 

Asiakkuustiimin tärkein tehtävä on informaation jakaminen organisaation sisällä.

Kuvio 3.8.2. Viitekehys 2/3: strategisen asiakkuuden johtaminen

ARVON MUODOSTUMINEN 
L STRATEGISESSA ASIAKKUUDESSA

Viitekehyksen viimeinen osa (kts. 3.8.3.) kuvaa strategisten asiakkuuksien johtamisen 

tuotosta, luotua arvoa asiakkaalle. Tutkielmassa arvo määriteltiin yrityksen kokeman 

kokonaishyödyn ja kokonaiskustannusten erotukseksi. Yksi yleisimmistä työkaluista tunnistaa 

ja luoda arvoa asiakkaalle on arvoketju-analyysi, jossa tavaroiden ja palvelujen virta on 

yksilöity prosessin alusta prosessin loppuun asti. Strategisessa asiakkuudessa toimivat 

yritykset osallistuvat yhteiseen arvontuotantojäijestelmään, jossa he asiakassuhdesidoksen 

välityksellä jakavat resursseja ja tekevät yhteistyötä tuottaakseen arvoa lopullisille asiakkaille.
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Arvon muodostumista voidaan lähestyä sekä yksittäisten tekojen muodostamalla 

episoditasolla sekä varsinaisen asiakassuhteen tasolla. Erään tutkielmassa esitetyn 

määritelmän mukaan suhteen ydinarvo muodostuu lyhytaikaisten episodien tuottamien 

hyötyjen ja kustannusten suhteesta. Suhteen lisäarvo muodostuu puolestaan vertailtaessa 

suhteen lisäpalveluita suhteen ylläpitokustannuksiin. Lisäarvolla voi olla siten positiivinen tai 

negatiivinen vaikutus ydinarvoon. Strategisessa asiakkuudessa arvoa tarkastellaan 

kokonaisuuden tasolla, jolloin arvokäsitykseen vaikuttavat mm. suhteen yhteensopivuus 
yrityksen tavoitteiden ja strategian kanssa.

Arvon muodostumisen kumppanuudessa määriteltiin rakentuvan myyjän markkinakeskeiselle 

toiminnalle. Viitekehys ehdottaa, että strategisen asiakkuuden johtaminen luo edellytykset 

myyjän markkinakeskeiselle toiminalle. Varsinainen arvo syntyy kuitenkin myyjän arvon 

lisäämiseen orientoituneen toiminnan ja käyttäytymisen seurauksena. Arvon luomiseen 

tähtäävä toiminta on jaettu suhdetekijöihin, tuote-, hinta-, ja laatutekijöihin, jakelutietekijöihin 

sekä palvelutekijöihin. Tutkielmassa havaittiin, että suhdetekijät ovat suurelta osin samoja 

tekijöitä kuin strategisen asiakkuuden vakauteen vaikuttavat tekijät. Suhdetekijöiden 

merkityksen voidaan olettaa kasvavan asiantuntijapalveluyrityksen toiminnassa sen 

aineettoman luonteen vuoksi. Mainostoimiston asiakassuhteissa itse ”tuote” on sidottu 

mainontaan toteuttaviin ihmisiin sekä fyysisten tilojen ja elementtien merkitys on vähäistä.

Lopuksi tarkasteltiin yrityksen strategista päätöstä resurssien jakamisesta kahden 

ydinarvoprosessin, arvon luomisen ja kotiuttamisen, kesken. Arvon luominen vaikuttaa 

kilpailuedun voimakkuuteen siinä missä arvon kotiuttaminen kilpailuedun vaikutuksen 

kestoon. Viitekehys ei huomio aikaulottuvuutta, joten sekä arvon luominen ja kotiuttaminen 

on yhdistetty asiakkaan kustannuksiin, taloudelliseen tuottoon ja kokemaan arvoon. Arvo 

muodostuu täten asiakkaan muuttuneiden asiakkuussuhteen kustannusten tuloksena, jotka 

vaikuttavat edelleen asiakkaan taloudelliseen tulokseen. Koetun arvon vaikutukset asiakkaalle 

ovat lisääntynyt sitoutuminen, parantunut yhteistyö ja asiakastyytyväisyys sekä 
asiakasuskollisuus.
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Kuvio 3.8.3. Viitekehys 3/3: Arvon muodostuminen strategisessa asiakkuudessa

Yllä esitetty viitekehys ei huomioi arvon muodostumista myyjälle. Myyjän kokema arvo on 

jaettu välittömiin ja välillisiin tekijöihin, joista välittömät liittyvät vaihdannan 

kannattavuuteen, volyymiin ja turvaan epävarmuutta vastaan markkinoilla. Välilliset tekijät 

vaikuttavat osaltaan suhteen kannattavuuteen tulevaisuudessa sekä yrityksen muihin suhteisiin 

laajemmasta verkostonäkökulmasta arvioituna.
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4. Metodologia

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä empiirisen havaintoaineiston keräämiseen liittyviä 

tärkeimpiä ratkaisuja sekä tämän jälkeen käsitellä kerätyn aineiston luotettavuutta.

4.1. Tutkimusmenetelmän valinta

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa lähestymistavassa lähtökohtana on datamatriisi. Tämä 

”atomistinen” todellisuuskäsitys määräytyy tapausten ja muuttujien tulona eli todellisuutta 

voidaan pitää osiensa summana. Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on yleistää tulos 

näytteestä laajempaan kohderyhmään (poikkeuksena kokonaistutkimus, jossa tutkitaan koko 

perusjoukko). Määrälliseen lähestymistapaan liittyy keskeisesti myös tutkijan ja tutkittavan 

välinen subjekti - objekti -asetelma. Tutkijalla ei siten katsota olevan vaikutusta 

analysoitaviin tuloksiin. Määrällisen tutkimuksen tulokset ovat luonteeltaan myös staattisia ja 

vaikeita aikaulottuvuuden huomioimisessa. Määrällinen tutkimus on aina kumulatiivista 

tiedettä eli tietyn ilmiön mittaamista varten on etukäteen muodostettava mittaamiseen 

soveltuva mittari.(Seppälä 2000) Jos muuttujat ja niitä mittaavat mittarit on etukäteen 

määritelty, ei määrällinen tutkimus voi siten paljastaa tietoa, jota valitut mittarit eivät mittaa. 

Tärkeimmät syyt miksi määrällinen tutkimus ei sovi tämän tutkielman tutkimusongelman 

käsittelyyn liittyvät tulosten yleistettävyyteen, pieneen otoskokoon sekä uuden tiedon ja 

hypoteesien luomiseen. Tutkimuksessa tutkittavien tapausten määrä on pieni (7 haastattelua) 

ja nämä keskittyvät vain yhteen asiakassuhteeseen. Tulosten yleistäminen tutkittavien 

yritysten muihin asiakkuussuhteisiin ei siten olisi mielekästä. Toiseksi, empiirisen 

tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille uusia asioita asiakassuhteesta. Lisäksi useat 

tutkielmassa käsiteltävät muuttujat, esim. luottamus ja sitoutuminen, ovat sellaisia, joiden 

syvällinen analysointi numeraalisessa muodossa olisi vaikeaa ja epämielekästä.

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on usein havainto. Maailma 

nähdään kokonaisuutena ja eri elementtejä tarkastellaan suhteessa tähän. Laadullisen 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää olemassa olevaa tilannetta sekä ymmärtää ilmiöitä ja 

tapahtumia asettamalla ne mielekkääseen yhteyteen. Samoissa tapahtumissa voi esiintyä 

erilaisia ja keskenään ristiriitaisiakin elementtejä. Tarkoituksena on usein etsiä syitä (mm.
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miten ja miksi -kysymyksillä) eri tilanteisiin ja tarkastella, millainen kombinaatio kulloinkin 

syntyy. Laadullinen tutkimus ottaa myös tutkijan huomioon osana tutkittavaa ilmiötä. Tutkija 

nähdään yhtenä tutkimuksen muuttujista, joka vaikuttaa tietojen keräämisprosessiin. (Seppälä 

2000) Tässä tutkielmassa on kyse kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta strategisen 

asiakassuhteen ominaisuuksiin ja niiden tuomiin haasteisiin asiakassuhteen johtamiselle. 

Kokonaisvaltaisuuden ohella laadullisen lähestymistavan valintaa tutkielmassa suosii 

mahdollisuus sijoittaa aineisto tiettyyn aikaan ja paikkaan, jolloin yksittäisten tapausten 

ymmärrys kasvaa ja satunnaisluontoisten tekijöiden aiheuttamat häiriöt poistuvat. Laadullinen 

tutkimus on lisäksi joustavaa esim. tutkimusongelman asettamisessa ja muuttuessa 

ymmärryksen lisääntyessä. Koska tutkielman tarkoituksena on suurelta osin havainnoida ja 

luoda uusia hypoteeseja materiaalin perusteella, voidaan laadullista tutkimustapaa pitää 

parhaana valintana tällä tutkimukselle. (Seppälä 2000)

Malhotra ja Birks (2003, 158-159) jakavat laadullisen tutkimuksen kahteen toisistaan 

erottuvaan kokonaisuuteen: suoraan ja epäsuoraan, ”naamioituun”, lähestymistapaan. 

Epäsuorissa tutkimusmenetelmissä tutkielman tavoite on peitetty ja tutkittavan halutaan usein 

käyttäytyvän mahdollisimman luonnollisesti. Tyypillisiä epäsuoria laadullisen tutkimuksen 

menetelmiä ovat mm. projektiiviset tekniikat ja havainnointi. Projektiiviset tekniikat ovat 

strukturoimattomia menetelmiä, joilla pyritään havaitsemaan tutkittavien syviä motivaatioita, 

asenteita tai kokemuksia. Tyypillisiä projektiivisia menetelmiä ovat mm. sana-assosiaatiot ja 

lauseentäydennystehtävät. (Malhotra & Birks 2003, 187-188) Tässä tutkimuksessa, erityisesti 

sen alkuvaiheessa käytettiin havainnointia tiedon keräämisessä. Havainnoinnin ensisijaisena 

tavoitteena oli tutkittavan ilmiön riittävä ymmärtäminen ennen haastattelujen aloittamista. 

Havainnointiin sisältyi kesän 2003 aikana tehtyjen kampanjoiden seuranta työsuhteessa Siljan 

kanta-asiakasosastolla.

Tämän tutkimuksen kannalta tosiasiallisia menetelmiä ovat kuitenkin ns. suorat 

tutkimusmenetelmät, jotka jakautuvat ryhmäkeskusteluihin ja syvähaastatteluihin (Malhotra 

& Birks 2003, 158). Ryhmäkeskustelu sopii menetelmäksi erityisesti silloin, kun 

keskusteluaiheeseen ei liity arkaluonteisia asioita ja asiat ovat julkisia. Tavoitteita voivat olla 

esimerkiksi ryhmäpäätösten selvittäminen, arkitodellisuuden kartoittaminen tai uusien 

ideoiden tuottaminen. (Seppälä 2000) Syvähaastattelut sopivat puolestaan tilanteisiin, joissa 

selvitetään arkaluonteisia tai yksityisiä asioita. Kahdenkeskiset haastattelumuodot on eroteltu 

myös teema- ja syvähaastatteluiksi. Teemahaastattelu etenee ennalta laaditun kysymyssaijan
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mukaisesti. Syvähaastattelu voi sen sijaan edetä vapaamuotoisesti. (Lahtinen & Isoviita 1998, 

115-116) Tutkimuksessa käsitellään paljon sellaisia asioita, joihin ryhmäkeskusteluissa voisi 

liittyä sosiaalista painetta vastata tietynlaisesti (puhuttaessa esim. luottamuksesta tai 

keskinäisestä riippuvuudesta). Syvähaastattelu ottaa siten paremmin huomioon vastaajien 

yksilölliset, poikkeavatkin, mielipiteet ja preferenssit sekä tarjoaa syvyyttä tutkittavan ilmiön 

tarkasteluun. Syvähaastattelun etuna ryhmäkeskusteluun verrattuna on myös se, että se on 

helpompi jäljestää. (Malhotra & Birks 2003, 182-183) Tämän tutkielman kannalta sellaisen 

ryhmähaastattelun jäljestäminen, jossa kaikki merkittävimmät asiakastilin hoitoon vaikuttavat 

henkilöt johtoa myöten olisivat olleet paikalla, olisi ollut hankalaa.

4.2. Haastateltujen valinta ja aineiston kerääminen

Tutkielman empiirisen tiedon kerääminen toteutettiin yhtä mainostoimisto-mainostaja - 

asiakastiliä tarkastelevana tapaustutkimuksena. Haastateltavien valintaa tutkielmassa on 

perusteltu seuraavan kahden apukysymyksen avulla:

- Keillä tutkittavien yritysten henkilökunnasta on riittävän selkeä rooli tutkittavan 
asiakastilin toiminnassa?

- Ketkä ovat olleet riittävän pitkään asiakastilin toiminnassa mukana ja pystyvät siten 
antamaan merkityksellistä informaatiota suhteen eri ominaisuuksista?

Raamien asettaminen haastateltavien valinnalle osoittautui yksinkertaiseksi, sillä asiakastilin 

toimintaan osallistuvat henkilöt toimenkuvineen on nimetty ja rajanveto muuhun 

yritystoimintaan on selvä. Tämä ei kuitenkaan toiminut takeena sille, että asiakassuhteeseen 

nimetyt henkilöt tuntisivat tutkittavaa kohdeilmiötä riittävästi tutkielman luotettavuutta 

ajatellen. Henkilöstövaihdokset nostivat esille kysymyksen siitä, kuinka kauan haastateltavan 

tulisi olla ollut tehtävässään, että hän kykenee antamaan riittävän syvää ja merkityksellistä 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Kysymykseen ei asetettu yksiselitteistä vastausta, vaan 

tutkimuskelpoisuus käsiteltiin tapauskohtaisesti.
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Haastateltavien määrä (7 kpl) määriteltiin jo ennen tutkimuksen aloittamista ja haastattelut 

toteutettiin syksyn 2003 aikana. Haastateltujen valinta perustuu tilanteeseen 01.09.2003. 

Henkilöstövaihdoksia tapahtui vielä haastattelujen käynnistymisen jälkeen, mutta näitä ei ole 

huomioitu lopullisessa tutkimuksessa.

Ensisijaisena tiedonkeräämismuotona toimi puolistrukturoitu haastattelulomake, joka sisälsi 

sekä avoimia kysymyksiä että 1-5 -asteikollisia monivalintakysymyksiä. 

Monivalintakysymysten merkitys haastatteluissa oli ilmaistun mielipiteen arvioiminen 

tutkittavaa ominaisuutta kohtaan. Monivalintakysymysten tulokset esitetään tutkimuksessa 

vain viitteellisinä ja sanallisessa muodossa. Tunnuslukujen laskemista vaikeutti, mm. se, että 

vastaaja ei tuntenut kyseistä ominaisuutta riittävästi arvioidakseen sitä. Toisaalta tarkentavat, 

avoimet kysymykset saattoivat osoittaa, että annettu vastaus ehkä perustuikin muuhun kuin 

kysyttyyn asiaan..

Haastattelu toteutettiin kokonaisuudessaan suullisesti, mutta monivalintakysymykset esitettiin 

haastateltavalle kysymyksen ymmärtämisen tueksi myös paperimuodossa. Haastattelut 

kestivät n. 60-90 minuuttia ja nauhoitettiin myöhemmin tapahtuvaa analysointia varten. 

Nauhat pyrittiin purkamaan pikaisesti haastattelun jälkeen, jotta aikaisemmissa haastatteluissa 

saatu tieto voitiin käyttää hyväksi seuraavien haastattelujen kysymyksien asettamisessa. Myös 

kysymyslomakkeen kysymyksiä oli näin mahdollista tarkentaa ja parantaa asiayhteyteensä 

sopivaksi haastattelujen edetessä. Haastattelujen nauhoittamisella pystyttiin välttämään myös 

mahdolliset muistivirheet. Nauhoitusten lisäksi kenttämuistiinpanoina käytettiin 

haastatteluhetkellä tehtyjä lyhyitä muistiinpanoja, (aide mémoire, ks.Grönfors 1982, 130) 

Tiedon keräämistä ja täydentämistä jatkettiin yhtäaikaisesti tiedon analysoimisen kanssa 

puhelimitse tehdyillä lisäkysymyksillä kunnes materiaali saavutti riittävän 

kyllääntymisasteen. Haastattelulomake on oheistettu tutkielman liitteeksi (ks. liite 8). On 

kuitenkin hyvä huomata, että kysymyslomake on viitteellinen ja kaikkia kysymyksiä ei ole 

käyty kaikkien vastaajien kanssa.

Tutkielman aihe saattaa nostaa esille joitakin arkaluonteisia kysymyksiä tutkittavien 

organisaatioiden välillä. Tämän vuoksi haastatteluissa saadut vastaukset tullaan käsittelemään 

tutkielmassa nimettöminä. Tätä mahdollisuutta on myös taijottu haastateltaville haastattelujen 

aluksi, omakohtaisten ja ”kaunistelemattomien” vastausten saamiseksi. Tähän tavoitteeseen 

on pyritty myös sillä, että kysymyksiä ei haluttu lähettää haastateltaville etukäteen, sillä
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vastaukset haluttiin pitää spontaaneina ja omakohtaisina. Haastattelulle otollisen ilmapiirin 

luomiseksi haastattelut aloitettiin ns. verryttelykysymyksillä, olettaen, että vastaajien on 

helppo vastata niihin (Grönfors 1982, 107). Vapautuneen ilmapiirin luomiseen pyrittiin myös 

sillä, että haastattelut toteutettiin aina vastaajan omassa toimistossa tai vastaavissa tiloissa.

4.3. Tutkimuksen luotettavuus

Grönfors (1982, 173-174) määrittelee tutkimuksen validiksi, ts.luotettavaksi silloin, kun 

analyysissä käsitellyt indikaattorit ilmaisevat sitä, mitä niiden on tarkoituskin ilmaista. 

Validiteetti on jaettu myös sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla on 

viitattu siihen, että teoreettisten ja käsitteellisten määritelmien suhde on toisiinsa looginen. 

Grönfors jatkaa, että sisäisen validiteetin tarkistus edellyttää lähinnä vain teoreettisten 

johtopäätösten, käsitteiden ja hypoteesien johdonmukaisuutta. Sisäinen validiteetti kuvastaa 

siten lähinnä tutkijan tieteellistä otetta ja sitä, että hän hallitsee tutkittavan tieteenalan. 

Ulkoinen validiteetti ilmaisee teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston välistä 

suhdetta. Haastatteluin kerätty tieto on ulkoisesti validia silloin, kun haastateltava antaa 

totuudenmukaista tietoa tutkittavasta aiheesta. Tavallisia tapoja tarkistaa ulkoista validiteettia 

on mm. verrata eri vastaajien antamaa tietoa keskenään tai haastattelutietoa muilla tavoin 

kerättyyn tietoon. Havainnointitiedon on todettu omaavan ulkoista validiteettia, kun tutkija 

on tehnyt oikeita johtopäätöksiä havaitsemastaan tilanteesta ja kun tutkija kuvaa tilannetta 
juuri sellaisena kuin se on. (Grönfors 1982, 174)

Suurimmat epävarmuustekijät tutkimuksessa liittyvät kuitenkin tutkimuksen reliabiliteettiin. 

Reliabiliteetilla viitataan siihen tasoon, kuinka paljon tutkimustulokset muuttuisivat jos 

tutkimus uusittaisiin sellaisenaan, käyttäen eri tutkimusmenetelmää tai kokonaan toisen 

tutkijan tehtynä (Malhotra & Birks 2003, 140; Miles ja Huberman 1994, 278). Kyse on siis 

eräänlaisesta tulosten pysyvyydestä ja mittausvirheettömyydestä. Vaikuttavia tekijöitä 

tutkimuksen reliabiliteetille ovat mm. kysymysten selkeys, haastattelijan rooli ja asema, eri 

tietolähteiden käyttö ja vastaavuus sekä teorian analyyttisten rakenteiden tarkistaminen. 

Seppälä (2000) mainitsee lähteiksi ulkoisille virheille mm. tietosisällön epätarkan määrittelyn, 

virheet kysymysten muotoilemisessa, aineistojen luokitusongelmat ja väärinymmärrykset. 

Reliabiliteetin tarkistaminen on jaettu neljään eri ryhmään. Kongruenssi eli yhdenmukaisuus
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edellyttää, että tutkielmassa käytetyt eri indikaattorit mittaavat samaa asiaa. Mitä useampaa 

indikaattoria saman ilmiön mittaamiseen on mahdollista käyttää, sitä vakuuttavammaksi tieto 

tulee. Instrumentin tarkkuutta voidaan tarkistaa esimerkiksi havainnoimalla ilmiötä 

mahdollisimman moneen kertaan ja vertailemalla saatuja tuloksia keskenään. Instrumentin 

objektiivisuutta voidaan tarkistaa esim. käyttäen useaa eri havainnoijaa ja vertailemalla 

saatuja tuloksia keskenään. Ilmiön jatkuvuudella tarkoitetaan sitä, että jos jotain ilmiötä 

kuvataan tyypillisenä, on tutkijan kyettävä osoittamaan, ettei se ole ainutkertainen. (Grönfors 

1982, 175-176)

Grönfors (1982, 178) on vielä todennut, että käytännössä ainoa tapa osoittaa kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuus on osoittaa tutkimusraportissa kaikki olennaiset tutkimuksen 

arviointia helpottavat tekijät.

Tehdyn haastattelututkimuksen suurimpien virhelähteiden voidaan olettaa liittyvän 

kysymiseen ja tutkijan rooliin vuorovaikutustilanteessa. Tutkijan ollessa työsuhteessa 

toimeksiantajayrityksessä, kaikille vastaajille painotettiin, että tutkimusta ei tehdä 

kummankaan osapuolen ”tilauksesta” ja että vastaajien antamat tiedot ovat luottamuksellisia. 

Kysymiseen liittyviä virhelähteitä tutkimuksessa ovat mm. täydentävien kysymysten puute, 

väärinymmärrykset ja tarkasteltavien käsitteiden määritteleminen vastaajalle ilman vastausten 

johdattelua. Täydentäviä kysymyksiä tehtiin tässä tutkimuksessa vielä varsinaisen 

haastattelun jälkeen, mm. puhelimitse. Lisäksi mahdollisia aukkoja täydennettiin seuraavien 

haastattelujen, jolloin syntyviä ”tietoaukkoja” paikattiin sitä mukaa kun niitä syntyi. 

Haastattelujen taso kehittyi ensimmäisistä haastatteluista siirryttäessä myöhempiin 

haastatteluihin. Haastattelujen edetessä tarkentuivat mm. tutkittavaan ilmiöön sopiva 

käsitteistö ja ammattisanasto ja siten myös kysymysten asettaminen. Tutkimuksen käsitteistö 

värittyi helposti eri vastaajien mielissä tietynlaiseksi ja aiheutti täten epätarkkuutta 

vastaustuloksissa. Tämä saattoi esiintyä esim. lausuntoina, joiden liittymiskohdasta teoriaan ei 

ollut selkeää yhteyttä. Lisäksi, erityisesti arvo-käsitettä tarkastellessa, tietyt yhteydet teoriaan 

osoittautuvat vaikeasti mitattavaksi, sillä vastaajaa oli jossain määrin ohjattava kohti 

aihepiiriä, mutta samalla varottava, ettei kysymys johdata vastauksia odotetunlaisiksi.
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5. STRATEGINEN KUMPPANUUS JA ARVON MUODOSTUMINEN 

CLUB SILJA-PUBLICIS DIALOG -ASIAKASSUHTEESSA

5.1. Empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tutkielman teoriaosassa käsiteltiin strategisille asiakassuhteille tyypillisiä piirteitä ja 

ominaisuuksia. Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on tarkastella strategisen 

kumppanuuden ominaisuuksia Club Silja - Publicis Dialog -asiakassuhteessa. Tavoitteena on 

lisäksi analysoida, mitkä tekijät vaikuttavat sekä mainostajan että mainostoimiston kokemaan 

arvoon asiakassuhteesta. Analyysissä päähuomio on teoreettisen viitekehyksen mukaisesti 

asiakkaan, ts. mainostajan kokeman arvon muodostumisessa. Tutkielman teoreettisesta 

viitekehyksestä poiketen on empiiriselle tutkimukselle asetettu joitakin rajauksia. Strategisen 

kumppanuuden ominaisuuksista suhteen pitkäikäisyyttä, resurssien jakamista ja yhteisiä 

arvoja ja normeja ei käsitellä erillisesti. Asiakasuskollisuus on käsitteenä rajattu tutkimuksen 

ulkopuolelle. Strategisten asiakkuuksien johtamisprosessi on rajattu strategisen 

asiakassuhteen organisointia lukuun ottamatta tutkielman ulkopuolelle. Mainostajan kokemaa 

arvoa tarkastellaan ainoastaan suhdetekijöiden näkökulmasta (ks. luku 3.2.)

5.2. Tutkimuksessa tarkasteltavat yritykset

Club Silja (jatkossa myös CS) on Silja Linen matkustajaliikenteen kanta-asiakasohjelma, 

jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi, Viro ja Saksa. Silja Linen kanta- 

asiakasohjelma on toiminut Suomessa vuodesta 1992 ja se uudistui keväällä 2002 Club 

Siljaksi. Tässä tutkimuksessa Club Silja on rajattu koskemaan ainoastaan Suomessa toimivaa 

kanta-asiakasohjelmaa. Club Siljan ja Silja Linen matkustajaliikenteen välinen ero 

tutkielmassa on ajoittain häilyvä. Tarkasteltaessa esimerkiksi myyntiin liittyviä tavoitteita voi 

rajanveto Club Siljan ja Silja Linen välillä olla vaikeaa. Lisätietoa kanta-asiakasohjelmista ja 

kanta-asiakasmarkkinoinnista on oheistettu tämän tutkielman liitteeksi (ks. Liite 4).
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Publiais Dialog (jatkossa myös PD) on Suomessa Publicis -ryhmään kuuluva 

suunnittelutoimisto, jonka liiketoiminta-alueita ovat promootiot, asiakkuuksienhallmta ja 

asiakassuhdemarkkinointi sekä myymälä- ja pakkaussuunnittelu. Syksyllä 2003 Publicis 

Dialogin henkilöstö koostui 11 vakinaisesta työntekijästä. Tässä tutkimuksessa Publicis 

Dialogiin viitataan myös käsitteellä ”mainostoimisto”.

Club Silja - Publicis Dialog -asiakassuhde alkoi talvella 2002, jolloin yhteistyö nykyisen 

kanta-asiakasohjelman parissa käynnistyi. Tätä ennen Siljan kanta-asiakasmarkkinointi oli 

toteutettu osittain Siljan sisäisesti sekä yhteistyössä mainostoimisto Törmän kanssa.

Club Silja - Publicis Dialoe -asiakassuhteen johtamisen organisointi

Oheinen kuvio 5.1.2. esittää organisaatiokaavion muodossa Club Silja - Publicis Dialog - 

asiakastilin toimintaan osallistuvat henkilöt.

Kuvio 5.1.2 Club Silja - Publicis Dialog -asiakassuhteen johtamisen organisointi

±
Silja Line Publicis International

Toimitusjohtaja toimitusjohtaja

£
Silja Line

matkustajalBkenteen johtaja

l
Club Silja Manager

Club Silja
markkinointisuunnittelija

KANT A-ASIAKAS OSASTO
- kanta-asiakasmarkkinointiassistentti

- assistentti 
assistentti

Publicis Dialog
toimitusjohtaja

Publicis Dialog
asiakkuuspaallikko

Publicis Dialog
Copywriter

Publicis Dialog
tuotanto päälikkd

5Ж

33 Silja Line / Club Silja Silja 
33 Publicis Dialog 
33 muu
-*• ilmaisee direktio-oikeutta organisaatiossa
— rajaa asiakastiimin, huom tutkimuksessa mukana olevat lihavoitu
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Tämä tutkimus tarkastelee osapuolten yhteistyötä vain asiakassuhdemarkkinoinnin osalta 

(käsite ”asiakassuhdemarkkinointi” ks. liite 3). Syksyllä 2003 käynnistynyt yhteistyö 

jakelutiemarkkinoinnissa ei siten ole edellä esitetyssä kuviossa mukana. Asiakastiimin rajaus 

kuviossa on osittain tulkinnanvarainen. Kanta-asiakasosasto suorittaa ensisijaisesti kanta- 

asiakasmarkkinoinnin tuotannollisia ja operatiivisia toimintoja sekä yhteyksiä myyntiin ja 

asiakasrajapintaan. Kanta-asiakasosaston yhteyttä asiakastiimiin tai asiakkuuden johtamiseen 

voidaan kuvailla ”välilliseksi”. Kanta-asiakasosasto valittiin kuitenkin mukaan tutkimukseen, 

sillä osastolla todettiin olevan merkittävä rooli useissa asiakassuhdemarkkinoinnin 

kampanjoiden päätöksissä, erityisesti kampanjoiden toteutukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kanta-asiakasosastolla on lisäksi muihin tutkittavan asiakastiimin jäseniin verrattuna eniten 

kokemusta ja ”Silja -muistia” kanta-asiakasmarkkinoinnin toiminnasta. Toisaalta myös 

kysymys johdon sitoutumisesta asiakastiimin toimintaan on tulkinnanvarainen, mm. siltä osin, 

mitkä päätökset vaativat heidän osallistumistaan. Tässä tutkimuksessa sekä Siljan että 

Publicis Dialogin johto on sisällytetty tarkasteluun, millä haluan korostaa asiakassuhteen 

merkitystä yrityksen strategisen johdon välineenä.

Edellisestä kuviosta puuttuu Siljan atk-osasto, jolla voidaan nähdä kanta-asiakasosaston 

ohella olevan tärkeä rooli Club Siljan toiminnassa. Tässä tutkimuksessa Siljan atk-osastoon 

tullaan viittamaan joissakin yhteyksissä, mutta yksikön varsinainen osallistuminen 

asiakastiimin toimintaan on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Kanta-asiakasohjelmien ja 

suoramarkkinoinnin tietokantoihin liittyvästä toiminnan osa-alueesta on käytetty myös 

nimitystä tietokantamarkkinointi. Suoramarkkinoinnin määritelmä sekä lisätietoa 

tietokantamarkkinoinnista on oheistettu tutkielman liitteeksi, (ks. Liitteet 5-6)

Luvussa 3.7. esiteltiin strategisen asiakkuuden johtamisen organisoinnin kolme tehtävää. 

Strategisen asiakkuuden hallinnan johtamisprosessien kehittäminen tutkittavassa 

asiakassuhteessa voidaan nähdä, samoin kuin teoriaosiossa, tapahtuvan kokopäiväisten 

markkinoijien tasolla (Siljalla matkustajaliikenteen johtaja, PD:lla toimitusjohtaja). 

Asiakkuuksien hallinta, tai erityisesti sille asetetut tavoitteet, johdetaan Siljalla jo 

markkinointistrategiasta. Johtamisprosessien kehittämiseen vaikuttavien tekijöiden mainittiin 

”valuvan” myös muusta Siljan markkinoinnista. Päätökset, jotka edellyttävät kokopäiväisten 

markkinoijien panosta, liittyvät mm. päätöksiin toiminnan aloittamisesta, jatkamisesta ja 

lopettamisesta sekä yhteistyön laajentamisesta. Lisäksi taloudellisesti ja ajallisesti merkittävät 

päätökset sekä henkilöstöresurssien suunnittelu voitiin nähdä kokopäiväisten markkinoijien
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vastuualueeksi. Kokopäiväisten markkinoijien todettiin osallistuvan asiakastiimin toimintaan 

mm silloin, kun suunnitellaan strategisia ja pidemmän aikavälin tavoitteita tai tehdään 

vuosisuunnittelua.

Asiakkuuksien toteutus tapahtuu osa-aikaisten markkinoijien keskuudessa. Heitä ovat 

tutkittavassa asiakassuhteessa Club Silja manager ja asiakkuuspäällikkö. Tällä tasolla tehdyt 

toimet liittyvät sekä pitkän että lyhyen ajan tavoitteisiin. Lyhyen ajan tavoitteet ovat usein 

aikajänteeltään alle yhden vuoden mittaisia, esim. neljännesvuosittaisia (kanta-asiakaslehti: 

Merellä -lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa). Tyypillisiä tehtäviä ovat mm. markkinoinnin ja 

markkinointiviestinnän suunnittelu (esim. Club Silja -strategia, kampanjat, suorapostitukset) 

ja kanta-asiakastietokannan analysointi. Kampanjatasolla edellä mainittujen henkilöiden 

lisäksi osallistuminen painottuu enemmän Siljalla markkinointisuunnittelijalle ja kanta- 

asiakasosastolle sekä PD:lla mainoskiijoittajalle, mainossuunnittelijalle ja tuotantopäällikölle. 

Tuotantopäällikön rooli asiakassuhteessa liittyy yhteyksiin alihankkijoihin, projektien 

hallintaan ja kustannusarvioiden laadintaan.

Strategisen asiakkuustyöskentelyn seurannalla viitattiin asiakastiimin tuloksellisen 

toiminnan valvomiseen. Yhteistyötä pidettiin molempien osapuolten kesken ”läpinäkyvänä” 

ja toiminnan tulokset koettiin mitattavissa oleviksi niin kampanj atasolla (esim. 

suorapostitukset) kuin pidemmällä aikavälilläkin (esim. kanta- 

asiakastyytyväisyystutkimukset). Selkeänä kehityssuuntana voidaan pitää tarkempien kanta- 

asiakasrekisteristä johdettujen tekijöiden, esim. asiakkuuksien elinarvon mittaamista.

5.3. Vastaajien käsityksiä strategisesta kumppanuudesta

Vastaajia pyydettiin aluksi kertomaan, mitä he ymmärtävät käsitteellä strateginen asiakkuus 

tai strateginen kumppanuus. Seuraavassa kuviossa on esitelty haastatteluissa esiin tulleita 

strategisen kumppanuuden ominaisuuksia.
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Ominaisuus / Piirre
Läheinen yhteistyö Pitkä aikajänne
Avoimuus Luottamus, usko
Arvo molemmille osapuolille Yhteiset toiminnan mittarit
Yhdessä (asiakkaan) liiketoiminnan kehittäminen ja 
strategisten perusteiden miettiminen

Yhteiset tavoitteet

Syvyys Yhteiset toimintamallit
Symbioottisuus (riippuvaisuus) Asiakkaan tarpeiden huomioiminen kaikessa 

tekemisessä
Resurssien j akaminen

Avoimuudella viitattiin mm. siihen, että mainostoimiston on tiedettävä, miten asiakas 

markkinoinnissaan laajemmalti katsottuna toimii. Tähän liittyy esimerkiksi brandi-, taktisen ja 

asiakassuhdemarkkinoinnin yhteensovittaminen. Liiketoiminnan kehittäminen yhdessä liittyy 

vastaavasti tasoon, jolla Publicis Dialog osallistuu Club Siljan markkinointistrategian 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Resurssien jakamista ilmenee erityisesti henkilöstöresurssien 

ja tietokantojen analysointiin liittyvien teknisten ja osaamisresurssien jakamisena. Publicis 

Dialogin asiakaspäällikköä kuvailtiin useasti ”Siljan kokonaan ulkoistetuksi resurssiksi”. 

Myös toiminnan pitkäjänteisyys mainittiin useassa haastattelussa strategisen asiakkuuden 

perustekijänä. Tutkittavassa yhteistyössä tämän nähtiin tarkoittavan toiminnan pääpainon 

siirtymistä yksittäisistä kampanjoista/toimeksiannoista kohti pitkäjänteisempää 

markkinointiviestintää. Luottamuksen merkityksestä mainittiin mm. se, että mainostaja luottaa 

mainostoimistoon ja uskaltaa antaa mainostoimiston toteuttaa tekemiään suunnitelmia. 

Asiakassuhteen yhteiset tavoitteet ja näiden mittarit ovat ensisijaisesti mainostajan tavoitteita 

ja näiden mittareita. Yhteistyön tuloksellisuuden mittarina käytetään ensisijaisesti kanta- 

asiakkaiden matkustamista, jota mitataan mm. kampanjakohtaisesti. Toinen mittaamisen osa- 

alue on vuosittainen asiakastyytyväisyyden seuranta. Osapuolien varsinaisia yhteisiä 

tavoitteita ovat esimerkiksi molempia osapuolia kiinnostavan toiminnan kehittäminen 

asiakassuhdemarkkinoinnissa. Asiakkaan tarpeiden huomioimista on mm. mainostoimiston 

parhaiden resurssien valinta Club Siljan käyttöön.

Vastaajien mainitsemien strategisten asiakkuuksien sisällön voidaan edellä mainittujen 

vastausten perusteella todeta vastaavan hyvin teorian mukaista määritelmää strategisesta 

asiakkuudesta. Haastatteluissa kävi ilmi myös tietty käsitteen ”strateginen kumppanuus” 

kuluminen. Strategisen kumppanuuden (myös partnerointi) asemaa liiketoiminnan 

”muotiteesinä” kuvastaa mm. seuraava kommentti:
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”vierastan sitä kun mainostoimistot uhoaa että heistä tulee asiakkaan strategisia kumppaneita

ja miten ne on kehittämässä asiakkaan ydinosaamista....... väitän ettei mainostoimistojen

osaaminen riitä siihen... asiakkaan kilpailuetu saattaa perustua johonkin aivan muuhun” 

(mukailtu)

- Publiais Dialog

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten strategisen asiakassuhteen johtaminen 

eroaa yrityksen muiden asiakassuhteiden johtamisesta. Asiakkuustiimillä koettiin olevan 

suurempi merkitys strategisten asiakassuhteiden johtamisessa. Lisäksi ylimmän johdon 

sitoutuminen ja osallistuminen asiakassuhteen hoitoon nähtiin keskeiseksi, sillä 

mainostoimiston rooli korostuu asiakkaan liiketoiminnan strategisten perusteiden 

suunnittelussa. Suhteen jatkuvuudeksi koettiin se, että suhde ei saa koostua yksittäisistä 

toimeksiannoista, vaan yhteistyön tulisi olla luonteeltaan pitkäjänteistä. Keskeiseksi eroksi 

muihin mainostajan suhteisiin mainittiin jaettavan tiedon .syvyys ja aika-aspekti. Tutkittavassa 

suhteessa mainostajan ja mainostoimiston jakamaa tietoa voidaan pitää niin ajallisesti ja 

laajuudeltaan syvempänä kuin käsillä oleva tehtävä edellyttäisi. Jaetun tiedon syvyyttä 

havainnollistaa hyvin se, että Club Silja jakaa strategisesti arvokkaan asiakastietokannan 

ulkopuolisen yrityksen analysoitavaksi. Tämä antoi suhteelle mielekkään vertailukohdan 

joihinkin muihin Club Siljan yhteistyökumppaneihin.

Club Silja - Publicis Dialoe -yhteistyösuhteen arviointia

Seuraavassa tarkastellaan luvussa 2.1. esitettyjen määritelmien - kauppatapahtumapohjainen 

asiakkuus, ulkoistamis-, konsultointi- ja kumppanuusasiakkuus - sopivuutta tutkittavalle 

yhteistyösuhteelle.

Kauppatapahtumapohjainen asiakkuus. Kauppatapahtumapohjaisen asiakkuuden 

määritelmän ei koettu kuvaavan tutkittavaa suhdetta. Tärkeimmäksi perusteluksi tutkittavien 

mielipiteelle osoittautui toiminnan jatkuvuus asiakassuhteessa eli se, ettei toiminta ole 

kertaluonteista. Toisaalta kampanjoiden/toimeksiantojen toteuttamisessa todettiin myös 

olevan ”valitettavaa irrallisuutta havaittavissa”.

62



”...suunnittelusta, ajatuksista ja pyörittelyistä huolimatta, suurin osa kuitenkin siitä

toiminnasta mitä ollaan tehty on yksittäisiä kampanjoita, sitä mitä tulee putkesta ulos...” 
-Publicis Dialog

Edellinen kommentti viittaa siihen, että suuri osa Club Siljan ostamista palveluista on 

kertaluonteisia tilauksia, jotka pystytään tilamaan ”valmiilla tilauslomakkeella”. Publicis 

Dialogilla ei ole jaettua pääsyä Siljan Linen myyntitilanteeseen (varausjärjestelmään), joten 

asiakas määrää tilauksissaan tavoitteet, ajankohdan, kohderyhmän ja hinnat. 

Ostotapahtumaista asiakkuutta puoltaa myös se, että kanta-asiakasohjelman kuvailtiin vielä 

jossain määrin olevan Siljan kokonaismyynnissä eräänlainen ”myynnin täyte” tai 
”pikalähtörekisteri”.

Mainostoimiston yhteistyön laajentuessa syksyllä 2003 laivamarkkinointiin 

(=jakelutiemarkkinointi), huomattiin, ettei näitä kahta toiminnan osa-aluetta ole mielekästä 

arvioida yhteisesti. Asiakassuhdemarkkinoinnin osalta toiminnan todettiin olevan 

vakiintuneempaa ja syvempää siinä missä laivamarkkinointi sijoittuisi selkeästi enemmän 

kauppatapahtumapohjaisen asiakkuuden määritelmän alle. Luottamuksen ja sitoutumisen, 

vaikkakin saman asiakassuhteen sisällä, voidaan siten tulkita vaativan aikaa kehittyäkseen. 

Tähän voidaan nähdä vaikuttavan mm. toimeksiantoprosessien luonne ja asiakastiimin 

laajentuminen uusiin henkilöihin. Verrattuna luvussa 2.3.1 esiteltyyn IMP-ryhmän tapaan 

jäsentää asiakassuhteen dynamiikkaa, oppimisen voidaan nähdä edellyttävän jäsenten välille 
muodostuvien sidosten syntymistä.

Ulkoistamisasiakkuus. Ulkoistamiseen perustuvaa näkökulmaa perusteltiin mm. sillä, että 

mainostajalle ei ole välttämätöntä pitää niin suurta organisaatiota, että se sisältäisi osaamista 

ja resursseja myös suora- ja asiakassuhdemarkkinointiin. Tarkasteltaessa luvun 2.1. kuviota 

strategisen asiakassuhteen kontrolloitavuudesta ja sitoutumisen asteesta, voidaan palvelun 

ulkoistamispäätöksen nähdä lisäävän asiakassuhteen syvyyttä. Tämän voidaan tulkita myös 

viittaavan luvussa 2.2. esiteltyyn transaktiokustannuksiin perustuvaan käsitykseen 

strategisesta asiakkuudesta. Publicis Dialogin roolista asiakassuhteessa käytettiin nimitystä 

”vararesurssi”. Tätä kuvastaa mm. seuraava Club Siljan suhdetta Publicis Dialogiin kuvaileva 
kommentti.
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"...resurssi Johon sä voit delegoida niitä juttuja kun omassa organisaatiossa on Itikat 

työpaineita... ” vararesurssi, jota voi hyödyntää tarpeen vaatiessa”

- Club Silja

Nykyisessä tilanteessa kanta-asiakasmarkkinoinnin suorapostitukset (Silja -grammit) ovat 

siirtyneet Siljan markkinointiosastolta Publicis Dialogille. Myös strategisesti keskeinen 

kanta-asiakastietokannan analysointi (haastatteluissa: analyyttinen CRM) on ulkoistettu 

Publicis Dialogille. Ulkoistamisasiakkuutta vastustavia argumentteja oli mm. se, että Siljan 

mainososastolla on edelleen vahva merkitys Club Siljan markkinoinnissa. Toisaalta sekä 

mainostajan että mainostoimiston taholla todettiin, että Club Silja hakee suhteelta 

enemmänkin ”lisäarvoa” PD:n asiantuntemuksesta kuin ulkoistamisen kautta tavoiteltavaa 

kustannustehokkuutta. Ulkoistettujen tehtävien mainittiin liittyvän enemmän ”ad hoc” 

tyylisiin, kokonaisuudesta irrallisiin tehtäviin ja projekteihin.

Konsultointiasiakkuus osoittautui parhaiten tutkittavaa asiakassuhdetta kuvaavaksi 

määritelmäksi. Konsultointiasiakkuuden määritelmää tutkittavassa suhteessa puoltaa mm. se, 

että osapuolten välinen yhteistyö on läpinäkyvää ja ilmentyy heti tuloksissa sekä 

kampanjaluonteisesti että vuositasolla. Näin yhteistyön voidaan tulkita perustuvan asiakkaan 

asettamien tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteiden todettiin olevan myös konkreettisempia 

ja paremmin määriteltyjä kuin esimerkiksi brandimainonnassa. Publicis Dialogin konsultoivaa 

roolia perustelee mm. se, että yhteistyötä asiakastietokanta-analyysissä kuvailtiin 

”sparraamiseksi”, ts. eräänlaiseksi haijoitusparina toimimiseksi kanta-asiakasmarkkinoinnin 

puitteissa. Ulkopuolisen konsultoinnin ja panostuksen tavoitteena voidaan nähdä kanta- 

asiakasohjelman kehittämistä ”pikalähtörekisteristä” kohti ”todellista asiakassuhteiden 

johtamista”.

Kumppanuusasiakkuus. Publicis Dialog -yhteistyösuhde koettiin pitkäaikaiseksi 

kehittämisyhteistyöksi, mutta suhde on iältään vielä nuori. Kumppanuusasiakkuudelle 

tyypillistä organisaatiorajojen hämärtymistä ei suhteesta ollut merkittävästi löydettävissä (vrt. 

yrityskaupat, fuusiot). Toimittajan roolia voidaan kuitenkin pitää osallistuvana, sillä 

mainostoimisto voi yhteistyösopimukseen perustuen esimerkiksi suunnitella ja tehdä 

itsenäisesti toimeksiantoehdotuksia. Kukaan vastaajista ei kuitenkaan nähnyt, että 

organisaatioiden välillä olisi avointa kirjanpitoa yritysten taloudellisesta tiedosta. Suhdetta 

kuvailtiin osittain jopa enemmän alihankintaan kuin kumppanuuteen perustuvaksi.
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Luvussa 2.1. jaoteltiin erilaisia strategisia allianssityyppejä niiden kontrolloitavuuden ja 

sitoutumisasteen perusteella. Oheinen kuvio 5.3. esittää tutkittavan suhteen sijoittumista 

kyseiselle kuvaajalle.

Kuvio 5.3. Sitoutuminen ja kontrolloitavuus Club Silja — Publicis Dialog -asiakassuhteessa

pitkä

ajallinen
sitoutuminen

lyhyt

sopimukseen per. sopimukseen per. kontrolloitavuus
ei riskin tai voiton riskin ja voiton

jakamista jakaminen

Sitoutumisen kestoa voidaan tulkinnanvaraisesti pitää lyhyenä tai keskipitkänä. 

Kontrolloitavuudeltaan suhde sijoittuu kategorioiden ”sopimukseen perustuva, voiton/riskin 

jakaminen” ja ”sopimukseen perustuva, ei voiton tai riskin jakamista” välille. Tutkittavassa 

yhteistyössä riskiä jaetaan lähinnä siten, että Club Silja ostaa kuukausikorvauksella 

mainostoimistolta tietyn valmiuden resursseista omaan käyttöönsä. Mainostajan kuluttama 

mainostoimiston resurssien määrä voi kuitenkin vaihdella merkittävästikin зятя n 

kuukausikorvauksen sisällä. Kampanjoihin liittyvää riskin tai voiton jakamista suhteessa ei 

ollut havaittavissa. Ajallinen sitoutuminen on kuviossa esitetty lyhyen ja keskipitkän 

sitoutumisen välille. Lyhytaikaista sitoutumista toimintaan osoittavat pääasialliseen 

yhteistoimintaan kuuluvat suorapostitukset. Sitoutumisen kestoon positiivisesti vaikuttavat 

kuitenkin osapuolten yhteinen suunnitteluja liiketoiminnan yhdessä kehittäminen.
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5.4. Strategisen kumppanuuden ominaisuuksia

Luvussa 2.3.1. tarkasteltiin niitä yhteisiä tekijöitä, joita on löydettävissä erilaisille strategisille 

alliansseille ja kumppanuuksille. Seuraavassa analysoidaan tavoitteiden yhteensopivuutta, 

keskinäistä riippuvaisuutta, informaation jakamista sekä kommunikaatiota, yhteistä 

suunnittelua, luottamusta ja sitoutumista. Muut teoriaosassa mainitut ominaisuudet (mm. 

osapuolten symmetrisyys, pitkän aikavälin toiminta, arvot ja normit sekä resurssien 

koordinointi) on pyritty sisällyttämään muiden ominaisuuksien tarkastelun yhteyteen.

5.4.1. Tavoitteiden yhteensopivuus

Tutkielmassa todettiin edellä, että tavoitteiden yhteensopivuus on tärkeä edellytys 

luottamuksen kehittymiselle. Tämä mainittiin (ei-autettuna) haastateltujen kommenteissa 

myös strategisen kumppanuuden ominaisuuksien määrittelyn yhteydessä. Haastateltavia 

pyydettiin aluksi arvioimaan yritysten ”itsenäisten” tavoitteiden toteutumista nykyisessä 

asiakassuhteessa. Itsenäisillä tavoitteilla viitataan kunkin osapuolen omiin 

strategiavalintoihin, mutta näitä ei tarkastella tässä erikseen. Tarkastelu keskittyy sen sijaan 

siihen, miten nämä tekijät täyttyvät nykyisessä asiakassuhteessa. Tavoitteiden 

yhteensopivuutta tutkittavassa asiakassuhteessa puoltaa mm. se seikka, että Publicis Dialogin 

taijooman nähtiin vastaavan hyvin asiakkaan tarpeita. Myös ”sparraajan” roolin nähtiin 

vaikuttavan positiivisesti tavoitteiden yhteensopivuuteen. Publicis Dialog osallistuu erityisesti 

asiakkuuspäällikkönsä välityksellä vahvasti Club Siljan tavoitteiden asettamiseen, esim. Club 

Silja -strategian kehittämisen muodossa. Toisaalta, erityisesti mainostajan näkökulmasta 

voidaan huomata, että tavoitteiden saavuttamiseen liittyy monia muitakin tekijöitä kuin 

osapuolten yhteistyö. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa esim. Siljan atk-osasto (mm. 

myyntijäijestelmät ja kanta-asiakasrekisterin ylläpito), sen resurssit ja mahdollisuudet 

toteuttaa haluttuja toimenpidesuunnitelmia. Toinen esille noussut tekijä, joka vaikuttaa 

tavoitteiden saavuttamiseen, on asiakkaan myynti (tässä: laajemmin koko Silja Linen 

matkustajaliikenne), esim. taktisen mainonnan vaikutus asiakassuhdekampanjoiden 

toteuttamiseen. Tavoitteiden yhteensopivuuteen todettiin vaikuttavan myös se, että 

asiakassuhdemarkkinoinnin rooli koettiin jossain määrin yrityksen muulle markkinoinnille ja 

myynnille alisteiseksi.
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Haastateltavilta kysyttiin onko yhteistyössä esiintynyt sellaisia tilanteita, joissa toinen 

osapuoli olisi joutunut joustamaan omista tavoitteistaan yhteisten tavoitteiden nimissä. 

Haastatteluissa ei noussut esille erityisiä yksittäisiä tilanteita, mutta erilaisia ”taipumisia” 

todettiin kuuluvan suhteen luonteeseen. Taustalla mainittiin olevan mm. vuoden 2002 tilanne 

jolloin asiakassuhde oli ”katkolla” noin puoli vuotta, jonka jälkeen Siljan 

brandimarkkinointiviestintää toteuttava mainostoimisto vaihtui Törmästä Hasan & 

Partnereiksi. Yhtenä mahdollisena ilmentymänä omista tavoitteista joustamiselle on se, että 

mainostoimisto ei peri tietystä toimeksiannosta täyttä korvausta, esimerkiksi suhteen pitkän 

aikavälin kannattavuuden perusteella. Toiminnan perustuessa mainostajan tavoitteisiin ja 

riskin ja tuottojen jakamisen ollessa vähäistä, mainostajan tekemien joustamisten määrää 
voidaan pitää vähäisenä.

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan kuinka hyvin he tuntevat vastapuolen tavoitteet lyhyellä 

(1 vuosi) ja pitkällä aikavälillä (yli kolme vuotta). Tuloksissa lyhyen ja pitkän aikavälin 

välillä ei esiintynyt huomattavia eroavaisuuksia. Eroa syntyi kuitenkin siinä, että PD koki 

tuntevansa paremmin Club Siljan tavoitteet kuin toisinpäin. Mainostoimisto-mainostaja- 

kontekstissa tarkasteltuna pidän tätä luonnollisena ilmiönä. Epäsymmetriaa tavoitteiden 

tuntemisessa puoltaa mm. se, että Publiais Dialog osallistuu yhdessä Club Siljan kanssa Club 

Silja -strategian kehittämiseen. Siljalla osoittautui vaikeaksi arvioida, mitkä PD:n tavoitteet 

ovat markkinoilla. Edellistä havaintoa tukee mm. seuraava kommentti:

”...yhteistyö ei kuitenkaan ole niin syvällistä yhteistyötä että he jakaisi omat tavoitteensa 
meidän kanssa"

- Club Silja
¡¡liiilli
11111ЙИ

Toisaalta haastatteluissa todettiin myös, että ulkoisilla tekijöillä, esim. 

liiketoimintaympäristöllä, on suuri rooli tavoitteiden saavuttamisessa ja asettamisessa. Niinpä 

tavoitteiden arvioimista yli 3-4 vuoden päähän ei pidetty luotettavana tai mielekkäänä asiana.

Haastateltavia pyydettiin myös esittämään omia kehitysideoita tavoitteiden yhteensopivuuden 

parantamiseksi. Suurena haasteena pidettiin sitä, että asiakkaan organisaatiossa on paljon ns. 
sisäisiä asiakkaita, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon yhteisistä toimintasuunnitelmista 

lopulta saadaan toteutetuksi. Yhtenä ratkaisuna tähän voidaan pitää sitä, että Publicis Dialog 

tutustuu laajemmin Siljan sisäiseen toimintaan ja yhteistyöhön vaikuttaviin tahoihin. Myös
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markkinoinnin verkostonäkökulma mainittiin uutena ajattelutapana perinteisen 

kahdenkeskisen ajattelun rinnalla. Kiinnostavaksi mainittiin tässä yhteydessä myös muut Club 

Siljan kehitykseen vaikuttavat yritykset. Ehdotettiin myös, että Club Silja jäljestäisi 

tilaisuuksia, joissa Publicis Dialog voisi tutustua paremmin muihin asiakkaansa 

yhteistyökumppaneihin.

5.4.2. Keskinäinen riippuvuus

Haastateltavia pyydettiin ottamaan kantaa seuraavaan väittämään: ”Suhteen päättyminen 

vaikuttaisi meihin merkittävästi ja suhdetta olisi vaikea korvata”. Kysymyksen todettiin 

jakautuvan kahteen osaan, suhteen korvattavuuteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Club 

Siljalla suhde todettiin olevan pitkällä aikavälillä korvattavissa, mutta riippuvuus tunnustettiin 

kuuluvan jokapäiväiseen ja lyhyemmän aikavälin toimintaan. Osapuolten välisen 

riippuvuuden voidaan nähdä kiteytyvän seuraavaan kommenttiin:

"Cluh Silja on lyhyellä aikavälillä riippuvainen Publicis Dialogista ja Publicis Dialog on

aikavälillä riippuvainen Club Siljasta”

Club Silja
*

Käytyjen haastattelujen perusteella olen havainnut, että riippuvuus Club Siljan näkökulmasta 

perustuu taijooman sopivuuteen ja suhteeseen investoituihin kustannuksiin, mm. yhteiseen 

oppimiseen. Tätä voidaan tulkita esim. siten, että asiakassuhteen mahdollisesti katketessa jo 

tehokkaaksi kehitettyjen prosessien jälleenrakentaminen aiheuttaisi suhteellisen pitkän 

häiriötilan Club Siljan toiminnassa. Asiakassuhteen korvaamiseen mainittiin erityisesti 

vaikuttavan se, miten syvällä toimittaja on asiakkaan organisaatiossa.

”lyhyellä aikavälillä olis aika opettaminen, että saatais joku toimisto yhtä syvällisesti

ymmärtää mitä Club Siljalta haetaan ja mihin suuntaan sitä halutaan viedä"

- Club Silja
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Tutkimuksen kohteena olevassa asiakassuhteessa voidaan havaita, että riippuvuutta on 

lisännyt myös asiakkaan organisaatiossa tapahtuneet henkilöstövaihdokset (kanta- 

asiakasmarkkinointipäällikkö kevät 2003, kanta-asiakasmarkkinointiassistentti kesä 2003). On 

kuitenkin korostettava sitä, että henkilöstövaihdosten yleisin vaikutus mainostoimiston 

suhteisiin on negatiivinen (ks. luku 2.4.2). Osaamisen ja tiedon Club Siljan toiminnassa 

voidaan havaita kasautuvan yksilöihin. Henkilöstövaihdosten yhteydessä on jopa mahdollista, 

että syntyy tilanteita, joissa toimittajalla on hetkellisesti enemmän tietoa asiakkaan 

liiketoiminnasta kuin asiakkaalla itsellään. Asiaan liittyen todettiin mm. seuraavaa:

” koko ajan kun mennään eteenpäin niin periaatteessa Siljan riippuvuus meistä pienenee”
Publicis Dialog

Publicis Dialogilla arvioitiin, että suhteen korvaaminen olisi heille suhteellisesti vaikeampaa 

kuin Club Siljalle. Erään mielipiteen mukaan mainostoimistoala on tällä hetkellä ns. 

kylläinen, eli uuden ison asiakastilin saaminen edellyttää monesti asiakkaan voittamista 

toiselta mainostoimistolta. Käytännössä siis olemassa olevaa asiakastiliä uhkaavat muiden 

toimistojen kosiskeluyritykset. Club Siljan todettiin omaavan ”jopa liian ison osuuden” PD:n 

myyntikatteesta. Edellä tarkastellun teorian perusteella (ks. luku 2.3.1) tätä voidaan pitää 

riskitekijänä mahdolliselle opportunistiselle käyttäytymiselle suhteen voimakkaammalta 

osapuolelta. Pitkän aikavälin riippuvuutta puoltaa mm. se, että PD kokee Club Siljan 

asiakkaana monin tavoin lähes ihanteellisena, sillä toimeksiannot ovat ”puhdasta 

asiakassuhdemarkkinointia”. Yhteistyö taijoaa mainostoimistolle oppimismahdollisuuksia, 

erityisesti mahdollisuutta toteuttaa Publicis Dialogin liikeideaa ”puhtaana” eli yhdistää 

asiakassuhdemarkkinointi ja jakelutietoimenpiteet yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

5.4.3. Informaation jakaminen ja kommunikaatio

Edellä todettiin, että Club Silja - Publicis Dialog -asiakassuhteessa informaation jakamista 

voidaan usein pitää sekä ajallisesti että laajuudeltaan syvempänä kuin, käsillä oleva tehtävä 

edellyttäisi. Yksi tärkeimmistä informaation jakamisen muodoista on kanta- 

asiakastietokannan analysointi PD:lla. Tähän liittyen havaittiin myös joitakin ongelmia. 

Kanta-asiakastietokannan analyysi, esimerkiksi kesällä 2003 tehty klusterianalyysi, perustuu
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staattiseen tietokantaan, ts. määrätyllä hetkellä vallinneeseen tilanteeseen. Varsinainen kanta- 

asiakastietokanta on sen sijaan luonteeltaan hyvinkin dynaaminen. Tämä aiheuttaa tiettyä 

epäluotettavuutta staattisen tietokannan perusteella tehtyjen markkinointitoimien 

toteuttamisessa. Toisaalta kanta-asiakastietokannan analysoiminen edellyttää tutkijalta 

riittävää Siljan varausjärjestelmän tuntemista. Tutkielman teoriaosassa (ks. luku 2.3.1.) 

todettiin, että strategisen yhteistyösuhteen vakaudelle on haitallista jos osapuolilla on 

päällekkäistä osaamista tai jos osapuolten roolit eivät ole selkeästi määritellyt. Haastattelujen 

perusteella kanta-asiakasrekisterin analysointiin voidaan nähdä liittyvän joitakin 

päällekkäisyyksiä. Nykyisellään kanta-asiakasrekisteriä analysoidaan pääasiallisesti PD.lla, 

mutta tämän jälkeiset ”operatiiviset” toimet tehdään Siljan sisäisesti.

Yhtenä syvän asiakassuhteen ilmentymänä tehdyissä haastatteluissa mainittiin PD:n 

mahdollisuus suunnitella itsenäisesti toimeksiantoehdotuksia. Edellä todettiin kuitenkin, että 

PD:llä ei tällä hetkellä ole pääsyä Siljan varaustilanteeseen, jonka voidaan havaita 

vaikeuttavan ennakoivaa yhteistyön suunnittelemista. Tutkielman teoriaosassa todettiin että 

asiakastiimin tärkein tehtävä on informaation ajallinen jakaminen organisaatioiden välillä. 

Tekemieni havaintojeni perusteella myös informaation jakamiseen liittyvillä teknisillä 

ratkaisuilla on suuri merkitys CS - PD -asiakassuhteessa.

Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan kuinka hyvin vastapuoli on ollut heidän 

tavoitettavissaan. Club Silja ei löytänyt tässä suhteessa huomautettavaa kumppanistaan, vaan 

antoi tunnustuksen tämän tavoitettavuudesta.

”Kouluarvosanana antaisin kymppiplussan” 

- Club Silja

Club Silja arvioi, että he ovat joskus olleet esim. kiireen tai resurssien puutteen vuoksi 

vaikeasti tavoitettavissa. Viivästyneet projektit tai kampanjat ovat johtuneet siitä, että 

informaatiota (esim. hintoja) ei olla saatu omasta organisaatiosta ajoissa. Publicis Dialogilla 

koettiin kuitenkin, että myös Club Silja on ollut helposti tavoitettavissa. Haastatteluissa 

mainittiin, että toiminnan laajentuessa laivamarkkinointiin, tavoitettavuudessa on esiintynyt 

ajoittaisia ongelmia. Ylemmän johdon tavoittaminen koettiin myös vaikeammaksi kuin 

muiden organisaatiossa toimivien henkilöstöryhmien, mutta tämän negatiivista vaikutusta ei 

korostettu. Ylintä johtoa myös kaivattiin useammin osapuolten välisiin tapaamisiin.
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Asiakkuustiimin päivittäiset yhteydenpitovälineet olivat puhelin ja sähköposti. Yhteydenpitoa 

pidettiin molemminpuolisesti riittävänä eikä tarvetta muutoksiin esiintynyt. Oheinen kuvio 

5.4. kuvaa graafisessa muodossa asiakastiimin jäsenten välistä viestintää.

Kuvio 5.4. Club Silja - Publicis Dialog - asiakastiimin viestintä

toimitusjohtaja

tuotantopäällikkö

Club Silja Manager

matkustajaliikenteen johtaja

KANTA-ASIAKASOSASTO

—. välitöntä yhteydenpitoa väh, viikoittain

--------- välitöntä yhteydenpitoa väh. kuukausittain

’ei viivaa” välitöntä yhteydenpitoa harvemmin kuin kuukausittain

markkinointisuunnittelija

asiakkuuspäälllkkö

copy writer

Välittömällä yhteydenpidolla viitataan tässä yhteydessä henkilökohtaisiin tapaamisiin. Kuvio 

tuo hyvin esille eri kokoisten yritysten erot sisäisessä viestinnässä. Publicis Dialogin pieni 

organisaatiokoko vaikuttaa mm. siihen, että toimitusjohtaja on päivittäisessä yhteydessä 

kaikkiin oman organisaation Club Silja-asiakastiimin jäseniin. Sama koskee myös muita PD:n 

asiakastiimin jäseniä keskinäisissä kontakteissaan. Luvussa 2.3.1. esiteltyihin yritysten 

kohtaamiin kulttuurieroihin tämän seikan voidaan nähdä aiheuttavan eroja ainakin normin 

”organisaatiohierarkia” kohdalla. Club Siljan sisällä informaation ei koettu jakautuvan 

tasaisesti. Epäselvyyttä koettiin erityisesti eri kampanjoiden taustoissa ja perusteissa mm. 

asiakasrekisteriin perustuvissa asioissa. Informaation tarpeen mainittiin korostuvan 

entisestään ennen kampanjoiden (postitusten) toteutumista asiakkaille.
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Club Siljalla koettiin myös tiettyä epäselvyyttä sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteissa. 

Tähän viitattiin mm. seuraavalla kommentilla.

"perusasiat vielä osittain kysymysmerkkinä... eli missä ollaan ja mihin ollaan menossa”

- Club Silja

Henkilökohtaisessa viestinnässä arvostettiin avoimuutta, ”rempseyttä”, jolla viitattiin siihen, 

että asioista puhutaan suoraan myös silloin, kun se koskee kielteistä kantaa johonkin asiaan. 

Näin eriävät mielipiteet käsitellään heti niiden ilmaantuessa, eivätkä nämä pääse 

heikentämään luottamusta pidemmällä aikavälillä. Tältä osin luokittelen vastaavat tapahtumat 

ns. ”funktionaalisiksi konflikteiksi” (ks. luku 2.3.1.). Konfliktien ratkaisutavoista ei 

asiakkuudessa ole sovittu etukäteen. Yleisimmiksi konfliktien ratkaisutavoiksi 

asiakassuhteessa tulkitsen keskusteluun perustuvan suostuttelun, sillä osapuolten tavoitteet 

ovat yhteneväiset.

Tärkeimpinä viestinnän osa-alueina suhteessa Club Siljalla pidettiin pitkän aikavälin 

tavoitteista sopimista, näiden mittaamista sekä yksittäisten toimeksiantojen 

toimeksiantoprosesseja. Club Siljalla hyvän toimeksiantoprosessin edellytyksenä pidettiin 

sitä, että toimittaja tuntee heidän liiketoimintaansa riittävästi. Publicis Dialogilta kysyttäessä, 

hyvän toimeksiannon ominaisuuksiksi nousivat mm. selkeys, tavoitteet, budjetti, aikataulu, 

viestin kujallinen muoto, suunnitelmallisuus ja tavoitettavuus. Käytännössä toimeksiantojen 

tekeminen on ollut vielä vähemmän standardoitua, mutta esim. 

suoramarkkinointipostituksissa toimeksiannot ovat jo pitkälti vakioituja. Briefin muotoa ei 

ole tarkemmin määritelty, vaan brief voi perustua esimerkiksi suulliseen viestiin.

5.4.4. Yhteinen suunnittelu

Yhteisellä suunnittelulla viitattiin tutkielman teoriaosiossa siihen, että suhteen osapuolet 

ottavat toisensa huomioon tehdessään suunnitelmia tulevaisuudelle (ks. luku 2.3.1.). 

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin suhteen osapuolet ottavat toisensa 

huomioon suunnitellessaan tulevaisuuden tavoitteitaan. Publicis Dialogin näkökulmasta kanta
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yhteiseen suunnitteluun oli se, että kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa tulee varmistaa, että 

asiakas saa tarvitsevansa palvelun.

”käytännössä se menee niin, että meidän pitää pohtia mitä asiakkaat on tekemässä ja

minkälaisia toimenpiteitä ja sitten meidän pitää resursoida sen mukaan että pystytään
. „ vastaamaan

- Pubhcis Dialog

Club Siljan osallistumisen Publiais Dialogin liiketoiminnan kehittämiseen voidaan todeta 

olevan ensisijaisesti välillistä. Tällä viitattiin siihen, että Club Silja ei tietoisesti osallistu 

Publicis Dialogin toiminnan suunnitteluun, vaan enemmänkin välillisesti. Toisinpäin tilanne 

näyttää luonnollisesti erilaiselta. Publicis Dialogin roolia Club Silja kanta-asiakasohjelman 

kehittämisessä ja toteuttamisessa on käsitelty tutkielmassa jo aikaisemmin. On kuitenkin hyvä 

huomata, että mainostoimiston roolista asiakkaan liiketoiminnan suunnittelussa esiintyi myös 

kyseenalaistavia mielipiteitä.

5.4.5. Luottamus

Haastateltavilta kysyttiin heidän käsityksiään luottamuksesta sekä sen merkityksestä 

asiakassuhteissa. Useimmat vastaajat tunnustivat luottamuksen yhdeksi strategisen 

asiakassuhteen tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Luottamuksen merkitykseksi mainittiin mm., 

että se vapauttaa asiakkaan resursseista aikaa, rahaa ja vaivaa eli lisää asiakkaan kokemaa 

arvoa vähentämällä kustannuksia. Käytännössä luottamuksen mainittiin ilmentyvän mm. 

avoimuutena vastaanottaa vastapuolen viestintää. Toinen osapuoli voi siten luottaa, että toinen 

on ymmärtänyt viestin ja tekee parhaansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti todettiin, 

että menestyvässä asiakassuhteessa luottamuksen tulisi olla molemminpuolista.

”jos on sovittu miten asioita tehdään, niin tehdään niin kuin on sovittu ja kumppani voi 
luottaa siihen”

- Club Silja
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Havaintojeni perusteella vaikuttaa siltä, että luottamus on ominaisuutena helpompi havaita 

silloin, kun se puuttuu. Luottamuksen mahdollisen puutteen mainittiin aiheuttavan konflikteja 

prosessin kaikkiin eri vaiheisiin, kustannusarvioiden tekemisestä aina loppulaskuun asti. 

Toisaalta asiakkaan puuttumisen esimerkiksi laskutusperusteisiin koettiin positiivisena asiana. 

Jos asia pystytään ratkomaan tehokkaasti, voidaan syntynyttä konfliktia pitää asiakassuhdetta 

rakentavana tekijänä. Lisäksi särö luottamuksessa todettiin olevan asiakassuhteelle ”lopun 

alkua”.

Kysyttäessä ei-autetusti mihin luottamus suhteessa perustuu, mainittiin mm. avoimuus 

kommunikaatiossa, ihmisten persoonallisuudet tunnetason tekijänä ja sopimuksiin perustuva 

luottamus. Luottamukseen nähtiin vaikuttavan myös se, että mainostaja luottaa sille 

esitettyihin ajatuksiin ja suunnitelmiin. Havaintojen perusteella luottamus oli jaettavissa 

henkilöihin kohdistuvaan luottamukseen ja prosessiin kohdistuvaan luottamukseen. Tätä 

kuvaa mm. seuraava kommentti.

"en mä ainakaan käytännössä sataprosenttisesti luota siihen tietoon mitä siellä on... kyl mä 

niihin ihmisiin luotan” (mukailtu)

- Club Silja

On kuitenkin syytä tarkentaa, että edellisellä kommentilla viitattiin tiettyyn 

”varauksellisuuteen” informaatiointensiivisen prosessin tuotosta, esim. toteutettavia 

kampanjoita, kohtaan. Osapuolten luottamusta toistensa osaamiseen ja asiantuntemukseen 

pidettiin kokonaisuudessaan hyvänä.

Vastaajilta kysyttiin, osaavatko he erottaa yhteistyöstään osa-alueita, joilla keskinäinen 

luottamus on suurempi kuin jollakin toisella. Vaikka yhtään yksittäistä osa-aluetta ei tullut 

esille, voidaan edellä mainittua arvioida sillä perusteella, onko tiettyjen toimeksiantojen 

saaminen helpompaa kuin toisten. Haastatteluissa todettiin, että pieniä toimeksiantoja on 

helpompi saada kuin pidempiaikaisia. Osittain tällä voidaan havaita olevan yhteys 
aikaisemmin käsiteltyihin ongelmiin ja rajoitteisiin tietokannan jakamisessa. Toisaalta asiasta 

todettiin myös, että Club Siljan kehitysvaiheen huomioiden, jotkin suunnitelmat ovat olleet 

liian varhaisia tai niihin kohdistuvista panostuksista ei ole saavutettu yksimielisyyttä. 

Havainto on yhdensuuntainen myös asiantuntijapalveluiden markkinoinnin yhteydessä 

tarkastellun poliittisen moniselitteisyyden kanssa (ks. luku 2.5.).
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Kun haastateltavilta kysyttiin, mitä luottamuksen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi voidaan 

asiakassuhteessa tehdä, korostuivat jo aikaisemmin mainitut tekijät, mm. avoimuus, yhteinen 
tekeminen, säännöllinen yhteydenpito ja puuttuminen epäkohtiin.

5.4.6. Sitoutuminen

Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä he ymmärtävät sitoutumisella asiakassuhteeseen. 

Sitoutumisen mainittiin näkyvän parhaiten yhteisessä toiminnassa, eli koko organisaation 

panostuksena asiakassuhteeseen. Sitoutumiseen todettiin vaikuttavan myös yhteinen halu 

suunnitella tulevaisuutta, ei vain lyhytaikaisten taktisten toimenpiteiden tekeminen. Lisäksi 

sitoutumiseen vaikuttaa konsultoivaan rooliin liittyvä mielipiteen kysyminen mainostajan 

strategioista ja kampanjoista. Myös sitoutumisen todettiin olevan helpompi havaita silloin, 

kun se ilmenee kielteisenä. Ohessa yhteenveto haastatteluissa mainituista mahdollisista 

(huom. ei välttämättä toteutuneista) signaaleista negatiiviseen sitoutumiseen liittyen.

Suhteeseen panostus vähenee._________________________________
Ylin johto ei mukana toiminnassa.__________________________________________
Toimenpiteitä ja ehdotuksia ei toteuteta tai niihin ei uskota.
Muut asiakkaan yhteistyökumppanit tekevät mainostoimiston aikaisemmin tekemiä asioita.
(kuvailtiin myös asiakkaan salassa tehdyksi ”shoppailuksi”)__________________________________
Tiedonkulku vähenee tai vastausten saaminen kysymyksiin hankaloituu._______________________
Mediassa näkyy toimenpiteitä, jotka eivät ko. mainostoimiston tekemiä (tai joista mainostoimisto ei 
tietoinen)__________________
Toiminnasta puuttuvat sitouttavat tekijät, mm. yhteiset illanvietot ja tilaisuudet__________________
Yleinen tyytymättömyys______________________________________________________
Reklamaatiot laskuista (Huom. jos oikein hoidettuja voivat myös rakentaa luottamusta ja
sitoutumista)________________

Vastaajia pyydettiin tämän jälkeen kertomaan, mitä sitoutumisen kehittämiselle olisi 

mahdollista tehdä. Tehtyjen palvelulupausten täyttämistä pidettiin lähtökohtana sitoutumisen 

rakentumiselle. Yhtä tärkeänä pidettiin myös asiakastiimin säännöllistä yhteydenpitoa ja sitä, 
että jäsenet tuntevat hyvin toisensa. Käytetyiksi menetelmiksi mainittiin mm yhteiset 

lounaat, tilaisuudet tai opintomatkat. Henkilöstövaihdoksien todettiin vaikuttavan myös 

sitoutumiseen. Havainto on siten yhdenmukainen teorian kanssa siitä, että sitoutumisessa on 

erotettava niin taloudelliset kuin sosiaaliset tekijät. Tätä kuvastaa mm. seuraava kommentti:
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Sitoutumiseen vaikuttavia taloudellisia tekijöitä oli sen sijaan vaikeampi määrittää laadullisen 

syvähaastattelun keinoin. Selvää kuitenkin on, että toimintaan perehtyminen vaatii 

molemmilta osapuolilta niin ajallisia kuin taloudellisia resursseja.

5.5. Asiakassuhteen arvo Club Siljalle

: on merkittävässä roolissa Siljan kilpailuedun

rakentumisessa... 

Club Silja

Club Siljan roolina Silja Linen liiketoiminnan kokonaisuudessa on uskollisten ja kannattavien 

asiakkaiden hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Publicis Dialogin roolina Siljan 

tavoittelemassa kilpailuedussa on siten asiantuntemus asiakassuhdemarkkinoinnin 

kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tutkimuksessa tähän viitattiin edellä mm. sillä, että Club 

Silja hakee asiakassuhteesta ulkoistamisen sijaan ”lisäarvoa”. Tavoitteenani on analysoida 

tutkimuksessa edellä (ks. luku 3.2.) esiteltyä mallia arvon muodostumisesta kumppanuudessa 

mainostoimisto-mainostaja -suhteessa. Seuraavassa kuviossa (ks. Kuvio 5.5.) olen pyrkinyt 

soveltamaan luvussa 3.2. esitettyä mallia arvon muodostumisesta Publicis Dialog - Club Silja 

-kontekstiin.

76



Kuvio 5.5. Arvon muodostuminen Club Silja - Publicis Dialog -asiakassuhteessa

Mainostoimiston 
markkinakeskeinen 
toiminta____________
> informaation hankkiminen 
asiakkaasta ja kilpailijoista

> markkmainformaation 
jakaminen mainostoimiston 
sisäisesti

> yhteisen mielipiteen 
saavuttaminen 
markkmainformaation 
merkityksestä

> toiminnan luominen 
markkmainformaation pohjalta

Arvon lisäämiseen 
orientoitunut toiminta ja 

käyttäytyminen

»Suhteeseen liittyvät tekijät
- sitoutumista osoittava 

käyttäytyminen
- luottamusta osoittava 
käyttäytyminen

- yhteiset arvot ja normit
- avoimuus ja informaation 

jakaminen
- tehokas kommunikaatio
- johtajatason kontaktit

▻Palvelu-, Hinta- ja 
Laatutekijät
- palvelua toteuttavat ihmiset
- asiantuntijapalvelun luotettavuus 
(sis. asiantuntemus)

- kilpailukykyinen hinnoittelu
- palvelun kannattavuus
- resursointi (=saatavuus)
- osaamisen kehittäminen
- luova toteutus
- palvelun elinkaari
- nopea vastaaminen kilpailuun tai 

markkinamuutoksiin

▻Mainonnan toteuttamiseen 
liittyvät fyysiset elementit ja 
informaation hallinta
- mainostoimiston toimistotilat, 

laitteistot, tietokoneohjelmistot 
(ym.).

- tehokkaat toimeksiantoprosessit 
(esim. brief ja vastabrief)

▻Tukipalvelut
- mainostoimiston suhteeseen tekemät 

investoinnit sis. mm.
- oppiminen
- kouluttaminen
- sopeutuminen
- erityiset tilat ja laitteistot
- mainostoimiston 

alihankkijat, renrot vm.

Mainostajan kustannukset 
asiakkuussuhteesta

- palvelun alentuneet kustannukset
- alentuneet vaihtoehtokustannukset
- alentuneet välilliset kustannukset

Mainostajan parantunut 
taloudellinen toiminta

Mainostajan 
kokema arvo 

suhteesta

Koetun arvon vaikutukset:

- lisääntynyt sitoutuminen
- lisääntynyt yhteistyö
- parantunut tyytyväisyystaso
- lisääntynyt asiakasuskollisuus

Tutkielman viitekehyksen mukaisesti arvontuotannon edellytyksenä strategisessa 

asiakkuudessa on mainostoimiston markkinakeskeinen toiminta. Club Siljaa on ehkä 

vaikea mieltää ”yhdeksi asiakkaaksi”, sillä se on käytännössä koko Siljan 

matkustajaliikennetoiminnan läpileikkaava kokonaisuus ja siihen vaikuttaa useita tekijöitä 

kussakin eri arvoketjun vaiheessa. Club Siljaa voidaan täten tarkastella eräänlaisena 

”matriisiorganisaationa”, jonka kussakin arvoketjun vaiheessa on omat linjaesimiehensä. 

Tämän voidaan todeta nostavan entisestään mainostoimiston tarvetta ymmärtää asiakkaan 

sisäisiä vaikuttavia tekijöitä. Markkinakeskeisyyteen sisältyy informaation hankkimista
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asiakkaaseen liittyvistä taustatekijöistä, mm. Siljan myyntiprosesseista ja 

matkavarausjärjestelmän asettamista rajoituksista. Matkavarausjäijestelmän tuntemiseen 

sisältyy myös kanta-asiakasrekisterin ja erityisesti sen mahdollisuuksien ja rajoitusten 

syvällinen ymmärtäminen. Kampanjoiden toteutukseen liittyen tärkeässä roolissa ovat myös 

myynnin ja laivojen asiakaspalveluprosessien tunteminen. Publicis Dialog on esimerkiksi 

syksyllä 2003 kartoittanut kanta-asiakkaiden ”totuuden hetkiä”, eli tilanteita, joissa kanta- 

asiakas kohtaa Club Siljan matkan eri vaiheissa.

Markkinakeskeiseen informaatioon sisältyy myös mainostajan muiden sidosryhmien 

tunteminen. Club Silja-toiminnan kannalta tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. kanta- 

asiakaskorttien toimittaja, Siljan brandiviestinnästä vastaava mainos -ja mediatoimisto sekä 

tavarantoimittajat laivoilla. Markkinakeskeistä informaatiota on pyritty lisäämään myös 

toteuttamalla bench mark-tutkimus Suomessa toimivista kanta-asiakasohjelmista.

”hirveen tärkeetä että Hasan ja Dialog toisena mainostoimistona keskustelee toistensa kanssa

ja heillä on sama näkemys”

Haastatteluissa todettiin, että Publicis Dialogin on pystyttävä seuraamaan, mitä 

brandimarkkinoinnin puolella tehdään. Tämän nähtiin aiheuttavan tarpeen mm. Club Silja - 

suorapostitusten visuaalisen ilmeen yhteensovittamisessa brandimarkkinoinnin kanssa. 

Lähestyminen edellyttää kuitenkin osapuolten välistä kommunikointia yhteisen näkemyksen 

varmistamiseksi.

Tutkielman teoriaosassa (ks. luku 3.6.4.) todettiin edellä, että yksi asiakassuhteen johtamisen 

tehtävistä on kerätä, suodattaa, arvioida ja varastoida tietoa asiakkaista. 

Markkinainformaation tehokas jakaminen edellyttää, että informaatio asiakkaasta on kaikkien 

mainostoimiston asiakastiimin jäsenten helposti saatavilla. Tämän voidaan tulkita myös 

tehostavan henkilöstövaihdosten yhteydessä uusien asiakastiimin jäsenten perehdyttämistä. 

Lisäksi on oletettava, että mainostoimistolla on yhteinen mielipide markkinainformaation 

merkityksestä. Markkinakeskeisen toiminnan viimeinen edellytys mallin mukaisesti on, että 

mainostoimisto hyödyntää markkinakeskeistä informaatiota toiminnassaan. Tämän voidaan 
nähdä mahdollistavan ennakoivan tavan johtaa asiakastiliä, sillä mainostoimisto tuntee 

paremmin, mihin taustatekijöihin tulevat päätökset perustuvat.
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Asiakkaan myyntiorganisaatiota (tässä: Silja Linen myynti ja markkinointi, revenue 

management) kuvattiin jopa ”mystisenä” toimintaan vaikuttavana tekijänä. Syvälliseen 

asiakkaan liiketoiminnan tuntemiseen voidaan nähdä kuuluvan myös Silja Linen käyttämän 

matkavarausjäijestelmän, kanta-asiakasrekisterin ja laivojen resurssien asettamat rajoitukset 

kampanjasuunnittelulle. Publicis Dialog osallistuu tällä hetkellä useaan eri Club Siljan 

sisäiseen työryhmään, joiden voidaan nähdä tukevan markkinakeskeisyyden vaatimuksia. 

Näin osapuolet tutustuvat paremmin toisiinsa ja tavoitteena on, että yhä useampi 

toimeksiantoehdotus tai suunnitelma saadaan toteutettua. Vallitsevaa olotilaa kuvailee 
seuraava kommentti.

"tulisi ottaa se askel siitä että kaikki ne suunnitelmat ja ajatukset jotka tehdään vietäisiin 

myös toimenpidetasolla”

Mainostoimiston arvon lisäämiseen orientoitunut toiminta jaettiin edellä suhteeseen 

liittyviin tekijöihin, tuote-, hinta- ja laatutekijöihin, jakelutietekijöihin sekä palvelun 

tukitekijöihin. Suhteeseen liittyviä tekijöitä tarkasteltiin edellä (ks. luku 5.3.) strategisen 

kumppanuuden ominaisuuksien yhteydessä.

Arvon lisäämiseen tähtäävän toiminnan toinen osa-alue viitekehyksen esittämässä mallissa on 

palvelu-, laatu- ja hintatekijät. Mainostoimiston ydinosaamisen ollessa sidottu sitä 

toteuttaviin ihmisiin, voidaan todeta, että palvelutuote on itse asiassa mainostoimiston 

asiakastilin toimintaan osallistuva henkilökunta. Tätä puoltaa myös PD:n konsultoiva rooli 

tutkittavassa asiakassuhteessa. Palvelun fyysisiä elementtejä ovat tehdyt suorakirjeet, joita 

voidaan arvioida mm. niiden visuaalisuuden, mainostekstin laadun tai taijouksessa 

ilmoitettujen tietojen virheettömyyden perusteella. Mainostoimiston palvelujen 

luotettavuudella viitataan usein henkilöiden väliseen luottamukseen tai aikaisempiin 

positiivisiin kokemuksiin. Palvelun saatavuudella voidaan tässä yhteydessä viitata 

mainostoimiston (henkilöstön) resursointiin eli siihen, että mainostaja saa tarvitsemansa 

palvelun oikea-aikaisesti. Innovatiivisuuden voidaan tutkittavassa asiakassuhteessa käsittää 

tarkoittavan esim. mainostoimiston palvelutuotteen vaihetta elinkaarellaan. Innovatiivisuuden 

mainostoimiston suhteissa voidaan tulkita merkitsevän monesti myös luovaa toteutusta.
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Fyysiset jakelutietekijät tutkittavassa mainostoimiston toiminnassa ovat lähinnä 

mainostoimiston toimistotilat, tilojen kalusteet ja tietotekniikkaan liittyvät ohjelmat. Luvussa 

3.2. esitelty malli sisällyttää tähän ryhmään myös tehokkaat tilausten vastaanottoprosessit. 

Tutkittavassa mainostoimiston asiakassuhteessa tällä viitattaisiin esim. briefiin ja 

vastabriefiin. Palvelujen ollessa aineetonta on kyseistä arvomallm ryhmää vaikea soveltaa 

asiantuntijapalvelun ympäristöön. Luvussa 2.7. todettiin lisäksi, että palvelun fyysisten 

elementtien merkitys on asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa vähäistä.

Mallin neljäs arvon lisäämiseen tähtäävä osa-alue on palveluun liittyvät tukitehtävät. Tähän 

osa-alueeseen sisältyvät kaikki suhteen suojelemiseksi tehdyt investoinnit, jotka voivat olla 

esimerkiksi asiakkaan kouluttamista tai teknistä tukea. Olen sisällyttänyt tähän ryhmään myös 

mainostoimistojen suhteet alihankkijoihinsa.

Mainostajan kustannukset asiakassuhteesta jakautuvat välittömiin kustannuksiin ja 

välillisiin kustannuksiin. Välittömiä kustannuksia ovat mm. kiinteät kuukausikorvaukset 

mainostoimiston resurssien käytettävyydestä sekä mahdolliset kampanja- tai projektikohtaiset 

erilliskustannukset. Välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi mainostajan ja mainostoimiston 

palveluprosessien lähentämiseen kohdistuneet sopeutumiskustannukset ja 

oppimiskustannukset. Malliin on sisällytetty myös mainostajan vaihtoehtoiskustannukset eli 

tuotot parhaasta hylätystä vaihtoehdosta.

Mallin loppuosan oletetaan noudattavan samaa kaavamaisuutta kuin luvussa 3.2. esitelty 

arvonluomismalli toimittaja-jällenmyyjä -suhteessa. Edellä tarkastellut arvon lisäämiseen 

tähtäävät toiminnan osa-alueet vaikuttavat asiakkaan taloudelliseen tulokseen sekä suoraan 

että edellä käsiteltyjen kustannusten kautta. Syntyneen arvon vaikutuksina voidaan tässä 

yhteydessä pitää lisääntynyttä sitoutumista, asiakastyytyväisyyttä, yhteistyötä sekä 

asiakasuskollisuutta.
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5.6. Asiakassuhteen arvo Publicis Dialogille

Tutkielman teoriaosassa tarkasteltiin arvon muodostumista asiakassuhteen toimittajayrityksen 

näkökulmasta. Tehdyissä haastatteluissa kaikki vastaajat kokivat, että asiakassuhde Club 

Siljan kanssa tuo PD:lle merkittävää tai jokseenkin merkittävää kilpailuetua. Vastaajien 

käsitystä Club Silja -suhteen arvosta arvioitiin käyttäen luvussa 3.3. esitettyä mallia arvon 

muodostumisesta toimittajayritykselle.

Voittofunktio

Taloudellisen tuoton merkitys Publicis Dialogille on tutkittavassa asiakassuhteessa ilmeinen. 

Club Silja-asiakkuus on PD:lle suurin yksittäinen asiakkuus, jonka taloudellista merkitystä 

kuvailtiin suureksi. Tätä kuvailtiin 20/80 -nyrkkisäännöllä, jonka mukaan siis 20 % yrityksen 

asiakkaista muodostaa 80 % yrityksen tuloista. Publicis Dialogilla käytettyjä taloudellisen 

tuoton mittareita ovat mm. myyntikate, todellinen kannattavuus (allokoidut kustannukset per 

asiakkuus) ja asiakaskohtaisen kannattavuuden kehitys.

Volvvmifunktio

Toiminnan jatkuvuutta ja mainostoiminnan volyymin ylläpitämistä pidettiin jopa tärkeämpänä 

tekijänä kuin asiakassuhteen välitöntä kannattavuutta. Toiminnan jatkuvuudella tässä 

yhteydessä viitataan siihen, että mainostoimiston resurssit ovat jatkuvasti tasaisessa käytössä. 

Publicis Dialog on kuitenkin organisaationa joustava ja haastatteluhetkellä kukaan vastaajista 
ei työskennellyt pelkästään Club Silja -asiakastilin parissa.

Turvafunktio

Tutkielmassa mainittiin jo aikaisemmin lyhyesti vastaajien käsityksiä mainostoimistojen 

markkinoista Suomessa. Suurilla asiakastileillä on ilmeinen merkitys toiminnan jatkuvuuteen. 

Haastatteluissa todettiin, että uutta asiakaskuntaa ei synny, tai syntyy hitaasti, joten 

käytännössä mainostajat on monesti voitettava toisilta mainostoimistoilta. Tätä kuvastaa mm 

seuraava kommentti:

’.. .mitä enemmän sulia on pitkiä sitä varmemmalla pohjalla i

HiHllfl ■Hill
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Innovaatiofunktio

Asiakassuhteen välillisistä arvoista innovaatioilla ja tuotto-odotuksilla tulevaisuudessa näyttää 

vastausten perusteella olevan jokseenkin merkittävä vaikutus koettuun arvoon. Innovaatioiksi 

mainittiin mm. asiakassuhdemarkkinoinnin oppiminen ja kertyneen oppimisen 

hyödyntäminen tulevaisuudessa. Asiasta todettiin kuitenkin, että tutkittavassa 

asiakassuhteessa kertynyttä oppimista voi olla vaikea siirtää muihin asiakassuhteisiin mm. 

korkean palvelun räätälöimisasteen perusteella. Innovaatiota puolustaa kuitenkin se, että 

asiakassuhteen sanottiin tarjoavan PD:lle mahdollisuuden hyödyntää liikeideaansa puhtaana 

eli yhdistää asiakassuhdemarkkinointia ja jakelutietoimenpiteitä yhdeksi 

palvelukokonaisuudeksi.

Markkinafimktio
Markkinafimktiolla viitattiin mm. tärkeän asiakkaan asemaan mainostoimiston referenssinä 

tai mahdollisuuksiin laajentua nykyisen asiakkaan välityksellä uusille markkinoille. Silja- 

brandia pidettiin hyödyllisenä ja nimekkäänä referenssinä ja tästä uskottiin olevan hyötyä 

uusasiakashankinnassa. Tutkittavan asiakassuhteen nuoren iän perusteella tätä arvon 

ominaisuutta pidettiin jopa tärkeimpänä. Toiselle markkina-alueelle siirtymistä Club Silja- 

asiakkuuden kautta ei kuitenkaan nähty ajankohtaiseksi.

Tiedustelufunktio

Tutkimuksen teoriaosassa tiedustelufunktiolla viitattiin siihen, että toimittajayritys 

vastaanottaa asiakkaan välityksellä itselleen arvokasta informaatiota, esim. markkinoiden 

kehityksestä, nopeammin tai tehokkaammin kuin se itse saisi vastaavan informaation. 

Tehdyissä haastatteluissa ei tullut ilmi sellaisia tekijöitä, jotka puoltaisivat tätä näkemystä 

arvon muodostumiselle, sillä Club Silja -asiakkuudesta syntyvää tietoa pidettiin vaikeana 

hyödyntää muissa asiakassuhteissa.

Saatavuusfunktio

Saatavuusfimktion viitattiin edellä (ks. Luku 3.3.) tarkoittavan asiakkaan asiantuntemuksesta 

”kolmannen osapuolen” kanssa koituvaa hyötyä myyjäyritykselle, esimerkiksi toiminnan 

laajentamisessa. Teorian esittämän saatavuusfimktion havainnollistamista mainostoimiston 

asiakassuhteissa pidettiin hankalana. Vaikeuksia tuotti myös antaa funktiosta sopivia 

esimerkkejä, johdattamatta vastauksia liikaa. Saatavuusfimktion yhtenä ilmentymismuotona
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voisi olla esim. PD:n yhteistyön hyödyntäminen Siljan tavarantoimittajien kanssa, sillä he 

ovat aikaisemmin tehneet yhteistyötä laivalla.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1. Empiirisen tutkimuksen tiivistelmä

Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoitiin teoriaosassa muodostetun viitekehyksen 

perusteella strategisen asiakkuuden ilmentymistä Club Silja - Publicis Dialog - 

asiakassuhteessa. Club Silja on Silja Linen matkustajaliikenteen kanta-asiakasohjelma, jota 

voidaan pitää lähes kaikkien matkustajaliikenteen toimintaprosessien läpäisevänä 

”matriisimaisena” kokonaisuutena. Publicis Dialog on Publicis -konserniin kuuluva 

asiakassuhde- ja jakelutiemarkkinointiin erikoistunut suunnittelutoimisto. Tutkittavan 

asiakassuhteen yhteistyö jakautuu asiakassuhdemarkkinomtim ja laivamarkkinointiin, mutta 

tutkielma keskittyi näistä vain kanta-asiakasohjelmaan liittyvään yhteistyöhön. Yhteistyö 

kanta-asiakasohjelman puitteissa on pääpiirteissään jaettavissa kanta-asiakasviestintään 

keskittyviin suoramarkkinointiin ja pidemmän tähtäimen kanta-asiakasohjelman 

suunnitteluun.

Asiakassuhteen johtamisprosessien kehittäminen tapahtuu molemmissa yrityksissä sekä 

kokopäiväisten että osa-aikaisten myyjien ja markkinoijien tasolla. Ylimmän johdon 

osallistumisen asiakassuhteen johtamiseen todettiin korostuvan, kun suunnitellaan strategisia 

ja pidemmän aikavälin tavoitteita tai kun tehdään vuosisuunnittelua. Asiakkuuden toteutus 

tapahtuu asiakastiimin välityksellä. Asiakkuustiimiin tärkeimmät vaikuttajat ovat Club Silja 

manager sekä asiakkuuspäällikkö. Muut asiakkuustiimin jäsenet Siljalla ovat markkinoinnin 

suunnittelija ja kanta-asiakasosasto sekä Publicis Dialogilla mainoskiijoittaja (copywriter), 

tuotantopäällikkö ja luova päällikkö (a.d.) Asiakastyöskentelyn seuranta liittyy 

kampanjatasolla suorapostitusten seurantaan sekä pidemmällä aikavälillä 

asiakastyytyväisyyttä mittaaviin tutkimuksiin.

Strategisen asiakkuuden ominaisuuksista tutkimuksen kohteena olevassa asiakassuhteessa 

korostuivat asiakkuustiimin merkitys, informaation jakaminen, toiminnan pitkäjänteisyys ja 

osapuolten keskinäinen luottamus.
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Tutkielmassa esitettyä kauppatapahtumapohjaisen asiakkuuden määritelmää tukee se, että 

suurin osa yhteistyöstä on yksittäisiä kampanjoita, joissa PD:n rooli nähtiin ensisijaisesti 

toteuttavana osapuolena. Toiminta havaittiin kuitenkin kertaluonteisuudestaan huolimatta 

jatkuvaksi. Ulkoistamiseen perustuvaa asiakkuutta puoltaa se, että Silja on nykyisellään 

ulkoistanut aikaisemmin itse tehtyjä prosessejaan ulkoiselle toimittajalle. Näitä ovat mm. 

suorapostitukset ja kanta-asiakastietokannan analysointi. Kustannustehokkuuden sijaan 

ulkoistamisen tavoitteena voidaan pitää PD:n asiantuntemuksesta tavoiteltavaa lisäarvoa. 

Lisäarvon tavoitteluun liittyy myös PD:n konsultoiva rooli Club Silja -kanta-asiakasohjelman 

kehittämisessä. Ilmiötä kuvailtiin eräänlaiseksi ”sparraamiseksi”. Kumppanuusasiakkuuden 

määritelmä osoittautui vaikeimmin tutkittavaan asiakassuhteeseen sovellettavaksi. Resurssien 

koordinointia tutkittavassa asiakassuhteessa näkyi lähinnä PD:n asiakkuuspäällikön 

toimintana, mutta suhteen tarkasteleminen pitkäaikaisena kehitysyhteistyönä on ehkä vielä 

liian aikaista. Suhteessa ei myöskään ollut havaittavissa markkinatiedon tai taloudellisen 

tiedon avointa jakamista (avointa kirjanpitoa). Mainostoimisto-mainostaja-kumppanuuteen 

liitettyä tuottojen ja riskien jakamista ei myöskään ollut havaittavissa.

Tutkimuksessa todettiin, että molempien osapuolten tavoitteet täyttyvät tutkittavassa 

asiakassuhteessa jokseenkin hyvin. Suhteesta on kuitenkin vaikea erottaa ns. yhteisiä 

tavoitteita. Suhteen tavoitteiden todettiin lähtevän Club Siljan kehitys- ja myyntitavoitteista. 

Tavoitteiden toteutumiseen todettiin vaikuttavan paljon suhteen ulkopuolisia tekijöitä. 

Tavoitteiden tunteminen jakautui osapuolten kesken epäsymmetrisesti. Publicis Dialogilla on 

selkeä kuva Club Siljan tulevaisuuden kehityksestä ja tavoitteista siinä niissä Club Siljan oli 

vaikeampi ottaa kantaa Publicis Dialogin kehitystavoitteisiin.

Osapuolten keskinäisessä riippuvuussuhteessa voidaan havaita epäsymmetrisiä piirteitä. 

Mainostajan todettiin olevan riippuvainen mainostoimistosta lyhyellä aikavälillä, kun 

mainostoimiston riippuvuus asiakkaasta korostuu ehkä enemmän pitkällä aikavälillä. 

Riippuvaisuus suhteessa asiakkaalle havaittiin perustuvan toimittajan asiakkaalle sopivaan 

tarjoomaan sekä suhteeseen investoituihin kustannuksiin, mm. perehtymiseen ja oppimiseen. 

Riippuvaisuutta voidaan nähdä lisänneen myös mainostajan organisaatiossa tapahtuneet 

asiakastiimin henkilöstövaihdokset.
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Tutkimuksen kohteena olevassa asiakassuhteessa informaation jakamista voidaan pitää sekä 

ajallisesti että laajuudeltaan syvänä. Informaation jakaminen asiakassuhteessa toteutuu 

erityisesti mainostajalle tärkeän asiakastietokannan jakamisena. Jaetun tietokannan 

käsittelyyn todettiin liittyvän myös ongelmia mm. tiedon tulkinnan ja päivitettävyyden osalta. 

Kaikki vastaajat kokivat, että suhteen toinen osapuoli on ollut hyvin tavoitettavissa. Ylimmän 

johdon tavoittaminen todettiin vaikeammaksi, mutta tätä ei pidetty häiritsevänä tekijänä. 

Empiirisessä tutkimuksessa rakennettiin malli osapuolten välisestä viestinnästä ja sen 

tiheydestä. Organisaatioiden kokoerot huomioiden voidaan pitää luonnollisena, että 

osapuolten välillä on eroja mm. sisäisessä viestinnässä ja organisaatiokulttuurissa. Club 

Siljalla havaittiin, että sisäisessä tiedon jakamisessa, esiintyy ajoittain pientä epätasaisuutta. 
Informaatiotarpeen todettiin korostuvan erityisesti ennen suunnitelmien toteuttamisvaihetta.

Osapuolten kommunikoinnissa arvostettiin molemminpuolista avoimuutta ja puuttumista 

toiminnan ongelmakohtiin. Tätä voidaan pitää yhteensopivana teoriaosassa esitetyn mallin 

kanssa, jonka mukaan luottamus ja sitoutuminen mainostoimiston suhteissa rakentuvat 

osapuolten interaktioiden välityksellä. Toimeksiantojen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi 

mainostoimistojen puolelta mainittiin mm. muodollisuus ja selkeys. Mainostoimiston 

tekemien toimeksiantoehdotusten ominaisuutena, tai paremminkin edellytyksenä, mainittiin 

Siljan liiketoiminnan syvällinen tunteminen.

Club Siljan roolin Publicis Dialogin liiketoiminnan suunnittelussa todettiin olevan 

luonteeltaan välillistä. Tällä viitattiin ensisijaisesti asiakkaan tarpeita vastaavien resurssien 

varmistamiseen. Publicis Dialogin osallistuminen asiakkaan toiminnan suunnitteluun on sen 

sijaan enemmän välitöntä ja ilmenee suoraan kanta-asiakasohjelman kehittämistyössä.

Luottamusta voidaan pitää tutkittavassa asiakassuhteessa yhtenä merkittävimmistä arvoa 

luovista tekijöistä. Luottamus vapauttaa asiakkaan resursseja ja vähentää näin kustannuksia 

asiakassuhteesta. Luottamuksen mahdollisen puutteen todettiin aiheuttavan konflikteja 

kaikissa yhteistyön vaiheissa suunnittelutyöstä laskutukseen asti. Luottamukseen vaikuttavina 

tekijöinä korostettiin kommunikaation avoimuutta ja ihmisten persoonallisuustekijöitä. 

Asiakastiimin jäsenien luottamus toisiinsa ja toistensa asiantuntemukseen todettiin hyväksi. 

Luottamuksessa tehtyihin toimeksiantoihin, ts. informaatiointensiivisen prosessin tuotokseen, 

oli sen sijaan havaittavissa enemmän varauksellisuutta.
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Sitoutuminen tutkittavassa asiakassuhteessa näkyy parhaiten koko organisaation panostuksena 

asiakassuhteen toimintaan, erityisesti pitkän aikavälin yhteiseen suunnitteluun. Tutkimuksessa 

kerättiin lista tekijöistä, jotka toimivat vastaajien mielestä signaaleina toisen osapuolen 

mahdollisesta negatiivisesta sitoutumisesta.

Club Siljan rooli Silja Linen liiketoiminnan kokonaisuudessa on hankkia, ylläpitää ja kehittää 

kannattavia asiakassuhteita. Publicis Dialogin rooli edellisessä on toimia lähteenä 

asiantuntemukselle asiakassuhdemarkkinoinnin kehittämisessä. Mainostoimiston 

arvonluontikyvykkyys perustuu sen markkinakeskeiselle toiminnalle. Markkinakeskeiseen 
toimintaan todettiin kuuluvan erityisesti tiedon syventäminen asiakkaan liiketoiminnasta ja 

siihen liittyvistä tekijöistä. Toisena osa-alueena mainittiin yhteistyön syventäminen asiakkaan 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

6.2. Johtopäätökset ja suositukset liikkeenjohdolle

Haastattelujen perusteella CS-PD -asiakassuhde on luonteeltaan lähinnä konsultoivaa ja 

ulkoistamiseen perustuvaa asiakkuutta. Syvän asiakassuhteen näkyvimpiä ilmentymiä 

suhteessa ovat strategisesti tärkeän asiakastietokannan jakaminen ja Publicis Dialogin 

osallistuminen Club Siljan strategiseen suunnitteluun. Konsultoivaan rooliin liittyen on 

kuitenkin havaittavissa tietty ristiriita. Asiakassuhdemarkkinoinnin ulkoistamisella haetaan 

uutta tuoretta ajattelutapaa, ts. kumppania, joka näkee ”metsän puilta”. Silja Linen 

matkustajaliikenteen toimintaan liittyy kuitenkin suuri määrä tekijöitä, joita 

asiakassuhdemarkkinoinnin kehittämisessä ei ole mahdollista jättää huomiotta. Edellä 

mainitun kaltaisia tekijöitä ovat mm. Siljan myyntiorganisaatio, Siljan atk-osasto, laivojen 

palveluprosessit, matkavarausjäijestelmä ja kanta-asiakasrekisteri. Tutkimuksessa havaittiin, 

että Club Siljaa on hankala käsitellä yhtenä asiakkaana, sillä se on useiden eri 

liiketoimintaprosessien läpäisevä kokonaisuus. Mainostoimiston kannalta tämä tarkoittaa sitä, 

että markkinakeskeisyyden vaatimukset strategisen asiakassuhteen johtamistyössä kasvavat 

moninkertaisiksi. Suurimmat haasteet asiakassuhteen kehittämisessä näyttäisivätkin siten 

liittyvän informaation tehokkaaseen jakamiseen organisaatioiden välillä. Vastuu informaation 
jakamisesta on asiakkuustiimillä.
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Havaintojeni perusteella tutkittavassa asiakassuhteessa merkittävään rooliin nousee myös 

informaation vaihdantaan liittyvät tekniset ratkaisut, mm. jaetut yhteydet asiakasrekisteriin ja 

varaustilanteisiin. Käsitellyn teorian sekä empiiristen havaintojeni perusteella esitän asiasta 

seuraavan johtopäätöksen:

Mitä syvempi strateginen asiakassuhde on, sitä suuremmat vaatimukset se asettaa 

asiantuntijapalveluyrityksen markkinakeskeiselle toiminnalle. Tämä kasvattaa 

asiakkuustiimin vastuuta informaation ajallisesta levittämisestä organisaatioiden välillä.

Johtopäätöstä voidaan tulkita myös siten, että mainostoimisto - mainostaja -yhteistyön 

syventyessä strategiselle tasolle, tulisi asiakassuhdetta tarkastella yhä enemmän myös 

markkinoinnin verkostonäkökulmasta, ei vain kahdenkeskisenä myyjä - asiakas -suhteena.

Tutkittava asiakassuhde osoittautui useilta strategisen asiakkuuden ominaisuuksiltaan 

epäsymmetriseksi. Suhteen tavoitteet ovat mainostajan tavoitteita eikä yhteisiä tavoitteita 

pystytty käytännössä osoittamaan. Toiseksi, riskien tai voittojen jakaminen on suhteessa 

vähäistä. Lisäksi Club Siljan havaittiin olevan suhteessa vahvemmassa asemassa esimerkiksi 

asiakassuhteen päättyessä. Club Siljan riippuvuutta voisi lisätä se, että Publicis Dialog saisi 

suuremman osan asiakkaan arvopolussa ja pääsisi yhä syvemmälle Club Siljan 
organisaatioon. Yhteistyön laajeneminen jakelutiemarkkinointiin näyttäisi tukevan edellistä 

havaintoa. Havaintoa puoltaa myös se, että Publicis Dialog on asiakkuuspäällikkönsä 

välityksellä mukana useissa Siljan palvelutoiminnan kehittämistä käsittelevissä 

projektiryhmissä. Tutkielman teoriaosassa todettiin, että vaihdokset asiakkuustiimin 

avainhenkilöstössä ovat mahdollisia riskitekijöitä suhteen päättymiselle. Empiirisessä 

tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että vaihdokset asiakkaan organisaatiossa olivat lisänneet, 

ainakin hetkellisesti, mainostajan riippuvuutta mainostoimistostaan.

Asiantuntijapalvelujen ydinosaamisen ollessa sidottu itse palvelua toteuttaviin henkilöihin, 

voidaan todeta, että itse palvelu on monessa tapauksessa palvelua toteuttava henkilöstö ja 

heidän asiantuntemuksensa. Tämä tarkoittaa, että arvon lisäämiseen tähtäävissä tekijöissä 

suhdetekijöiden merkitys korostuu entisestään, sillä suhdetta ja itse palvelua voi olla vaikea 

erottaa toisistaan. Tutkittavassa asiakassuhteessa havaittiin, että varsinaisen palvelun ja 

suhdetekijöiden ero on häilyvä. Myös palvelun fyysisten elementtien merkitys on todettu
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mainostoimiston suhteissa vähäiseksi. Arvon lisäämiseen tähtäävät suhdetekijät korostuvat 

erityisesti strategisessa asiakassuhteessa, sillä ne ylläpitävät asiakassuhteen vakautta. 

Käsitellyn teorian ja empiiristen havaintojeni perusteella asiasta voi esittää seuraavan 

johtopäätöksen:

Strategisessa kumppanuudessa mainostoimisto-mainostaja-kontekstissa suhdetekijöillä on 

suurin yksittäinen merkitys arvon muodostumiseen tähtäävistä toiminnoista, sillä ne pyrkivät 

ylläpitämään strategisen asiakkuuden vakautta.

Johtopäätös ei pyri kyseenalaistamaan sitä, etteikö palvelutoiminnan onnistuneella tuotoksella 

(esim. suoramainoskampanjalla) olisi olennaista vaikutusta asiakkaan kokemaan arvoon. 

Tässä tutkielmassa käytetyn näkökulman mukaan lopputuotteen onnistumisen määrittää 

kuitenkin jo informaatiointensiivisen prosessin aikaisemmat vaiheet.

Club Siljan varhainen vaihe toiminnassaan ja tavoitteiden osittain keskeneräisyys aiheuttaa 

sen, että suosituksia yhteistyön kehittämiselle on vaikea esittää. Tämä vaikuttaa myös siihen, 

että yhteistyön onnistumista voidaan pitää vielä liian aikaisena arvioida. Havainto on siten 

yhdenmukainen edellä käydyn teorian kanssa siinä, että mainostoimisto tarvitsee usein aikaa 

asiakkaansa liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen. Vasta yhteistyön suurien 

suuntaviivojen selkiytymisen jälkeen olisi mielekästä arvioida kehitysyhteistyön muita 

tavoitteita. Jos tavoitteena on, että Publicis Dialog kehittyy yhä syvemmäksi osaksi Club 

Siljaa, edellyttää tämä roolijaon täsmentämistä Publicis Dialogin ja Siljan sisäisten tekijöiden 

kesken, mm. asiakastietokantoihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyön luonteva 

kehityssuunta tulevaisuudessa olisi laajentaa kumppanuusyritysten tuntemusta toisiinsa yli 

Club Silja -asiakastiimin rajojen.
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6.3. Teoreettisen viitekehyksen pitävyys ja ehdotuksia jatkotutkimukselle

Empiirisessä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan pitää käsitellyn teorian ja muodostetun 

viitekehyksen kanssa yhdensuuntaisina. Ristiriitoja teorian ja empirian välillä ei siten ollut 

havaittavissa. Tätä tutkimusta olisi luontevaa jatkaa esimerkiksi syventämällä strategisen 

kumppanuuden tarkastelua siten, että se huomioisi myös suhdemarkkinoinnin verkostoteorian. 

Toisaalta aikaulottuvuuden huomioiminen tutkimuksessa tekisi mahdolliseksi tarkastella 

markkinakeskeisen informaation vaatimusten kehittymistä ja asiakassuhteen johtamisen 

ominaispiirteitä strategisen asiakassuhteen eri vaiheissa.
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LIITTEET :

Liite 1. Asiakassuhteen arvo

Asiakassuhteen arvolla (life time value, customer life time value) tarkoitetaan yleisesti sitä, 

että yrityksen tulisi pyrkiä toiminnallaan maksimoimaan asiakassuhteen pitkäaikaista tuottoa 

ja näin välttämään lyhytnäköisyyttä voiton tavoittelussa (Egan 2001, 63). Tämä 

asiakassuhteen, lähinnä taloudellisin mittarein laskettava, arvo on määritelty asiakassuhteen 

odotettujen tulevien nettokassavirtojen nykyhetkeen muutetuksi arvoksi (Roberts & Berger 
1999, 192-193).

Liite 2. Arvoketju

SUPPORT

ACTIVITIES

PRIMARY ACTIVITIES

(Lähde: Porter 1987, 37; ref. Kotler ym. 1999, 481)

Liite 3. Asiakassuhdemarkkinointi

Bergström ja Leppänen ovat määritelleet (1997, 306) asiakassuhdemarkkinoinnin on 

kokonaisuudeksi, jolla yritys luo, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteitaan jatkuvasti. Sen 

lähtökohtana on kannattavuus ja asiakastyytyväisyys
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Liite 4. Kanta-asiakasmarkkinointi, kanta-asiakasohjelma ia kanta-asiakasmarkkinoinnin

osatekijät

”Kanta-asiakasmarkkinointi on systemaattinen toimintajärjestelmä, jossa yritys yhdessä 

kanta-asiakkaan kanssa ylläpitää ja kehittää kanta-asiakassuhdetta yksilöllisesti 

asiakassuhteen arvo huomioiden tavoitteena molempien osapuolten tyytyväisyys suhteen 

kehittymiseen” (Pöllänen, 1995, 19).

Kanta-asiakasohjelmaa kutsutaan myös kanta-asiakasjäijestelmäksi (laajemmin 

ymmärrettynä), asiakaskerhoksi, asiakasklubiksi tai pisteidenkeruuohjelmaksi, kanta- 

asiakassuhteen hoito-ohjelmaksi tai asiakasuskollisuusohjelmaksi. Kanta-asiakasohjelma 

keskittyy yrityksen asettamien kannattavuuskriteerien perusteella valittuihin asiakkaisiin, 

jotka tekevät jotain jäsenyytensä eteen ja jotka saavat vastineeksi vain jäsenille tarkoitettuja 

etuja. (Blomqvist ym. 1993, 117).

Kanta-asiakasmarkkinoinnin ”kivijalat” on esitetty seuraavasti :

(Lähde: Pöllänen 1995, 26, mukailtu)

Liite 5. Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointi on määritelty markkinoinniksi, joka käyttää yhtä tai useampia mainonnan 

medioita saadakseen aikaan mitattavissa olevan palautteen tai tapahtuman kuluttajilta. (Kotler 

ym. 1999, 757)
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Liite 6. Tietokantamarkkinointi

Tietokantamarkkinointi (database marketing) voidaan määritellä yksittäisten asiakkaiden 

kontaktitietojen, kuten osoitteiden, puhelinnumeroiden tai sähköpostiosoitteiden keräämiseksi 

yhdessä asiakkaiden henkilökohtaisten ostosten rekisteröimisen kanssa (ostosten ajoitus, 

ostosten määrä, ostosten arvo). Kerättyä tietokantaa käytetään tämän jälkeen hyväksi 

nykyisten asiakkaiden säilyttämisessä sekä asiakkaiden ostopäätösten aktivoimisessa. 

(Rossiter & Percy, 1998, 404)
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Liite 7. Empiirisen tutkimuksen haastatte Imunko

PERUSTIEDOT HAASTATELTAVASTA
Asemasi yrityksessä / titteli?
Pääasialliset työtehtäväsi?
Kuinka pitkään olet ollut mukana tämän asiakassuhteen hoitamisessa? 
Koulutuksesi ja aikaisemmat työtehtäväsi?

STRATEGISEN ASIAKKUUDEN JOHTAMISEN ORGANISOINTI

Kysymys 1. Arvioi kuinka paljon osallistut Club Silja -Publias Dialog -asiakastilin toimintaan?

Kysymys 2. Mitkä ovat sellaisia päätöksiä tai asioita, jotka edellyttävät mukanaoloasi asiakastiimin 
kokouksissa?

Kysymys 3. Miten asiakassuhteen johtamisen organisointi on Siljalla jäljestetty?

Kysymys 4. Miten asiakastiimin toimintaa ja tuloksellisuutta seurataan? Mitkä ovat tuloksellisuudet mittarit?

Strateginen Kumppanuus Club Silja - Publiais Dialog 
asiakassuhteessa

Kysymys 5. Mitä strateginen asiakkuus tai kumppanuus mielestäsi tarkoittaa? Mainitse joitakin tärkeimpiä 
ominaisuuksia, jotka näet korostuvan strategisissa asiakkuuksissa?

Kysymys 6. Mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet, jotka erottavat strategisen asiakassuhteen yrityksen muista 
asiakassuhteesta?

Kysymys 7. Arvioi miten seuraavat väittämät kuvaavat Silja ja Publiais Dialogin välistä asiakassuhdetta?

Ulkoistamisasiakkuus. Suhde perustuu osapuolten yhteistyölle ja resurssien jakamiselle. Motivaationa 
ulkoistamisasiakkuudelle voidaan pitää kustannustehokkuuden kasvua.
(1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)
1 2 3 4 5

Konsultointiasiakkuus. Suhde perustuu asiakkaan taloudelliselle merkitykselle, ts. sille, miten myyjän taijooma 
pystyy vaikuttamaan asiakkaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Myyjän rooli suhteessa on osallistuva 
sekä panos strategisesti tärkeä.

Kumppanuusasiakkuus. Perustuu pitkäaikaiseen kehittämisyhteistyöhön ja on prosessi, jossa toimittajan ja 
asiakkaan väliset rajat vähitellen häviävät. Taloudelliselta kannalta voi perustua organisaatioiden väliseen 
”avoimeen kirjanpitoon”.
(1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)

Kauppatapahtumapohjainen asiakkuus. Asiakas tarvitsee paljon kertaluonteisia/yksinkertaisia ratkaisuja. 
Sopimukset koskevat lyhyttä ja keskipitkää aikaväliä (jopa kertaostoja).
(1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä) 
1 2 3 4Î 5
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Kysymys 8. Missä määrin osapuolet jakavat asiakassuhteen tuotot ja riskit, anna esimerkkejä?

Strategisen kumppanuuden ominaisuudet

Kysymys 9. Arvioi kuinka hyvin Club Siljan ja Publicis Dialogin ”itsenäiset” tavoitteet täyttyvät nykyisessä 
asiakkuussuhteessa?

S

Kysymys 10. Onko suhteessa esiintynyt tilanteita, joissa olisitte joutuneet joustamaan omista tavoitteista suhteen 
yhteisten tavoitteiden puolesta? Jos vastaus on kyllä, millaisissa tilanteissa?

Kysymys 11. Arvioi kuinka hyvin tunnet suhteen toisen osapuolen (Club Silja / PD) organisatoriset tavoitteet? 
a. lyhyellä aikavälillä (n 1 vuosi)
(1 = erittäin i
1 2 3 4 5

b. pitkällä aikavälillä (n. 3 vuotta)
(1 = erittäin hyvin, 5 = erittäin heikosti)
12 3 4 5

Kysymys 12. Arvio ovatko Club Silja ja Publicis Dialog riippuvaisia toisistaan? Jos ovat, mihin tekijöihin tämä 
riippuvaisuus perustuu?

Kysymys 13. Suhteen päättyminen vaikuttaisi meihin merkittävästi ja suhdetta olisi vaikea korvata 
(1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)
1 O 1 /1 Г' " *3 4 J

Kysymys 14. Suhteen päättyminen olisi vaikuttaisi vastapuoleen merkittävästi ja heidän olisi vaikea korvata 
suhdetta.
(1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)
1 2 3 4 5

Kysymys 15. Arvio, onko mielestäsi mahdollista, että osapuolten riippuvaisuus voisi johtaa toisen osapuolen 
vahvempaan asemaan suhteessa, esim. opportunistiseen toimintaan?

Kysymys 16. Arvioi kuinka, suhteen vastapuoli on mielestäni ollut sinun tavoitettavissa?
(1 - erittäin hyvin, 5 = erittäin heikosti)
1 2 3 ШНИ——

Kysymys 17. Arvioi kuinka, te olette mielestänne olleet vastapuolen tavoitettavissa?
(1 = erittäin hyvin, 5 = erittäin heikosti)
1 o V a E У TEMI ШтЫй\МШ ¿JS* lilEÄli 1 il¡J¡ ЩтШт-w ¿ i, „ J T

Kysymys 18. Onko viimeisen vuoden aikana esiintynyt tilanteita, joissa yhteydensaantiongelmat olisivat 
vaikeuttaneet tai hidastaneet vastapuolen työskentelyä?
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Kysymys 19. Asiakastiimin keskinäinen kommunikointi

Kontaktihenkilö Viestinnän tiheys
1 = välitöntä yhteydenpitoa viikoittain tai 
useammin, sis. henkilökohtaisia tapaamisia
2 = välitöntä yhteydenpitoa kuukausittain, 
henkilökohtaisia tapaamisia vähintään kerran 
kuukaudessa
3 = etupäässä välillistä yhteydenpitoa, 
kohtaamisia harvemmin kuin kuukausittain

toimitusjohtaja / PD
asiakkuuspäällikkö / PD

Vastaaja: Copy writer / PD
a.d. / PD
Tuotantopäällikkö. / PD
myyntipäällikkö / Silja
Club Silja manager
markkinointisuunnitteli j a
kanta-asiakasosasto

Kysymys 20. Mitkä ovat tämän asiakassuhteen johtamisen kannalta keskeisimmät viestinnän osa-alueet?

Kysymys 21. Mitä pidät hyvinä ominaisuuksina osapuolten välisessä viestinnässä? Miten nämä toteutuvat CS- 
PD-suhteessa?

Kysymys 22. Arvioi kuinka Club Silja osallistuu Publicis Dialogin liiketoiminnan suunnitteluprosessiin?
(1 = erittäin paljon, 5 = erittäin vähän/ei ollenkaan)
1 2 3 4 5

Kysymys 23. Arvioi kuinka Publicis Dialog osallistuu Club Siljan liiketoiminnan suunnitteluprosessiin?
(1 = erittäin hyvin, 5 = erittäin heikosti)
1 2 3 4 5

Kysymys 24. Mitä luottamus mielestäsi tarkoittaa ja mikä on sen merkitys myyjä-asiakas-suhteissa?

Kysymys 25. Uskon, että suhteen vastapuoli toimii suhteessa yhteisen edun/tavoitteiden eteen, eikä pyri 
yksipuolisesti hyötymään suhteesta.
(1 - täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)
1 2 "з 4

Kysymys 26. Mihin luottamus mielestäsi perustuu Club Silja - Publicis Dialog -asiakassuhteessa?

Kysymys 27. Mitä luottamuksen rakentamiseksi mielestäsi voidaan tehdä? Mitä on tehty?

Kysymys 28. Onko yhteistoiminnasta erotettavissa osa-alueita, joilla luottamus kumppaniin on suurempi kuin 
toisella?

Kysymys 29. Suhteemme vastapuoli on sitoutunut yhteistyöhön kanssamme ja on haluton vaihtamaan 
kumppania.
(1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)
1 ' 2 3 4 5



Kysymys 30. Olemme sitoutuneet yhteistyöhön vastapuolen kanssa. Tällä hetkellä, tai lähitulevaisuudessa, ei ole 
näkyvissä syytä, miksi haluaisimme vaihtaa kumppania.
(1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä)
1 2 3 4 5

Kysymys 31. Mitkä ovat mielestäsi sellaisia asioita, jotka toimivat signaaleina osapuolen sitoutumisesta?

Kysymys 32. Mitä ovat mielestäsi sellaisia asioita, jotka toimivat signaaleina osapuolen negatiivisesta 
sitoutumisesta?

SUHTEEN ARVO ASIAKKAALLE (vain CS)
Kysymys 33. Mikä on Club Siljan kilpailuetu Siljan liiketoiminnan kokonaisuudessa. Mikä on PD:n rooli tässä 
kilpailuedussa?

Kysymys 34. Arvio kuinka asiakassuhde tuo Club Siljalle merkittävää kilpailuetua?
(1 = merkittävää kilpailuetua, asiakassuhde kopioimattomissa, 5 = ei ollenkaan/vastapuoli on helposti 
korvattavissa)

1 2 3 4 5

Kysymys 35. Omaako Publicis Dialog riittävästi tietoa Club Siljan toiminnasta, ts. sanoen onko PD riittävän 
syvällä Club Siljan toiminnassa mukana?

SUHTEEN ARVO PUBLICIS DIALOGILLE (vain PD)
Kysymys 36. Arvio kuinka paljon asiakassuhde tuo Publicis Dialogille merkittävää kilpailuetua/strategista etua? 
(1 = merkittävää kilpailuetua,, 5 = ei ollenkaan)
1 2 3 4 5

Kysymys 37. Arvioi seuraavia välittömiä arvoon vaikuttavia tekijöitä PD - CS -asiakassuhteessa: 

Taloudellinen tuotto
(1 =merkitys erittäin suuri, 5 = merkitys erittäin pieni)
1 2 3 4 5

Toiminnan jatkuvuus ja volyymi
(1 =merkitys erittäin suuri, 5 = merkitys erittäin pieni)

1 2 3 4 5

Epävarmuuden vähentäminen markkinoilla 
(1 =merkitys erittäin suuri, 5 = merkitys erittäin pieni)

1 2 3 4 5

Kysymys 38. Arvioi seuraavia välillisiä arvoon vaikuttavia tekijöitä:

Innovaatiot, tuotto-odotukset tulevaisuudessa 
(1 =merkitys erittäin suuri, 5 = merkitys erittäin pieni)

1 2 3 4 5

Referenssit, suositukset, uusien asiakkaiden saaminen ja mahdollisuudet laajentua uusille markkinoille 
(1 =vaikutus erittäin suuri, 5 = vaikutus erittäin pieni)

2 3i
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Asiakassuhteen tuottama merkittävä muussa liiketoiminnassa hyödynnettävä tieto 
(1 =merkitys erittäin suuri, 5 = merkitys erittäin pieni)
1 л - . -I 2 3 4 j

Asiantuntemus auktoriteettien tai ”kolmannen osapuolen” kanssa toimimisesta 
(1 =merkitys erittäin suuri, 5 = merkitys erittäin pieni)
1 2 3 4 5
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