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HOITOLAITTEEN HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
YKSITYISESSÄ FYSIKAALISESSA HOITOLAITOKSESSA

Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä tekijät 
vaikuttavat hoitolaitteen hankintaan yksityisessä 
fysikaalisessa hoitolaitoksessa ja löytää näistä teki
jöistä mielekäs hoitolaitehankintoja parhaiten selittävä 
yhdistelmä.

Lähdeaineisto
Lähdeaineisto oli olemassa olevaa tietoa ; alan teorioi
ta, aikaisempia tutkimuksia, uutta tietoa kerättiin 
postikyselyn avulla yksityisistä fysikaalisista hoito
laitoksista .

Tietojen käsittely
Empiirisen tutkimuksen tulokset esitettiin määrällisten 
ja prosentuaalisten jakaumien avulla. Kahden muuttujan 
analyyseissa käytettiin 9( 2 -testiä. Tulosten analysoin
nissa lähdettiin liikkeelle korrelaatiokertoimien las
kemisesta selittäjäehdokkaiden esille saamiseksi. Lopul
linen tekijöiden kombinaatio saatiin esille monimuuttu- 
jaregression avulla.

Tulokset Parhaaksi hoitolaitehankintoja selittävien tekijöiden 
yhdistelmäksi saatiin hoitolaitevaranto ja laitteiden 
iät, päätöksentekoon osallistuvien määrä, puhelinpal
velun toimivuus, toimittajan sijainti, laitoksen liike
vaihto ja ikä.

Avainsanat Hoitolaite, yksityinen fysikaalinen hoitolaitos, pien
yritys, tuotantohyödykkeen hankinta
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1
JOHDANTO

1.1
Tutkimuksen kohde

Tutkielmani kohteena ovat yritykset, jotka ostavat hoito- 
laitteita tuottaakseen niillä palveluita. Suurin osa yri
tyksistä rajoituu siten yksityiselle sektorille eli ne ovat 
yksityisiä fysikaalisia hoitolaitoksia. Tutkimuksen toimeksi
antajana on Instrumentarium Oy, joka markkinoi Escotek Ky:n 
valmistamia hoitolaitteita. Instrumentarium-konsernin MED- 
ryhmän toimenpideosasto, jolle hoitolaitteiden markkinointi 
kuuluu, markkinoi, myy ja huoltaa mahdollisimman täydelli
sesti terveydenhuollon tarpeet tyydyttävää ja kattavaa laite
ja tarvikevalikoimaa.1 2 Escotek on puolestaan Oulussa sijait
seva yhtiö, joka on perustettu 1976. Tämän voimakkaasti tuote' 
kehittelyyn panostavan yhtiön henkilöstön lukumäärä on 35 
(tuotekehittelyssä 6) ja liikevaihto noin 15,5 miljoonaa. 2Escotekin hoitolaitteiden markkinaosuus Suomessa on 70 %. 
Hoitolaitteiden vientitoiminnasta Escotek huolehtii itse, 
kotimaan markkinointi siirtyi Instrumentarium Oy:lie 
vuonna 1985.

Tutkimus jakautuu kahteen pääosaan, joista ensimmäinen oli 
kirjallisuustutkimus ja toinen kenttätutkimus. Teoriaosassa 
etsittiin tutkimukseen liittyviä taustatietoja ja kartoi
tettiin aiheen teoreettinen perusta kirjallisuuden perus
teella. Osasta tein seminaarityön (työpaperin) otsikolla 
"Investointihyödykkeen ostopäätösprosessi pienyrityksessä". 
Teorian perusteella rakennettiin tutkimuksessa sovellettava 
vaikutusverkko, johon perustuen toinen vaihe toteutettiin.

1 Instrumentarium Oy: n toimintakertomus 1985, 10
2 Haastattelu Esko Olkkonen, 1986
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Tutkielmani teoreettinen osa on siis nähtävä pohjustuksena 
tutkimuksen kohteen luonteen ja ominaispiirteiden ymmärtämi
selle , mitä pyritään sitten käyttämään hyväksi empiirisen 
osan suunnittelussa, tutkimusmenetelmien valinnassa ja tulos
ten analysoinnissa sekä tulkitsemisessa. Kenttätutkimus 
tapahtui pääasiassa kirjekyselyn avulla syksyllä 1986.

1.2
Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma

Tutkielman tavoitteena on selvittää ne tekijät, jotka vaikut
tavat hoitolaitteen hankintaan yksityisessä fysikaalisessa 
hoitolaitoksessa. Pääongelman ratkaisuun pyritään selvittä
mällä seuraavat alaongelmat:

A. Mitkä ovat hankintaan vaikuttavat

kysyntätekijät?
- laitoksiin liittyvät kysyntätekijät
- päättäjiin liittyvät kysyntätekijät
- kuluttajiin liittyvät kysyntätekijät

tarjontatekijät?
- markkinoivaan yritykseen liittyvät tarjonta- 

teki jät
- laitteisiin liittyvät tarjontatekijät

tilanne- ja institutionaaliset tekijät?
- esim. lainsäädäntötekijät (ks. määritelmä 

sivulla 4)

Kaikki edellämainitut tekijät voidaan löytää myös tutkimuk
sen vaikutusverkosta sivulla 21.

B. Mitkä ovat tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät
(eli mikä on eniten selittävä tekijöiden kombinaatio?)
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Nämä alaongelmat voidaan jakaa vielä pienempiin osiin, joita 
on tarkasteltu lähemmin vaikutusverkon yhteydessä. Tarkoituk
sena on avustaa Instrumentarium Oy :tä, jonka käytännön ongel
mana on markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen yksityisille 
fysikaalisille hoitolaitoksille.

1.3
Aiheen rajaukset ja oletukset

Tutkimusongelmaa on tarkasteltu lähinnä ostavan yrityksen 
näkökulmasta.

Ostavalla yrityksellä tarkoitan yksityistä fysikaalista hoi
tolaitosta, enkä esim. julkista sektoria. Tutkielmassani 
pienyrityksellä tarkoitan yritystä, jossa ostopäätösproses- 
siin osallistuvia on yleensä vain yksi (korkeintaan 5), koska
suurimmassa osassa (99 %) yksityisiä fysikaalisia hoitolai-3toksia tilanne on tällainen. Hoitolaitteella tarkoitan 
kolmea eri fysikaalista hoitolaitetta: sähkö-, interferenssi
ja ultraäänihoitolaitetta. Laitteet olen määritellyt tarkem
min kohdassa 2.2.

Hankintaaan vaikuttavat tekijät ovat niitä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat hoitolaitteen osto(hankinta)päätökseen. Keskityn 
tutkielmassani tarkastelemaan lähinnä ns. kovia muuttujia ja 
rajaan pois muun muassa elämäntyylin vaikutukset ostoon osa 1- 
1istuviin.

3 Haastattelu Kari Toivonen, 1986
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1.4
Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä

Organisaation ostokäyttäytyminen käsittää sen tavan, millä 
yrityksessä ostopäätöksenteko suoritetaan sekä mitkä tekijät 
tähän päätöksentekoon vaikuttavat.

Tilannetekijöillä tarkoitan tekijöitä, jotka ovat organisaa
tiosta (ostavasta yrityksestä) riippumattomia. Tällaisia 
voivat olla erilaiset toimittajissa, kilpailutilanteessa,
ympäristössä ja markkinointitoimenpiteissä tapahtuneet 4muutokset . r- -

Näistä mainittakoon esim. toimittajan puolella tapahtuneet 
tilapäiset muutokset ; muutokset taloudellisissa olosuhteissa 
kuten hintasulut, lama tai ulkomaankauppa ; toimittajayrityk
sen sisäiset lakot, työseisokit, koneen rikkoutumiset ja muut 
tuotantoon liittyvät tapahtumat ; organisaation muutokset 
esim. sulautumiset toiseen yritykseen tai yritysostot sekä 
äkkinäiset muutokset markkinoilla kuten myynninedis tämis- 
ponnistusten lisääntyminen, uusien tuotteiden esittely ja 
hinnanmuutokset.

Institutionaalisilla tekijöillä tarkoitan tutkielmassani lä
hinnä lainsäädäntöä, jota olen tarkastellut kappaleessa 2.3.

4 Sheth 1973, 56
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2
HOITOLAITTEEN HANKINTA

2.1
Yksityisen fysikaalisen hoitolaitoksen asema 
liiketaloudellisena yksikkönä

Yksityinen fysikaalinen hoitolaitos on fysikaalista hoito
toimintaa (fysioterapiaa, lääkinnällistä kuntoutusta ja muuta 
lääkinnällistä hoito- ja tutkimustoimintaa) harjoittava kun
toutuslaitos. Laitoksella tulee olla lääninhallituksen
hyväksymä johtaja ja sen sairaanhoito- ja tutkimustoiminnan. 6 .tulee tapahtua lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Lai
toksia valvoo kaikin tavoin lääkintöhallitus.

Hoitolaitos on siis palveluyritys, jonka tuotteena on hoito
toiminta. Hoitotoiminta tunnetaan yleisesti yksilölle (poti
laalle) annettavana kuntoutuksena.

Kuntoutuksen kokonaiskäsitteeseen kuuluvat fyysisen kuntou
tuksen ohella psyykkinen, sosiaalinen ja ammatillinen kun
toutus. Lääkinnällinen kuntoutus on perinteisesti ollut 
lähinnä fyysistä ja hyvin vähän psyykkis-sosiaalista kuntou
tusta. Nykyisin lääkinnällinen kuntoutus sisältää kuitenkin
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suorituskykyä aktivoivat,

. ..... . 7parantavat ja ylläpitävät toimenpiteet ja terapiat.

5 Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten liitto r.y., 
toimintakertomus

6 Laki yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimus
laitoksista

7 Toikka 1984, 236-237
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Yksityisessä fysikaalisessa hoitolaitoksessa lääkinnällisestä 
kuntoutuksesta vastaavat useimmiten lääkintävoimistelijat ja 
kuntohoitajat.

Terveydenhoitojärjestelmä voidaan jakaa usein kuviossa 1Qolevan Iinjaorganisaatiomallin mukaan.

Kuvio 1
Terveydenhoitojär jesteImä

Kuntoutus-
fysioterapia

Hoito-
hallinto
Talous- Lääke-

tieteellinen
toiminta

Lähde: Toikka, Pauli, 236

Kuvion mukainen terveydenhuoltojärjestelmä turvaa potilaan 
kokonaishoidon. Palveluja tuottaa sekä yksityinen että julki
nen sektori.

Lääkintöhallituksen yleiskirjeessä nro 1572 vuodelta 1974 
sanotaan seuraavasti: Yksi lääkinnällisen kuntoutuksen osa- 
alueista on fysioterapia, joka sisältää fysioterapeuttiset 
tutkimukset, hoidontarpeen määrittelyn, fysikaaliset käsit
telyt, liike- ja liikuntahoidot sekä ehkäisevään toimintaan 
ja hoitoon liittyvän ohjauksen ja neuvonnan.

8 Lipponen & Winter 1985, 35



7

Suomen lääkintävoimisteli ja liiton vuosikokouksessa 26.4.1986 
fysioterapian määritelmäksi hyväksyttiin seuraava: 
"Fysioterapia on sekä terveiden että sairaiden ihmisten pe
rusliikkumisen ja toimintakykyisyyden ylläpitämistä ja edis
tämistä liiketerapian, terveyskasvatuksen ja fysikaalisen 
hoidon keinoin. Fysioterapia on lääkintävoimistelijan teke
mään tutkimukseen, suunnitteluun ja arviointiin perustuvaa 
asiakkaan/potilaan verbaalista ja manuaalista ohjausta ja 
aktivointia sekä asiakkaan/potilaan tukemista käyttämään opt 
reaalisesti liikunnallisia voimavarojaan elinympäristössään." 
Määritelmä tullee muuttumaan ajan ja tarpeiden mukaisesti.

Yksityinen fysikaalinen hoitolaitos on siis ansaintataloudel- 
linen liikeyritys, jonka toiminnan tärkeimpänä motiivina 
voidaan pitää sen palveluiden (hoitotoiminnan) määrän ja 
niistä tulevan tuoton maksimointia.

Yksityiset fysikaaliset hoitolaitokset Suomessa ovat yleensä 
hyvin pieniä yrityksiä. Henkilökunnan määrä vaihtelee yhdestä 
viiteen liikevaihdon pysyessä myös alhaisena, yleensä alle 
1 milj. markan. Sen sijaan hoitolaitosten lukumäärä on erit
täin voimakkaassa kasvussa, kesäkuussa 1986 niitä oli 
n. 900,kun taas kolme vuotta aikaisemmin niitä oli noin 
650. Toistaiseksi kilpailutilanne ei ole sanottavasti 
ehkäissyt uusien laitosten syntyä.

9 Suhonen 1986, 38
10 Haastattelu Kari Toivonen, 1986

-H 
CT'
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2.2
Hoitolaite tuotantohyödykkeenä

Lääketieteellisiä kojeita ovat Suomen Standardisoimisliiton 
määritelmän mukaan potilaaseen liitettävät tutkimus- ja hoito- 
laitteet ja potilaasta otettujen näytteiden tutkimuslaitteet 
(englanninkieliset vastineet sanalle "lääketieteellinen koje" 
ovat "medical device" ja equipment") . ^ Lääketieteelliset 
kojeet rajataan tässä yhteydessä laitteisiin, jotka saavat 
energiansa ulkoisesta voimanlähteestä (voimanlähteenä voi 
olla mm. sähköverkko, paristot, akut, paineilma tai lihas- 
energia) ja jotka kuuluvat sairaalan laitehuollon piiriin.

Tutkielmani kohteena olevien Escotekin hoitolaitteita myy 
vain yksi jälleenmyyjä, Instrumentarium Oy. Yksityisten fysi
kaalisten hoitolaitosten lisäksi lopullisina asiakkaina voiva- 
olla muut liiketaloudellisella periaatteella toimivat laitok
set, kuten yksityiset vanhainkodit; julkisin varoin ja budje
tein toimivat sairaalat, terveyskeskukset, useimmat vanhain
kodit, keskuslaitokset jne. Näihin kaikkiin laitoksiin ja 
yrityksiin hoitolaite otetaan siis sen tarjoamien palveluiden 
perusteella ja tällöin hoitolaitetta voidaan kutsua myös 
ansaintavä1ineeksi ( katso tarkemmin liitteet II,III jaIV ),

Yksityisen fysikaalisen hoitolaitoksen peruslaitteisto koos
tuu normaalisti ultraääni-, sähköhoito- ja interferenssihoi- 
tolaitteista. Esimerkiksi 3 työntekijän hoitolaitoksessa on 
yleensä yksi ultraääni-, yksi sähköhoitolaite ja yksi inter
fe rens s iho itolai te . Hoitolaitosten laitevaranto onkin kasva
nut vuosi vuodelta koneellisten hoitojen kysynnän kasvun 
vuoksi. Näin ollen hoitolaitteita voidaan mitä suurimmassa 
määrin kutsua välttämättömiksi tuotantohyödykkeiksi.

11 SFS, Lääketieteellisten kojeiden luokittelu 1984, 1
Katso tarkemmin liite I
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Nehän täyttävät kaikki yleisimmin tuotantohyödykkeeltä vaa-
12dittavat ominaisuudet:

1 Tuotantohyödykkeen ostajana toimii yleensä ryhmä henki
löitä. Yksityisessä fysikaalisessa hoitolaitoksessa os
toon osallistuu usea henkilö, tosin usein myös vain yksi.

2 Tuotantohyödykkeen kysyntä on johdettua kysyntää, näin on 
myös hoitolaitteiden kohdalla. Hoitolaitepalveluiden ky
synnän kasvu lisää .Taitteiden kysyntää.

3 Tuotantohyödykkeen ostajia on vähän (vrt. kulutus
hyödykkeet ) .

4 Tuotantohyödykkeen hankintaan vaikuttavat tekijät ovat 
enemmän ns. kovia kuin pehmeitä muuttujia.

5 Tuotantohyödykkeen hankintaprosessiin käytetään enemmän 
aikaa kuin kulutushyödykkeiden.

6 Tuotantohyödykkeen esim. hoitolaitteiden jakelutie on 
yleensä lyhyt.

7 Tuotantohyödykkeen hankinnasta päättävät henkilöt ovat 
yleensä melko vaikeasti selvitettävissä (eli esim. 
onko hoitolaitoksen omistaja päättävä henkilö vai 
vastaava lääkintävoimistelija).

8 Tuotantohyödykkeiden kohdalla on suora kontakti asiak
kaaseen hyvin tärkeä.

12 Katso esim. Dodge, 1970; Dunn & Barban, 1982, 632-633 ; 
Flodhammar & Nilsen, 1982, 6-8; Hutt & Speh, 1981, 9; 
Möller & Allos, 1983, 13 ; Risley, 1972, 37
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9 Tuotantohyödykkeen tarpeen herättäminen on vaikeaa esi
merkiksi markkinoijan antamin impulssein. Tarve lähtee 
yleensä yrityksen sisältä. Näin ollen tuotantohyödykkeen 
markkinoinnissa voitaisiin korostaa kysyntätekijöitä.

2.3
Hoitolaitepälveluiden kysyntä

Hoitolaitteella saatavan palvelun kysyntä on kasvanut huomat
tavasti viime vuosina. Tähän vaikuttavia syitä ovat mm. 
istumatyön yleistyminen (ja näin myös erilaisten lihassärkyjer 
ja jännittymien) ja yhä vaativampaaa fysikaalista hoitoa 
tarvitsevien urheilulajien suosion kasvu. On myös huomattava, 
että fysikaaliseen hoitoon hakeudutaan entistä helpommin 
elintason noustua ja "mukavuudenhalun" kasvettua.

Julkisella sektorilla tuli voimaan 1.1.1984 ns. Valtava- 
lainsäädäntö, mikä aiheutti muun muassa sen, että lääkinnäl
lisen kuntoutuksen järjestämis- ja kustannusveivoite siirtyi 
terveyskeskuksia ja sairaanhoitolaitoksia ylläpitäville 
kunnille ja kuntainliitoille. Yleensä kuntoutus on järjestet
ty omana toimintana, mutta joskus toimintakykyä ylläpitävät 
terapiat joudutaan hankkimaan ostopalveluina yksityisiltä 
asianmukaisen koulutuksen saaneilta ammatinharjoittajilta 
tai yksityisiltä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksilta. Tämä 
tapahtuu kuntoutuksesta vastaavien yksiköiden (mm. terveys
keskusten tai erikoislääkäri-, ym.-johtoisten sairaaloiden) 
lähettei1lä . ^

Ne kunnat ja kuntainliitot, joilla ei ole tähän tarkoitukseen 
omia voimavaroja, jatkoivat siis entistä käytäntöä ostamalla 
palvelut. Valtavan mukaan tällainen osto-oikeus tuli myös 
terveyskeskuksilie.

13 Lääkintöhallitus, Yleiskirje 1823/1983
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Palveluiden ostaminen tuli perustelluksi vain silloin, kun
kuntainliitolla ei ollut lainkaan tällaisia potilaan tarvit-... ........14semia kuntoutuspalveluja tai niitä oli riittämättömästi.
Tämä aiheutti alueellista eriarvoisuutta mm. siksi, että 
sairausvakuutuksen mukaan palautettujen maksujen taso tuli 
erilaiseksi eri paikkakunnilla. Valtava-ostopalvelupotilaiden 
määrä siis nousi lakiuudistuksen yhteydessä ja kuntoutuksen 
kysyntä yksityiseltä sektorilta kasvoi. Valtava-lainsäädäntö 
on hyvä esimerkki hoitolaitteen hankintaan vaikuttavista 
institutionaalisista tekijöistä (vrt. Vaikutusverkko s. 21).

Kuntoutuksen kysyntään yksityiseltä sektorilta, ja täten 
kilpailutilanteeseen, vaikuttavat myös hoitolaitoksen omat 
markkinointitoimenpiteet.

Tuotteisto on eräs markkinointikeino, eli asianmukaisilla 
laitteilla hoito on tehokkaampaa. Tämä vaikuttaa siis 
ydinpalvelun tasoon, kuten myös henkilökunnan määrä ja 
koulutus sekä alueelliset (paikalliset) erot.

Ydinpalveluun liittyy myös tukipalveluita. Nämä palvelut, 
esim. odotustilojen viihtyvyystekijät muodostavat keskeisen 
kilpailukeinon. Hinnoittelu ei ole kilpailukeino, sillä 
yleisesti hoitolaitokset käyttävät samaa "hoitomaksusuosi- 
tusta", jonka Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto r.y. 
laatii ja ilmoittaa elinkeinohallitukselle. Liiton julkaisema 
ja elinkeinohallituksen hyväksymä fysikaalisen hoitoalan 
suoritushinnasto on merkittävin fysikaalisen hoidon hinnasto 
Suomessa. Kaikki jäsenlaitokset (460 kpl) ja suuri osa muis
takin yksityisistä fysikaalisista hoitolaitoksista on ilmoit
tanut Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Litto r.y:n hinnas
ton oman hinnoittelunsa pohjaksi.

14 Toikka 1984, 236-237
15 Suomen Fysikaalisten Hoitolaitosten Liitto r.y, 

toimintakertomus 1985
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Jakelu ja muut saatavuustekijät ovat melko keskeisiä kilpai
lukeinoja hoitolaitokselle, kuten muillekin palveluyrityk
sille. Alan luonteesta johtuen on erittäin merkittävää, että 
esimerkiksi paikoitustilat ovat hyvät ja pääsy hoitolaitok
seen sujuu hankaluuksitta liikuntavammaisiltakin.

Myös kommunikaatio on tärkeä fysikaalisille hoitolaitoksille 
Mainontaa on lähinnä paikallislehdissä, Itse hoidon
yhteydessä oleva vuorovaikutusprosessi on tärkein viestintä- 
kilpailukeino, onhan kysymyksessä palvelu, jolloin asiakas 
(potilas) ja myyjä (hoidon antaja) ovat erittäin läheisessä 
yhteydessä palvelun tuottamisen ajan. Tämän vuoksi sisäistä 
markkinointia ei saa pienessä palveluyrityksessäkään unohtaa 
vaan kaikkien työöntekijoiden on tiedostettava yrityksen 
tavoitteet, toimintaperiaatteet, asiakaspalvelun tärkeys 
hoitolaitokselle jne.

Turun sairaanhoito-oppilaitoksen erikois-lääkintävoimistelij 
jaostossa tehdyn tutkielman mukaan asiakkaan mahdollisuudet 
hoitolaitoksen valintaan ovat parantuneet. Tutkielma kartoit 
ti niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat asiakkaan hoitoon oh
jautumiseen sekä toi esille piirteitä, joita asiakkaat arvos 
tivat hoitohenkilökunnassa, hoitotilanteessa ja hoitoympäris 
tössä. Syinä nimenomaan yksityiselle hakeutumiseen olivat 
useimmiten terveyskeskusten pitkät jonot ja ajanvarauksen 
teon hankaluus. Nopea hoitoon pääsy ja lyhyet matkat ratkai
sivat juuri tiettyä laitosta valittaessa. Arvostettuja piir
teitä olivat mm. ystävällisyys ja kohteliaisuus, asiantunte
mus ja kokemus sekä tilojen siisteys.

16 Maimon-Tuomikoski, Vairinen 1985
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J.Donald Weinrauchin mukaan asiakkaat arvostavat yksityisessä 
terveydenhoitopalveluissa henkilökunnan palvelualttiutta, 
laitoksen sisustusta, sijaintia, aikavarausjärjestelmää, 
puhelinkäyttäytymistä, paikoitustiloja, laitteistoa, mahdolli
suutta päästä nopeasti vastaanotolle hätätapauksessa, odotus-.. 17huoneen kokoa ja ammattitaidon tehokasta hyödyntämistä.

Paul Green ja Yoram Wind ovat kirjassaan jaotelleet asiakkaan 
saaman palvelun viiteen osaan:

1) Rakenteellinen osa: Tällöin on kysymys itse hoitotapah- 
tumasta, esim. laitteiden määrästä ja hoitoympäristöstä.

2) Toiminnallinen osa: Tässä osassa asiakas kiinnittää huo
mionsa juuri hoitotapahtuman tehokkuuteen ja laitoksen 
henkilökunnan ammattitaitoon.

3) Psykologinen osa: Tällöin asiakas tuntee hoitotapahtuman 
helpottavana ja parantavana, esim. huomaamalla laitteen 
käyttöajan merkkivalon palavan.

4) Sosiaalinen osa: Tässä osassa asiakkaan saama hoitolait
teella annettu palvelu voidaan esim. kokea ympäristössä 
sosiaalisesti hyväksyttäväksi.

5) Taloudellinen osa: Tällöin asiakas vertaa hoidon hintaa 
esim. kivun'hintaan" ja lähestyy näin kustannus-hyöty- 
-ajattelua.

Asiakkaan kokeman palvelun taso vaikuttaa siis hoitolaitteen 
kysyntään muiden edellä mainittujen tavoin johdettuna kysyn
tänä (vrt. vaikutusverkko), mutta en aiheen mielekkään ra
jauksen vuoksi puutu niihin tämän laajemmin.

17 Weinrauch 1982, 12
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2.4
Hoitolaitteen hankintaan vaikuttavat tekijät

Yksityisten fysikaalisten hoitolaitosten hankinnoista ei ole 
ennen tehty tutkimuksia, eikä kyseisten hoitolaitteiden han
kinnoista julki seHakaan sektorilla. Pienyrityksen ostokäyt
täytymisestä on niin ikään erittäin vähän tietoa.

Yleisesti investointihyödykkeen hankintaan vaikuttavia teki
jöitä on tutkittu paljon, joista tärkeimmät on lueteltu liit
teessä V. Tutkielmani vaikutusverkkoon olen ottanut näistä 
tutkimuksista erilaisia tekijöitä pitäen mielessä niiden so
veltuvuuden juuri hoitolaitteen hankintaan yksityisellä sek
torilla. Tällöin vaikuttavat tekijät on mahdollista jakaa 
kolmeen osa-alueeseen : kysyntätekijoihin, tarjontatekijöihin 
ja tilannetekijöihin, jotka voidaan nähdä myös tutkimuksen 
vaikutusverkossa sivulla 21.

2.4.1
Kysyntätekijät

Kysyntätekijöitä on käsitellyt mm. Jagdish N. Sheth, joka on 
kehittänyt organisaation ostokäyttäytymisen integroidun mal
lin, jossa ostopäätösprosessia tarkastellaan ulkoapäin. Tär
keimpinä valintaa selittävinä tekijöinä ovat ne muuttujat, 
jotka vaikuttavat ostoprosessiin ja ovat siinä keskinäisessä 
vuorovaikutussuhteessa. Shethin organisaation ostokäyttäyty
misen malli on esitetty liitteessä VI.

Malli on luonteeltaan deskriptiivinen ja se pyrkii selittä
mään kaiken tyyppiset ostopäätökset. Sitä voidaan muokata ku
hunkin erityistilanteeseen sopivaksi sen yleistämään pyrkivän 
luonteen vuoksi. Tutkielmassani pyrin myös soveltamaan Shethi 
mallia pienyrityksen tuotantohyödykehankintoihin.

Mallin mukaan organisaation ostokäyttäytyminen koostuu nel
jästä eri osa-alueesta, joista tutkielmani vaikutusverkkoon 
sisällytän kaksi viimeistä :
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1) päätöksentekoprosessi, josssa syntyy väistämättä jonkin 
asteista konfliktia päätöksentekijöiden kesken.

2) konfliktin ratkaisu yhteispäätöksessä

3) päätöksentekoprosessiin vaikuttavat tekijät

4) tilannetekijät

Päätöksentekoon vaikuttavia kysyntätekijöitä mallissa ovat 
erityisesti tuotesidonnaiset tekijät, esim. aikapaine, ha
vaittu riski ja ostotilanne. Näitä olen käsitellyt vaikutus- 
verkossani erityisesti kohdassa laitoksen palveluiden jakautu
minen; eli laitteiden käytön intensiivisyys (aikapaine), lai
toksen laitevaranto (ostotilanne) sekä laitteiden hankinta-
a ikä

Myös Kristian Möller ja Martti Laaksonen ovat tutkineet 
investointihyödykkeen ostopäätöskriteerien tärkeyttä eri 
ostotilanteissa. Os totilanteen vaikutus ostopäätöskriteerei- 
hin oli Möi1erin mukaan odottamattoman suuri ja ostpäätöskri-

18teerit vaihtelivat hyvin paljon eri ostotilanteissa.
Tämäkin tukee Shethin mallissa todettujen kysyntätekijoiden 
merkitsevyyttä.

Shethin mallissa on mainittu myös yrityssidonnaiset tekijät, 
joista hoitolaitteiden hankintaan vaikuttavia ovat mahdolli
sesti organisaation koko ja keskittyneisyyden aste. Organi
saation koon ohella varmasti vaikuttavana tekijänä on 
organisaation ikä ja sijainti. Tätä käsitystä tukevat myös 
useimmat liitteessä V mainitut tutkimukset. Vaikutusverkkoon 
olenkin näiden pohjalta liittänyt laitoksen iän, koon ja 
maantieteellisen sijainnin.

18 Möller & Laaksonen 1984, 37
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Päätöksentekoon osallistuvat ja heidän mielipiteensä ovat 
myös laitteiden kysyntätekijöitä. Shethkin on mallissaan ero
tellut yksilö- ja ryhmäpäätökset ja päättäjien odotukset toi
mittajista ja laitteista. Olenkin liittänyt vaikutusverkkoon 
edellä mainitut tekijät. Olen myös lisännyt päättäjien käsi
tyksiin tyytyväisyyden edellisiin hankintoihin.

Kysyntätekijoihin olen katsonut kuuluvaksi hoitolaitepalve- 
luiden kysyntätekijät (johdettu kysyntä), joita olen käsitel
lyt jo edellisessä kappaleessa. Kysyntätekijöinä ovat tällöin 
juuri hoitolaitoksen markkinointitoimenpiteet, ympäristöteki
jät (esim. lainsäädäntö) ja laitoksen palveluita käyttävään 
asiakkaaseen liittyvät kysyntätekijät.

Kysyntätekijöitä voivat olla myös laitoksen ostoaikomukset. 
Ostoaikomuksiin kuuluvat esim. tulevat hankinnat ja niiden 
hankinta-ajankohta. Näiden luokittelemista kysyntätekijoihin 
puoltavat myös useimmat liitteen V tutkimukset ostotilanteen 
kautta.

2.4.2
Tarjontatekijät

Alan tutkimuksissa on erityisesti paneuduttu oikeiden tar
jontatekijöiden löytämiseen tuotantohyödykkeen hankintaan 
vaikuttavana tekijänä.

Kiserin ja Raon artikkelissa (katso liie V) on verrattu toi
mittajan ominaisuuksia ostopäätöksen teollisissa yrityksissä 
ja sairaalaorganisaatioissa. Erikoistuotteen (-laitteen) toi
mittajalta vaadittiin sairaaloissa ennen kaikkea luotetta
vuutta ja teknistä osaamista. Tehokkuus ja hyvä palvelu kat
sottiin myös erittäin tärkeiksi toimittajan ominaisuuksiksi. 
Myös hinnoittelu vaikutti valintaan paljon molemmissa vertai
luryhmissä .



17

Muita arvostettuja toimittajan ominaisuuksia olivat selkeä
organisaatio, tehokas tiedotustoiminta, hyvä maine ja19 ...imago. Erityisesti luotettavuuden ja teknisen osaamisen
olen liittänyt vaikutusverkkoon markkinoivaan yritykseen
liittyviin tekijöihin.

Mm. Dempsey on tutkinut ostohenkilökunnan tuotteen valintaan 
vaikuttavien ominaisuuksien sekä informaation lähteiden
tärkeysjärjestystä investointihyödykkeiden ja komponentti-

. . . . . 20 materiaalien ostossa.

Kuviossa 2 olevat yksittäiset attribuutit on
luokiteltu viiteen ryhmään: myyjän vakavaraisuus, taloudel
liset peruskriteerit, maantieteelliset tekijät, huolto ja 
palvelu sekä takuumekanismit.

Kuvio 2

Attribuuttiryhmien tärkeysjärjestys toimittajan valinnassa

TEKIJÄT SISÄLTÖ TÄRKEYS

Cl Myyjän vakavaraisuus 5
C2 Taloudelliset peruskriteerit 1
C3 Maantieteelliset tekijät 3
C4 Huolto ja palvelu 2
C5 Takuumekanismit 4

Lähde: Dempsey 1978, 261

19 Kiser & Rao 1970, 294
20 Dempsey 1978, 257-267



18

Tekijöiden Cl ja C3 voidaan katsoa olevan attribuutteja, 
jotka osoittavat, sopiiko toimittaja lainkaan hankintaläh
teeksi. Loput kolme tekijää C2, C4 ja C5 määräävät mikä toi
mittaja tiettyjen perusvaatimukset täyttävien joukosta lo
pulta valitaan. Tekijä C2, taloudelliset peruskriteerit, 
koostui traditionaalisista taloudetlisuuskriteereistä : hinta, 
laatu, toimituskapasiteetti ja aikaisempi toimitusvarmuus. 
Huolto ja palvelu, C4, osoittaa ostajan halun varmistua myy
jän ja ostajan yhteydenpidosta sekä ennen ostoa että sopimuk
sen solmimisen jälkeen. Näitä kolmea tekijää voidaan yhdessä 
pitää tärkeimpinä kriteereinä määriteltäessä, mikä toimittaja 
tarjoaa edullisinta tuotetta. Tärkeimmät informaatiolähteet, 
joista saadaan informaatiota edellä mainituista tuoteattri- 
buuteista, on lueteltu Dempseyn kyselyyn perustuen tärkeys
järjestyksessä liitteessä VII.

Ostavan yrityksen ostorekisteri, kommunikaatio yrityksen 
muiden osastojen kanssa ja yhteydenpito myyntimiesten kanssa 
ovat yleisesti tärkeitä. Sellaisten informaatiolähteiden, 
jotka ovat markkinoijan valvonnan alaisia, tärkeysjärjestyk
seksi on tullut : myyntimiehet, ostajan yritysvierailut, luet
telot, lehti-ilmoittelu, messut, puhelinluettelot ja posti- 
mainonta. Eri tärkeysjärjestyksiä tarkasta Itäessä, on huomat
tava, että useimpien informaatiolähteiden kohdalla erot eivät 
olleet kovin huomattavia.

Charles Pattin mukaan tärkein informaationvä1ityskanava on
mainonta teknisissä ja kaupallisissa lehdissä. Tämän jälkeen
tärkeimmäksi lähteeksi tulivat myyntimiehet, myyntinäyttelyt,

21messut, yritysluettelot ja viimeisenä suoramainonta.

Ostopäätöskriteerit vaihtelevat esim. eri tuotteiden välillä, 
ostopäätökseen osallistuvien kesken ja ostotilanteen mukaan.

21 Patti 1977, 61-263
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Liitteessä VIII on lueteltu kriteerit tuotetyypeittäin 
Lechmanin ja 01Shaughnessyn (1974) mukaan. Choffrey & Lilien 
ovat luokitelleet liitteessä IX eri ostopäätöskriteerien 
tärkeyttä organisaation ostoon osallistuville ryhmille.

Kaikkien edellämainittujen tutkimusten ja alan teorian, 
varsinkin Shethin mallin mukaan, olen laatinut vaikutusverkon 
tarjontatekijät. Nämä olen jaotellut viiteen osaan. Markki
noivaan yritykseen liittyviin tekijöihin, jakeluteki joihin, 
laitteen ominaisuuksiin, laitteen hintaan, maksuehtoihin ja 
alennuksiin sekä laitteesta saatuun informaatioon. Edelliset 
olen jaotellut vielä soveltumaan erityisesti hoitolaitteen 
hankintaan vaikuttaviksi tarjontatekijöiksi. Esimerkkinä mai
nittakoon Shethin mallista saadut informaation lähteet: 
myyntiedustajat, näyttelyt ja messut, suoramainonta, lehti
mainonta ja suusanallinen tieto (kollegat).

Yhteenvetona voidaan sanoa, että hankintaan vaikuttavat teki
jät riippuvat monista seikoista : tuotteesta, yrityksen koos
ta, iästä, ostotilanteesta ym. niin paljon, että aikaisempien 
tutkimusten sovellettavuus on erittäin pieni. Erilaisia mah
dollisia tekijöitä tutkimukset kyllä esittävät, mutta niiden 
tärkeys vaihtelee toimialoittain, tuotteittain, jne., ajalli- 
sestikin. Yleistyksiä voidaan toki tehdä, mutta ne voivat 
olla ainoastaan suuntaa antavia ja niiden sovellettavuus 
varsinkin pienyrityksen tuotantohyödykkeiden hankintaan on 
todella pieni.

2.4.3
Ti lanneteki jät

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden ohella tuotantohyödykkeen 
hankintaan vaikuttavat myös erilaiset tilannetekijät. Tutki
muksessani olen jaotellut tilannetekijät kahteen osaan : 
satunnaisiin tilanne-ja ympäristötekijöihin sekä institutio
naalisiin tekijöihin.
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Satunnaisia tilanne- ja ympäristötekijöitä olen jo esitellyt 
yleisesti kappaleessa 1.4. Näistä hyvänä esimerkkinä juuri 
hoi tolaitehankintoihin vaikuttavien tekijöinä oli virkamies
lakko keväällä 1986. Lakkohan vaikutti erityisesti kuljetuk
siin, mutta koski tietenkin kaikkia toimittajia.

Institutionaalisia tekijöitä olen tarkastellut jo edellä. 
Näillä tarkoitan erityisesti lainsäädäntöä ja lähinnä 
Valtava-lainsäädäntöä. Sehän vaikuttaa hoitolaitehankintöihin 
myös välillisesti johdettuna kysyntänä. Valtava-lainsäädäntöä 
ja sen seurauksia olen käsitellyt jo kappaleessa 2.3.

2.5
Tutkimuksen selitettävän ja selittävät muuttujat 
havainnollistava vaikutusverkkokaavio

Aikaisempien tutkimusten, alan teorian ja omien haastat
telujen! perusteella olen laatinut tutkimuksen vaikutus- 
verkkokaavion . Tutkimuksen pääongelma, mitkä tekijät 
vaikuttavat hoitolaitteen hankintaan jakautuu myös 
vaikutusverkossa kolmeen osaan : kysyntä-, tarjonta- ja 
tilannetekijöihin. Empiirisen osan tutkimusongelmat olen 
muotoillut kappaleessa 3.2.
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3
TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSA

3.1
Tutkimuksen eri vaiheet ja tutkimusote

Empiirisen osan ensimmäisen vaiheen muodosti keväällä/kesällä 
1986 suoritettu esitutkimus, jossa haastattelin 12 : ta yksi
tyisen fysikaalisen hoitolaitoksen ostotoiminnasta vastuussa 
olevaa henkilöä. Haastatteluissa käyttämäni kysymyslomake oli 
suhteellisen laaja ja erittäin yksityiskohtainen, mm. tuot
teiden ominaisuuksien suhteen. Kyseisiä haastatteluja voita
neen kuitenkin pitää hyvänä ja tarpeellisena esitutkimuksena, 
jonka tuloksia käytettiin hyväksi suunniteltaessa kirje- 
kyselyä. Haastattelujen tuloksista olen raportoinut erikseen 
toimeksiantajalleni, eikä niihin puututa erikseen tässä 
yhteydessä.

Kirjekysely lähetettiin syksyllä 1986 kaikkiin noin 900 
yksityiseen fysikaaliseen hoitolaitokseen ja saaduista tulok
sista laadin myös erillisen raportin toimeksiantajalleni.

Kirjekyselyn tulosten jatkokäsittely ja tilastollinen ana
lyysi suoritettiin syksyllä 1986 ja tällöin käytin hyväkseni 
Helsingin kauppakorkeakoulun laskentakeskuksen palveluja. 
STATS-ohjelmiston osista käytin korrelaatioanalyyseja ja 
Step-Wise-monimuattujaregressioanalyysia saadakseni selville 
eri ostopäätöskriteerien merkitsevyyden.

Tutkimusotteeni on lähinnä deksriptiivis-analyyttinen. Pyrin 
kuvaamaan hoitolaitteen hankintaa yksityisessä fysikaalisessa 
hoitolaitoksessa ja selittämään hankintaan vaikuttavia teki
jöitä ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen.
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3.2
Empiirisen osan tutkimusongelmien muotoilu

Tutkimuksen pääongelmana on siis selvittää ne tekijät, 
jotka vaikuttavat hoitolaitteen hankintaan. Alaongelmat 
(kysyntätekijät, tarjontatekijät ja tilannetekijät) voi
daan jakaa tutkimuksen vaikutusverkon mukaan seuraavasti:

Kysyntätekijät:

- mikä on laitoksen ikä, koko ja maantieteellinen sijainti?
- ketkä osallistuvat päätöksentekoon?
- mitkä ovat heidän käsityksensä laitteista ja niiden 
toimittajista?

- miten laitoksen palvelut ovat jakautuneet?
- mikä on laitoksen laitevaranto?
- mikä on laitteen hankinta-aika?
- mitkä ovat laitosten ostoaikomukset?

Rajaan hoitolaitepalveluiden kysyntätekijät (johdettu kysyntä 
pois tutkimuksen empiirisestä osasta.

Tarjontatekijät :

- mitkä ovat markkinoivaan yritykseen liittyvät tekijät?
- mitkä ovat jakelutekijät, joka vaikuttavat hankintaan?
- mitkä ovat laitteisiin liittyvät ominaisuudet?
- miten laitteen hinta, maksuehdot ja alennukset vaikuttavat 
hankintoihin?

- mikä on laitteesta saadun informaation vaikutus?

Rajaan myös tilannetekijät pois empiirisestä osasta, sillä 
ne vaihtelevat huomattavasti laitoksittain (esim. lähiöittäin 
ja niiden tutkiminen edellyttäisi jokaisen laitoksen eril
listä tutkimista.
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Vaikutusverkon pohjalta olen muotoillut kyselylomakkeen, joka 
on esitetty liitteenä X. Lomakkeeseen olen liittänyt kysymyk
siä myös vaikutusverkon ulkopuolelta lähinnä toimeksiantajan 
toivomusten mukaisesti. Tällaisia ovat kysymykset 1, 13, 14,
15, 17, 20, 21, 22, 23 ja 26. Kaikki muut kysymykset tulevat
mukaan tutkimuksen tulosten esitysvaiheeseen, kun taas tulos
ten analysointivaiheessa käytettävään regressioanalyysiin 
tulee vain osa.

Kysyntätekijöistä yrityksen ikää, kokoa ja sijaintia on tie
dusteltu kysymyksissä 32, 33, 35 ja 36. Kokoa on mitattu sekä 
liikevaihdolla että henkilökunnan määrällä, vaikkakin voidaan 
olettaa, että ne ovat korreloivia ja analysointivaiheeseen 
otankin mukaan vain toisen. Sijaintia katson läänin osoitta
van parhaiten. Päätöksentekoon osallistuvien lukumäärää ja 
vaikutusmahdollisuuksia on kysytty kysymyksissä 18 ja 19. 
Heidän taustatekijöistään sisällytän tutkimukseen ainoastaan 
koulutuksen, jota on kysytty kysymyksessä 34. Laitosten pal
veluiden jakautuminen on myös mahdollinen selittävä tekijä, 
sillä hoitolaitehankintojen lukumäärä on suhteessa siihen, 
miten paljon laitteita käytetään. Joissakin laitoksissa voi 
näet manuaalinen hoitotyö (hieronta) olla vallitseva. Näihin 
etsitään vastausta kysymyksillä 2 ja 3. Kysyntätekijoihin 
liittyvää laitteen hankinta-aikaa on tiedusteltu kysymyksissä 
9, 10 ja 11 sekä laitevarantoa kysymyksissä 4A ja 4B. Laite-
varantoa on tiedusteltu vuoden 1984 alun mukaan, koska seli
tettävällä muuttujalla on tarkoitus selvittää hankintoja 
(investoitua summaa) vuoden 1984 jälkeen ja näin saada seli
tettävä muuttuja regressioanalyysin vaatimaan intervallias- 
teikon tasoon. Selitettävää muuttujaa tiedustellaan kysymyk
sessä 5.

Kysyntätekijoihin olen liittänyt myös ostoaikomukset, joita 
olen tiedustellut kysymyksissä 6 ja 7. Tarjontatekijöistä 
markkinoivaan yritykseen liittyviä tekijöitä tiedustellaan 
kysymyksessä 25. Näitä tekijöitä ovat mm. koekäyttömahdol- 
lisuus, palvelun taso ja toimitusehtojen sujuvuus.
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Erityisesti huollon toimivuutta on tiedusteltu kysymyksen 
31 muuttujanumeroissa 100 ja 101. Jakeluun ja toimitusaikoi- 
hin liittyviä väittämiä on esitetty myös kysymyksen 31 muut
tu janumeroissa 94, 95 ja 96.

Laitteen ominaisuuksia on kysytty erityisesti kysymyksien 
12, 24, ja 31 muuttujanumeroissa 97, 98 ja 99. Tuotteeseen 
liittyvää merkkiuskollisuutta on tiedusteltu kysymyksessä 8. 
Hintoja, maksuehtoja ja alennuksia (mm. erikoistarjouksia) 
tiedustellaan kysymyksen 31 muuttu janumeroissa 90, 91, 92 ja 
93. Hoitolaitteeseen liittyviä informaatiokeinoja olen pyrki
nyt selvittämään kysymyksillä 27, 28, 29, 30 ja kysymyksen 
31 muuttujanumeroissa 80 - 89.

3.3
Uuden tiedon hankkimisen organisointi 

3.3.1
Kyselylomakkeen suunnittelu ja testaus

Kyselylomake perustuu tutkimuksessa käytettyyn vaikutusverk- 
koon. Vaikutusverkon rakenteen yhteydessä esitettyjä tutki
muksen empiirisen osan ulkopuolelle jätettäviä yhteyksiä en 
luonnollisestikaan sisällyttänyt kyselylomakkeeseen.

Koska tutkimuksen populaatio on suhteellisen suuri,eikä ollut 
mahdollista suorittaa tutkimusta henkilökohtaisin haastatte
luin, kysely suoritettiin postikyselynä.

Tähän tarkoitukseen soveltui hyvin muotomääräinen suora haas
tatte lu lomake tyyppi (Structured Direct Interview)^, koska 
sen arvioitiin tuottavan suurimman vastausprosentin vastaa
misen helppouden vuoksi.

22 Ks. mm. Cox, W.1979, s. 258-261



26

Kyselylomakkeen ulkoisiksi vaatimuksiksi asetettiin seuraavat 
kriteerit:

1) Vastaajan täytyy pystyä antamaan vastaus kysymyksiin 
siten, ettei hänen tarvitse etsiä vastauksia muualta, 
vaan ne ovat jo hänellä itsellään.

2) Vastaaja on saatava antamaan vastaus kuhunkin pakollisen 
osan kysymykseen, johon hänen tulisi vastata.

3) Lomakkeeseen vastaamiseen saa kulua aikaa jopa puolisen 
tuntia (ajankäyttö testattiin esitestauksen yhteydessä), 
koska palauttaneiden kesken arvottava hoitolaite lisää 
vastaamishalukkuutta lomakkeen laajuudesta huolimatta. 
Yksittäiseen kysymykseen vastaamiseen saa kulua aikaa 
kuitenkin vain muutama sekunti.

Ensimmäinen kriteeri rajoittaa kysymysten vaikeusastetta, 
mutta toisaalta lisää vastausprosenttia, sillä vastaaminen 
voidaan suorittaa esimerkiksi oman työpöydän ääressä. Kysy
mysten vaikeusasteen alhaisuus ei välttämättä heikennä tutki
muksen tulosta, sillä väärinkäsitysten mahdollisuus pienenee. 
Tällöin saadaan luotettavampia vastauksia.

Toinen kriteeri pyrittiin täyttämään siten, että yleisimmät 
yritystä koskevat tiedon annettaisiin kyselylomakkeen alussa, 
mielipiteet ja arkaluontoisemmat yritystä/vastaajaa koskevat 
tiedot lomakkeen lopussa. Perusteluna on se, että annettuaan 
vastaukset alussa oleviin kysymyksiin, vastaaja ei malta olla 
enää vastaamatta arkaluontoisempiin, myöhemmässä vaiheessa 
esiintyviin kysymyksiin.

Kolmas kriteeri antaa mahdollisuuden laatia laaja kysymys
lomake, jossa on paljon nopeasti vastattavia kysymyksiä.
Tämän kriteerin täyttämiseksi valittiin pääasialliseksi vas- 
tausmuodoksi rasti ruutuun -tyyppi ja kysymysten muodoksi 
monivalintatyyppi.
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Tällöin kysymyksiin voidaan vastata nopeasti, sillä vastaa
jan ei itse tarvitse kirjoittaa vastauksia, eikä mietiskellä 
minkälaisen vastauksen antaisi, vaan valita tarjolla olevista 
vaihtoehdoista sopivimmaksi katsovansa vaihtoehto. Moni
valintamuodolla on muutamia heikkouksia. Koska vastausvaihto
ehdot ovat r rannettuja , aina on olemassa mahdollisuus, että 
annettu vastaus ei ole ainoa "oikea". Vaihtoehtojen tarkoi
tuksena on auttaa vastaajaa, mutta ne saattavat vaikeuttaa 
tulkintaa. Mon ivalinnassa on vaikeata saada kysymykset toi
sensa poissulkeviksi. Systemaattisen virheen esiintyminen on 
myös mahdollista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
ensimmäiseksi ja viimeiseksi sijoitetut vastaukset ovat muita 
suositummat. Kaikesta huolimatta monivalintamuodon hyötyjen 
katsottiin ylittävän siitä aiheutuneet haitat. Moni valinta- 
muodon käyttö mahdollistaa myös regressioanalyysin käytön 
tietojen analysointivaiheessa.

Kyselylomake testattiin ennen kuin se postitettiin vastaajil
le. Koejoukko vastasi mahdollisimman tarkoin kohdejoukkoa. 
Tässä tutkimuksessa esitestaus oli kaksivaiheinen. Ensin vie
tiin alustava kyselylomake toimeksiantajan asiantuntijoille 
arvioitavaksi. Arvokkaan kritiikin tuloksena alustavaa kyse
lylomaketta muutettiin ja kysymyksiä lisättiin niiltä osin 
kuin oli tarvetta. Tämän jälkeen suoritettiin lomakkeen koe- 
täyttö, jonka tavoitteena oli selvittää, kuinka kauan vastaa
miseen kuluu aikaa. Lomake testattiin kolmella kohderyhmästä 
erotetulla hoitolaitoksella. Esitestauksen jälkeen lomak
keeseen ei jäänyt oleellisia virheellisyyksiä tai puutteita.

3.3.2
Kyselylomakkeen postitus ja palautus

Kyselylomakkeet postitettiin viikon 47 (1986) aikana alkaen 
19.11. eli kolmen päivän aikana. Palauksia saapui Itsenäisyys
päivän jälkeen 12.12. mennessä 345.
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Koska palautuskuorissa vastausluvan käyttö hidastaa niiden 
kulkua postissa, tutkimukseen otettiin mukaan vielä 15., 16.
ja 17. joulukuuta tulleet vastaukset, vaikkakin viimeinen 
palautuspäivä oli jo 12.12. Näin kokonaispalautusmääräksi 
tuli 373. Liitteessä XI on taulukoitu lomakkeiden tarkat 
palautusmäärät päivittäin.

Vastauksista 6 oli sellaisia, joissa ilmeni virheellisyyksiä 
ja 21 oli kokonaan hylättävä sen vuoksi, että ne eivät kuulu
neet populaatioon (esim. hierojia ja työterveysasemia).
Nämä kuusi vastauslomaketta tarkistettiin rpuhelimitse, 
minkä jälkeen neljä niistä voitiin hyväksyä. Samalla 
tarkistettiin myös muut mukaan tulleet työterveysasemat ja 
kokonaispopulaatioksi saatiin 994 yksityistä fysikaalista 
hoitolaitosta. Havaintojen kokonaismääräksi saatiin 350 kpl, 
joka oli hieman odotettua pienempi määrä.

Palautusasteeksi saatiin 352/994 x 100 % = 35,4 % ja vastaus- 
asteeksi 350/994 = 35,2 %. Vastausasteen osalta voidaan ai
neistoa pitää tyydyttävänä ja riittävänä tilastollista 
analyysiä varten.

3.4
Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti

Reliabiliteetilla tarkoitetaa sitä, missä määrin tulokset ova 
vapaita satunnaisesta virheestä eli kuinka luotettava mittaus 
tulos on yritysten (laitosten) suhteen. Tässä tutkimuksessa 
reliabiliteetin mittausmenetelmänä käytettiin nk . rinnakkais- 
mittausta (ks. tark. Valkonen 1974, 54) ja jo kyselylomakkeen 
suunnitteluvaiheessa otettiin tämä huomioon ja lomakkeeseen 
sisällytettiin kaksi kysymystä, jotka mittaavat samaa asiaa 
eri puolilta (kysymykset 4B ja 5, muuttuja 11).
Taulukosta 1 näemme, että muuttujat noudattelevat melko 
samanlaista jakaumaa ja näin ollen kysymykset ovat toisiinsa 
nähden luotettavasti vastattuja.
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(Yhden koneen hinnaksi on arvioitu n. 10 000 mk, näin jakau
mat ovat verrannollisia. Jakaumien keskinäiseksi korrelaa
tioksi saatiin 0.927, mikä on erittäin paljon. Ristiintaulu- 
koitaessa kyseessä olevien muuttujien voidaan todeta olevan 
tilastollisesti erittäin merkitsevä, katso tarkemmin 
liite XII.) Re liab i 1 i teett ikysymyk seks i valittiin selitettävä 
muuttuja, koska kaikkia tekijöitä ei ole mahdollista, eikä 
syytä mitata kahteen kertaan. Selitettävän muuttujan luotet
tavuus onkin erittäin olennaista koko tutkimuksen luotetta
vuudelle .

Taulukko 1

Investoinnit vuoden 1984 jälkeen, % vastanneista

Investoidut ]markat % lukumäärä %

alle 10 000 40,1 0 30,0
10 001 - 20 000 22,4 1 20,0
20 001 - 30 000 17, 2 2 18,9
30 001 - 40 000 7,0 3 14,0
40 001 - 50 000 7,8 4 8,6

yli 50 000 5,5 5 8,5
n = 344 100,0 n = 350 100,0

Mittauksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, mittaavatko mit
tarit todella sitä, mitä niillä on tarkoitus mitata. Tulosten
täytyy siis olla vääristymättömiä ja relevantteja ominaisuu-

23delle, jota mitataan. Tämän tutkimuksen sisällön validi
teettia 1isäävät myös tutkimuksessa käytetty alan amma11i- 
sanasto ja kyselylomakkeen esitestaukset.

23 Green & Tuli 1975, 202
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4
TUTKIMUSTULOKSET

4.1
Kysyntätekijät

4.1.1
Tutkimuksen kohteena olevat yritykset

Yrityksen kokoa pyrin kuvaamaan kahden eri muuttujan avulla, 
liikevaihdon ja henkilökunnan määrällä.

Taulukko 2

Yrityksen koko

Li ikevaihto lukumäärä %

alle 300 000 mk 143 44,7
300 001 - 500 000 mk 92 28,7
500 001 - 700 000 mk 38 11,9
yli 700 000 mk 47 14,7
yht. 320 100,0

Taulukosta näemme, että lähes puolella laitoksista oli alle 
300 000 markan liikevaihto. Tämä tukee täysin ennakko-odotuk
sia laitosten koosta. Taulukosta huomaamme myös, että melkein 
75 prosentilla yrityksistä on alle 500 000 markan liikevaihto 
Voimme todeta, että yrityksen ovat todella pienyrityksiä.
On myös huomattava, että vastanneista 30 jätti vastaamatta 
tähän kysymykseen, mikä on 8,5 prosenttia kaikista vastan
neista. Tähän oli usein syynä se, että laitos oli niin uusi, 
ettei vastaaja vielä tiennyt kuluvan tilikauden liikevaihtoa.

Liikevaihdon mediaaniksi saimme 2 eli 300 001 - 500 000 
markan liikevaihdon, keskihajonta oli 1,07.
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Yrityksen koko voidaan liikevaihdon ohella ilmoittaa henkilö
kunnan määrällä (kysymys 33). Noin 60 prosentilla yrityksistä 
oli 1-3 henkilöä töissä ja neljäsosalla 4-6 henkilöä. 
Keskihajonnaksi saatiin vain 0,8. Tämä puoltaa myös sitä, 
että liikevaihto sopii paremmmin selittäväksi tekijäksi. Hoi
tolaitteita markkinoivan yrityksen on kuitenkin huomioitava 
laitosten henkilökunnan vähäisyys esim. kohdistaessaan suora
markkinointikirjeitä .

Taulukko 3

Yrityksen ikä

Vuosia lukumäärä %

0-3 126 37,2
4-6 92 27,1

I VO 33 9,7
10 - 12 29 8,6
13 - 59 17,4
yht. 339 100,0

Taulukon 3 mukaan lähes 40 prosenttia laitoksista oli 
toiminut alle 3 vuotta ja lähes 65 prosenttia alle 6 
vuotta. Hoitolaitokset ovat siis suurimmaksi osaksi nuo
ria pienuutensa lisäksi. Taulukosta voimme vielä huomata, 
että yli 13 vuotta toimineita yrityksiä oli melkein 20 
prosenttia, jotka eivät kuitenkaan ole yrityksiksi kauan 
toimineita. Yritysten pienuutta selittänee alan kannatta
mattomuus. Eettiset syyt vöivat olla myös syynä, hoito
laitokselle ei suuren voiton tavoittelu ole välttämättä 
pääasia.

Kohteena olevia yrityksiä kuvasi myös kysymyksessä 36 tiedus
teltu lääni. Eniten yrityksiä on Uudenmaan läänissä (18,3 %), 
toiseksi eniten Hämeen (14,9 %) ja kolmanneksi eniten Turun 
ja Porin läänissä.
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Nämä, kuten yrityksen lukumäärät muissakin lääneissä noudat-
televat kutakuinkin järjestystä, joka on myös läänien asukas-

........... . 24määrien järjestys.

4.1.2
Päätöksentekoon osallistuvat

Päätöksentekijöiden lukumäärä tiedusteltiin kysymyksessä 18. 
Vastanneista yrityksistä ryhmäpäätöksen tekee yli puolet. 
Vastaavasti 35 prosentissa yrityksissä tehdään yksilöpää- 
tös. . Koska oletettua useammassa yrityksessä tehdään ryhmä- 
päätös, on myös mahdollista, että päätöksentekoon osallistu
vien määrä olisi yksi hoitolaitehankintaa selittävä tekijä. 
Kysyttäessä kuka vaikuttaa eniten päätöksentekoon, saimme 
vastaukseksi, että yrityksen omistaja (osake-enemmistön hal
tija, vastuunalainen yhtiömies tai toiminimen omistaja) tai 
vastaava lääkintävoimistelija. Usein kyselyyn vastaaja il
moitti itse vaikuttavansa eniten hankintoihin, mikä oli hyvä 
myös kyselyn reliabiliteetin kannalta. Edelliset tulokset 
puoltavat jo mainittuja toteamuksia yrityksen henkilökunnan 
määrästä. Henkilökuntaaa on vähän ja melkein kaikki osallis
tuvat tuotantohyödykkeen hankintapäätöksiin. Tämä voi kertoa 
myös yrityksen sisäisten suhteiden toimivuudesta.

Kysyttäessä vastaajan koulutusta jakauman hajonta oli todella 
pieni: noin 90 prosenttia vastaajista oli lääkintävoimisteli
joita. Kuntohoitajia tai sairaanhoitajia oli vain noin 5 
prosenttia. Vastaajista 5 prosenttia ilmoitti ammatikseen 
jonkun muun kuin annetut vaihtoehdot esim. apuhoitajat, hie
rojat ja olipa mukana muutama lääkärikin.

24 Ainoana poikkeuksena mainittakoon Ahvenanmaan lääni, jost 
ei saatu yhtään hyväksyttävää vastausta, varmastikin siks 
että lomakettani ei ollut käännetty ruotsiksi.
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Lääkintävoimistelijoiden suurta osuutta osattiin odottaa jo 
esitutkimuksienkin perusteella.

4.1.3
Laitosten palveluiden jakautuminen

Kysymyksessä 2 tiedusteltiin hoitolaitteilla annettavan hoi
don osuutta kaikista hoitotapahtumista päivässä.

Taulukko 4

Hoitolaitteilla annettavan hoidon osuus kaikista 
hoitotapahtumista päivässä

Hoitolaitteen osuus lukumäärä %

alle 20 % 19 5,5
20 - 40 % 40 11,6
41 - 60 % 66 19,1
61 - 80 % 116 33,5
81 - 100 % 105 30,3
yht. 346 100,0

Taulukosta näemme selvästi, että yli 60 prosenttia laitoksis
ta käyttää suurimmassa osassa hoitotapahtumia hoitolaitetta. 
Nykyinen tilanne todennäköisesti tulee jatkumaan myös
tulevaisuudessa, eikä hoi tolaitehoidon osuus tule sanotta
vasti lisääntymään tai vähenemään.Viittaan tähän myös 
hoitolaitteen ominaisuuksia käsittelevässä kappaleessa 
4.2.3.
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Taulukko 5

Hoitolaitehoidon jakautuminen laitoksen iän mukaan, 
prosenttia vastanneista

Hoitolaitteen Laitoksen ikä
osuus o i to 4-6 7-9 10-12 13 - yht. N

alle 20 % 33,3 27,8 16,6 5,6 16,7 100 18
20 - 40 % 38,9 19,4 5,5 5,6 30,6 100 36
41 - 60 % 38,5 26, 2 13,9 6,1 15, 3 100 65
61 - 80 % 44,7 24,6 7,9 7,9 14,9 100 114
yli 80 % 28,4 33, 3 9,8 11,8 16,7 100 102
yht. 335

X2 - 16 ,04 < ,01 32, 00 (va.16)

Taulukko 5 osoittaa, ettei hoitolaitteiden käytön intensiivi
syyden ja laitosten iän suhteen ole riippuvuutta. Olisi kui
tenkin mielenkiintoista selvittää, miten esim. hoitolaittei
den käyttö on muuttunut viimeisten vuosien aikana.

Kysyttäessä eri hoitolaitteiden käyttöä yrityksissä huomat
tiin, että uitraäänihoito oli ehdottomasti suosituin hoito
muoto. Vastanneista yrityksistä 94 prosenttia ilmoitti käyt
tävänsä ultraääntä eniten koneellisista hoitomuodoista. Säh- 
köhoitolaitteita ilmoitti käyttävänsä eniten 4,0 prosenttia 
ja interferenssihoitolaitetta 2 prosenttia yrityksistä. Nämä 
tulokset noudatte levat kutakuinkin toimeksiantajan käsitystä 
laitehoitojen suosituimmuudesta.
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4.1.4
Laitosten laitevaranto ja laitteiden hankinta-aika

Tutkimuksen ajanjakson regressioanalyysia varten muodostavat 
vuodet 1984, 1985 ja 1986. Tämän vuoksi myös laitevarantoa 
tutkittiin näinä vuosina.

Taulukko G

Hoitolaitosten laitevaranto

Hoitolaitt.
lukumäärä

vuoden
alussa

-84 vuosina -84, -85
ja -86 hankittu

nykyinen
laitevaranto

Yritysten
lukum. % lukum. % lukum . %

0 93 26,6 10 5 30,0 9 2,6
1 18 5,1 70 20,0 9 2,6
2 70 20,0 66 18,9 72 20,6
3 52 14,9 49 14,0 66 18,9
4 37 10,6 30 8,6 54 15,4
5 33 9,4 13 3,6 33 9,4
6 22 6, 3 10 2,9 34 9,7
yli 6 25 7,1 7 2,0 73 20,8
yht. 350 100,0 350 100,0 350 100,0

Taulukosta 6 näemme, että useimmiten (20 %) laitoksilla oli 
hoitolaitteita 2 kappaletta. Vain noin neljäsosalla ei ollut 
laitteita ollenkaan. Voimme myös todeta, että yli puolet lai
toksista omisti korkeintaan 2 laitetta. Yhteensä tutkittavat 
laitokset omistivat 999 hoitolaitetta vuoden 1984 alussa. Tämi 
tukee hyvin jo todettua henkilökunnan määrästä tehtyjä johto- 
päätöksiä.
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Vuosina 1984, 1985 ja 1986 hankittiin laitteita yrityksiin
658 kappaletta. Taulukosta 4 näemme, että 30,0 % yrityksistä 
ei ostanut laitteita ollenkaan. Muuten suurin osa on ostanut 
joko 1 tai 2 laitetta. Kaksi laitosta hankki 12 laitetta, miki 
oli maksimimäärä. Voimme todeta, että yli puolet laitoksista 
hankki korkeintaan kolme laitetta, mutta on huomattava, että 
näinä vuosina hankittiin yhteensä laitteita edellä mainitut 
658 kappaletta, joka on 65 prosenttia (658/999 x 100 %) lai- 
tevarannosta 1984J Hoitolaitteita myytiin siis ennätysmäärä.

Nykyinen laitevaranto on saatu yhdistämällä vuoden 1984 lai- 
tevaranto ja hankinnat sen jälkeen. Taulukosta 6 näemme, että 
yhä suuremmalla osalla laitoksista on useampia laitteita. Vaii 
noin 2 prosentilla laitoksista ei ollut ollenkaan laitteita. 
Erityisesti on huomioitava, että jo runsaalla 20 prosentilla 
yrityksistä oli yli kuusi laitetta (suurimmalla yrityksellä 
yli 25 laitetta)! Kokonaisuutena taulukosta 4 voimme todeta, 
että yhä useammalla yrityksellä on useampia laitteita. Yh
teensä hoitolaitoksilla oli laitteita 1657 kappaletta, mutta 
on huomattava, että kyselyssä ei ole otettu huomioon käytöstä 
poistettuja laitteita. Jos halutaan arvioida kaikkien hoito-
laitteiden lukumäärät nykyisin, suuntaa-antavasti voimme

25olettaa niitä olevan vajaat 5000 kappaletta.

Kysymyksessä 4 tiedusteltiin hoitolaitteiden lukumäärien li
säksi myös niiden jakautumista eri hoitolaitteiden kesken. 
Vuonna 1984 hoitolaitteista oli sähköhoitolaitteita noin 45 
prosenttia, uitraäänihoitolaitteita noin 45 prosenttia ja 
interferenssihoitolaitteita noin 7 prosenttia. Tämän jälkeen 
hankituista laitteista oli runsaat 40 prosenttia ultraääni- 
laitteita, 35 prosenttia sähköhoitolaitteita ja runsaat 
20 prosenttia interferenssihoitolaitteita.

1 657 
0,3525 4 732; 0,35 = vastausprosentti
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Näyttää siis siltä, että sekä ultraääni- että interferenssi- 
hoitolaitteen suosio olisi kasvamassa, varsinkin jälkimäi
sen. Nykyisestä laitevarannosta on runsaat 40 prosenttia 
ultraäänihoitolaitteita ja sähköhoitolaitteita ja vain run
saat 10 % interferenssihoitolaitteita. Verrattaessa laite- 
jakautumaa laitteiden käytön intensiivisyyteen, voimme to
deta, että vaikka uitraäänihoito oli ylivoimaisesti suosituin 
hoitomuoto, näitä laitteita ei kuitenkaan ole samassa suh
teessa. Tästä voimme päätellä, että osa sähkö- ja inter- 
ferenssihoitolaitteis ta on osittain pois käytöstä, kun taas 
uitraäänihoitolaitteitä tarvittaisiin enemmän.

Vuoden 1984 alussa hoitolaitteiden iät olivat alhaisia: 
runsaat 70 prosenttia niistä oli korkeintaan kolme vuotta 
vanhojal Yli viisi vuotta vanhoja laitteita oli vain runsaat 
3 prosenttia. Tästäkin voimme päätellä, että yritykset ovat 
nuoria ja koneellisten hoitomuotojen suosio on alkanut vii
meisten viiden vuoden aikana kasvaa huomattavasti.

Laitteiden hankinta-aikaa tiedusteltiin vielä kysymyksissä 
10 ja 11. Vuodenajoista ehdottomasti suosituin (60 %) han- 
kinta-aikä oli syksy. Ymmärrettävästi vain runsans 4 prosent
tia vastanneista katsoi kesän olevan paras hankinta-aika.
Alle 1/2 vuotta harkinta-aikaa hankinnoille tarvitsi runsaat 
50 prosenttia vastanneista yrityksistä; 1/2 vuodesta 1 vuoteei 
harkinta-aikaa tarvitsi 40 prosenttia; ja vain noin 10 pro
senttia harkitsi ostoa yli vuoden. Tästä voimme päätellä, 
että hoitolaite on kuitenkin sellainen investointi hoitolai
tokselle, ettei suurta harkintaaikaa tarvita tai että päätök
sentekijöiden vähäisyys (esim. sisäisen byrokratian vähäisyys 
nopeuttaa hankintaa.
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4.1.5
Os toaikomukset

Vastanneista yrityksistä runsas 40 prosenttia aikoi hankkia 
hoitolaitteen kyselyhetkellä. Sitävastoin yli 39 prosenttia 
ei aikonut hankkia ja noin neljäsosa ei osannut sanoa. Kysyt
täessä tarkempaa hankintahetkeä noin 60 prosenttia vastasi 
hankkivansa uuden hoitolaitteen vuoden kuluessa. 1-2 vuoden 
kuluessa hoitolaitteen aikoi hankkia noin 20 prosenttia, ja 
yli 2 vuoden kuluessa myös noin 20 prosenttia vastanneista. 
Tämäkin todistaa oston harkinta-ajan lyhyyttä kuten jo edellä 
todettiin. Liitteessä XIII on ristiintaulukoitu ostoaikomuk
set yrityksen iän suhteen. Voimme todeta, ettei niiden välil
lä ole mitään tilastollista riippuvuutta, vaan edellä ma initur 
ikäiset laitokset hankkivat laitteita samalla tavalla.

Kysymyksessä 7 kysyttiin eri hoitolaitteiden ostoaikomuksia. 
Vastanneista vajaat 40 prosenttia halusi ostaa ultraäänilait
teen, runsaat 30 prosenttia interferenssihoito laitteen ja 
vajaat 30 prosenttia sähköhoitolaitteen. Huomaamme, ettei os
toaikomuksissa ole suuria vaihteluita eri laitteiden kesken. 
Tämä onkin pantava merkille, sillä juuri edellä totesimme, 
että ultraäänilaitteilla olisi suurin tarve. Voimmeko siis 
ennustaa tästä, että ultraäänen suosio on nyt korkea, mutta 
varsinkin interferenssihoitolaitteiden kysyntä on kasvussa: 
Jälkimmäistä puoltaa erityisesti se, että jopa yli 30 pro
senttia vastanneista laitoksista aikoo hankkia interferenssi- 
hoitolaitteen.

4.2
Tarjontatekijät

4.2.1
Markkinoivaan yritykseen liittyvät tekijät

Hoitolaitteiden toimittajaaa koskevia ominaisuuksia pyydettii: 
asettamaan tärkeys järjestykeen kysymyksessä 25.



39

Taulukko 7

Hoitolaitteen toimittajan ominaisuuksien tärkeys, 
% vastanneista

Ominaisuus
Erittäintärkeä

%
Melko
tärkeä

%
Ei kovinkaan 
tärkeä

%
Ei ollenkaan tärkeä

%
En osaa sanoa
%

yht.
%

joustavuus
koekäytössä 55,1 40,3 4,6 — — 100

vaihtokoneen
saanti 88, 2 10,7 1,1 - - 10 0
asiantuntemus 64,4 29,0 6,6 - - 100

tehokas
informointi 27,6 55,2 16,7 0,3 0,2 100

mahdolisuus
leasing-
kauppaan 6,3 21,9 47,6 21,9 2,3 100

tunnettuus 5,5 43,4 41,9 7,8 1,4 100

palvelualtt. 58,1 37,6 4,3 - - 100

puhelinpalvelun
toimivuus 24,9 33,0 32,1 9,0 1,0 100

nopeat
toimitusajat 54,5 39,2 5,8 0,5 - 100

Taulukossa 7 on lueteltu kaikki muut toimittajan ominaisuudet 
paitsi huollon nopeus, sillä käsittelen sen myöhemmin muiden 
huoltokysymysten yhteydessä.
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Taulukon mukaan koekäytön joustavuutta piti erittäin tai 
melko tärkeänä runsas 95 prosenttia. Voimme todeta, että toi
mittajan puolelta tämä on melkein myynnin edellytys. Tällöin- 
"hän laitos voi tutustua laitteen käyttöominaisuuksiin omassa 
ympäristössään ja omilla työskentelytavoillaan. Vaihtokoneen 
saantimahdollisuudesta voimme todeta melkein saman: tätä piti 
tärkeänä lähes kaikki vastanneet 1 Tavarantoimittajan asian
tuntemusta piti erittäin tai melko tärkeänä runsas 90 pro
senttia vastanneista. Tämä osoittaa myyjän koulutuksen tar
peellisuuden ja tätä käsitystä tukevat myös monet liitteen V 
tutkimukset. Joustavuutta koekäytössä, vaihtokoneen saanti- 
mahdollisuutta ja asiantuntemusta pidettiin siis yleisesti 
hyvin tärkeinä hoitolaitteiden toimittajan ominaisuuksina.

Toimittajan antamaa tehokasta informaatiota piti erittäin 
tai melko tärkeänä yli 80 prosenttia vastanneista. Ainoastaan 
vajaa 1 prosentti ei pitänyt tehokasta informaatiota tarpeel
lisena. Tästäkin huomaa, että ala teknistyy, ja näin ollen 
markkinoiva yritys on velvollinen antamaan informaatiota. 
Lähes 70 prosenttia vastanneista ei pitänyt kovinkaan tai 
ollenkaan tarpeellisena leasing-kaupan mahdollisuutta. Tässä 
vaihtoehdossa oli myös eniten en osaa sanoa -vastauksia 
(yli 20 %). Tämä johtunee osaksi leasing-kaupan tuntematto
muudesta varsinkin tällä alalla. Seuraavassa kohdassa tiedus
teltiin toimittajan tunnettuuden tärkeyttä. Tässä jakautuma 
oli mielenkiitoinen : Lähes puolet piti sitä tärkeänä, kun 
taas puolet ei pitänyt. On kuitenkin huomattava, että vas
taukset sijoittuvat suurimmaksi osaksi melko tärkeään ja ei 
kovinkaan tärkeään. Tähän voisi olla selityksenä se, että 
tunnettuutta pidetään tärkeänä, muttei se ole kuitenkaan rat
kaiseva. Tarkasteltaessa informaatiota, leasing-kauppaa ja 
tunnettuutta, niistä leasing-kauppa -vaihtoehdossa on eniten 
hajontaa tunnettuuden ohella. Vain vajaat 10 prosenttia vas
tanneista valitsi en osaa sanoa -vaihtoehdon kysymykseen 
informaation saannin tärkeydestä; tunnettuutta kysyttäessä 
runsas 1 %.



41

Palvelualttiutta pidettiin suurimaksi osaksi (yli 96 %) erit
täin tai melko tärkeänä. Palvelun toimivuuden tärkeyden olen........26jo todennut edellisissä seminaari töissäni . Tata tukevat 
myös edellä mainitut (kappale 2.4.2) aikaisemmat tutkimukset, 
varsinkin terveydenhoitoalalta. Puhelinpalvelun toimivuutta 
kysyttäessä, yli 60 prosenttia asetti tämän melko tärkeäksi. 
Oli myös huomattava, että yli 40 prosenttia asetti sen ei ko
vinkaan tai ollenkaan tärkeäksi. Tässä vaihtoehdossa olikin 
runsaasti hajontaa (keskihajonta 0,98), ja se soveltunee yh
deksi hoitolaitehankintoja selittäväksi tekijäksi.

Nopeiden toimitusaikojen merkitystä kysyttiin viimeisenä 
vaihtoehtona. Hajontaa oli vähän : lähes 95 prosenttia piti no
peita toimitusaikoja erittäin tai melko tärkeinä. Juuri ti
lannetekijät (väliintulevina muuttujina) voivat useinkin vai
kuttaa toimitusaikoihin, mikä markkinoijan on huomattava. 
Toimitusaikojen lisäksi kysyttiin vielä huollon tärkeyttä. 
Vastanneista 90 prosenttia asetti sen erittäin tai melko tär
keäksi. Markkinoidakseen hoitolaitteita toimittajan on var
mistettava, että huolto on tehokas.

Taulukko 8

Yhteydenotot toimittajaan huollon vuoksi vuosina 1984,
1985, 1986

Yhteydenotot lukumäärä %

ei kertaakaan 61 17,7
1-2 kertaa 119 34,5
3-4 kertaa 102 29,6
yli 4 kertaa 61 17,6
en osaa sanoa 2 0,6
yht. 345 100,0

26 I seminaarityö : Palvelu kilpailukeinona apuvälineiden 
markkinoinnissa
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Taulukosta 8 huomaamme, että yhteydenotot huollon vuoksi 
ovat keskittyneet luokkiin 1-2 kertaa (vajaat 35 %) ja 
3-4 kertaa (lähes 30 %). Vuosina 1984, 1985 ja 1986 vajaat
20 prosenttia vastanneista ei ollut ottanut yhteyttä ollen
kaan. Eniten yhteydenottoja on siis ollut 1-2 kertaa.
Voimme myös todeta, että yli neljä kertaa yhteydenottaneita 
oli lähes 20 prosenttia vastanneista, mikä on melko paljon 
kolmen vuoden aikana.

Kysymyksen 31 kaksi viimeistä väittämää koskivat myös huolto- 
kysymyksiä. Vastanneista lähes puolet oli täysin samaa mieltä 
siitä, että viikko huoltoajaksi on aivan liian pitkä, ja mel
kein 25 prosenttia vastanneista oli lähes samaa mieltä. Noin 
15 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään. He olivat to
dennäköisesti juuri niitä, jotka eivät olleet huoltaneet 
laitteitaan (vertaa edellä). Huoltomaksuja piti kohtuullisena 
(olivat samaa mieltä) vain vajaat 5 prosenttia vastanneista. 
Melko samaa mieltä huoltomaksujen kohtuullisuudessa oli noin 
20 prosenttia, lähes eri mieltä tai täysin eri mieltä yli 40 
prosenttia. Melkein kolmasosa (32,0 prosenttia) ei osannut 
sanoa mielipidettään, mikä johtunee osaksi siitä, ettei vas
taaja ollut vielä huoltanut laitteitaan.

4.2.2
Jakeluun liittyvät tekijät

Kysymyksessä 31 (muuttujat 94, 95 ja 96) tiedusteltiin eri
tyisesti jakeluun liittyviä tekijöitä. Vastanneista yli puo
let oli täysin samaa mieltä siitä, että laitteet on toimitet
tu moitteettomasti. Noin 30 prosenttia oli asiasta melko sa
maa mieltä. Myös hoitolaitteen tilauksen vaivattomuudesta oli 
yli puolet vastanneista täysin samaa mieltä; melko samaa 
mieltä oli yli 30 prosenttia. Voimme todeta, että tilaus ja 
toimitus ovat toimineet lähes hoitolaitosten toivomalla tavalla. 
Koska jo edellä totesimme jakelun olevan merkittävä markki- 
nointitekijä, toimittajan on tulevaisuudessa kiinnitettävä 
ainakin yhtä paljon huomiota jakelun toimivuuteen kuin aikai
semminkin.
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Kun kysyttiin toimittajan sijaintia laitehankintoihin vaikut
tavana tekijänä, mielipiteissä oli melko paljon hajontaa.

Taulukko 9

Toimittajan sijainnin merkitys

Sijainti merkitsee
huomattavasti lukumäärä %

Täysin samaa mieltä 47 13,5
Lähes samaa mieltä 72 20,8
Ei samaa, eikä eri mieltä 66 19,0
Lähes eri mieltä 69 19,8
Täysin eri mieltä 93 26,8

yht. 347 "100,0

Taulukosta 9 näemme, että täysin samaa mieltä tai lähes samaa 
mieltä oli runsaat 30 prosenttia, kun taas lähes eri mieltä 
oli noin 20 prosenttia ja täysin eri mieltä lähes 30 prosent
tia. Noin 20 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa mieli
pidettään. Toteamme, että mielipiteet sijainnista vaihtelevat 
suuresti (keskihajonta 1,40). Toimittajan sijainnilla ei us
koisi olevan suurtakaan merkitystä hoitolaitteiden hankin
taan, jos jo edellä todettu jakelu on toiminut moitteetto
masti. Regressioanalyysin yhteydessä on kuitenkin syytä tut
kia sijainnin merkitys.

4.2.3
Hoitolaitteen ominaisuudet

Laitteen ominaisuuksista ikää tiedusteltiin kysymyksessä 12. 
Taloudelliseksi eliniäksi arvioitiin keskimäärin 7,1 vuotta 
(keskiarvo), hajontaa oli kuitenkin paljon ja taloudellisen 
eliniän moodiksi (useimmin esiintyvä arvo) saatiin 5 vuotta.
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Tekniseksi eliniäksi arvioitiin keskimäärin 8,6 vuotta (kes
kiarvo). Hajontaa oli myös paljon (keskihajonta 4,4), moo
diksi saatiin 10 vuotta. Nykyisen teknisen kehityksen aikana 
onkin tavallista, että koneiden ja laitteiden taloudellinen 
elinikä on teknistä elinikää lyhyempi.

Taulukosta 10 näemme, miten tärkeiksi vastaajat ovat arvosta
neet eri hoitolaitteiden ominaisuudet (kysymys 24).

Taulukko 10

Hoitolaitteiden ominaisuuksien tärkeys, % vastanneista

Ominaisuus
Erittäintärkeä Melkotärkeä

Ei kovinkaan tärkeä Ei ollenkaan En osaa tärkeä sanoa yht.
% % % % % %

helppokäyt töisyys 74, 2 24,6 0,9 0, 3 100,0
mikroprosessori 6,3 31,0 41,1 13,2 8,4 100,0
kätevä liikutella 52,8 35,7 11,2 0, 3 - 100,0
pienikokoisuus 13,6 48,6 31,3 6,2 0,3 100,0

äänekkyys 19,6 37,3 23,6 15,5 4,0 100,0
ulkonäkö 3,4 28,5 48,9 18,9 0,3 100,0
digitaalinäyttö 16,4 46,8 26,0 10, 5 0, 3 100,0
pitkäikäisyys,
kestävyys 88,9 10,2 0,9 - - 100,0

kotimaisuus 18, 3 50, 3 26,4 4,1 0,9 100,0
koekäyttömahdollisuus 54,7 35,7 8,7 0,9 - 100,0
käytönöpästus 
varaosien helppo

55,1 34,4 9,0 1,5 100,0

saatavuus 79,9 17,6 2,2 0,3 - 100,0
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Taulukosta 10 näemme, että helppokäyttöisyyden arvoivat lähes 
kaikki (99 %) erittäin tai melko tärkeiksi ominaisuuksiksi. 
Helppokäyttöisyyteen liitetään usein myös mikroprosessori.
Sen arvioi kuitenkin lähes 55 prosenttia vastanneista ei ko
vinkaan tai ei ollenkaan tärkeäksi. Tämä voi osittain johtua 
siitä, että valmiiksiohjelmoitava hoitolaite on helppo käyt
tää , mutta samalla se esim. vähentää lääkintävoimistelijan 
työn vaativuutta. Lähes 10 prosenttia vastanneista jätti vas
taamatta mikroprosessorin tärkeyteen, osasyynä tähän on var
maankin myös tietämättömyys sen toiminnasta.

Hoitolaitteiden kätevyyttä arvioitiin sekä pienikokoisuu
della että liikuteltavuudella. Erittäin tai melko tärkeänä 
liikuteltavuutta piti melkein 90 prosenttia vastanneista.
Tämä ilmaisee esimerkiksi sen, että usein hoitolaitosten tilat 
ovat pienet ja ahtaat, ja koska laitteita on rajoitetusti, 
niitä on voitava liikutella helposti. Laitteiden pienikokoi- 
suudenkin asetti erittäin tai melko tärkeäksi yli 60 prosent
tia. Myös tämä johtunee edellä mainituista seikoista.

Äänekkyyden merkitys hoitolaitteessa vastaajien mukaan vaih- 
teli suuresti. Taulukosta 10 näemme jälleen, että erittäin 
tärkeänä sitä piti lähes 20 prosenttia, melko tärkeänä lähes 
40 prosenttia, ei kovin tärkeänä yli 20 prosenttia ja ei ol
lenkaan tärkeänä noin 15 prosenttia vastanneista. Ulkonäköä 
ei katsottu erityisen tärkeäksi hoitolaitteen ominaisuudeksi. 
Vain runsas 3 prosenttia vastanneista katsoi sen erittäin 
tärkeäksi, noin 30 prosenttia melko tärkeäksi, mutta lähes 70 
prosenttia vastanneista ei pitänyt sitä kovinkaan tai ollen
kaan tärkeänä. Voimmekin todeta, että laitteen äänekkyyttä 
pidettiin suotavana, ulkonäöllä sen sijaan ei ollut merki
tystä.

Hoitolaitteen ominaisuuksista toiseksi eniten hajontaa on 
digitaalinäytön kohdalla (eniten oli mikroprosessorilla). 
Vastanneista noin 16 prosenttia piti sitä erittäin tärkeänä, 
lähes puolet melko tärkeänä, noin 25 prosenttia ei kovinkaan 
tärkeänä ja noin 10 prosenttia ei ollenkaan tärkeänä.
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Digitaalinäyttöä haluavat laitokset ovat varmaankin huoman
neet asiakkaiden reaktiot, kun näytöstä näkyy että "jotain 
tapahtuu"! (Asiakashan ei välttämättä hoidon aikana välittö
mästi tunne hoidon vaikutusta.) Sitävastoin pitkäikäisyyttä 
ja kestävyyttä arvioitaessa hajontaa ei ollut paljon: 
lähes 90 prosenttia vastanneista piti niitä erittäin tärkeinä 
teki jöinä.

Kotimaisuutta tarkasteltaessa huomaamme, että tätä pidetään 
toki tärkeänä (melko tärkeä yli puolelle vastanneista), mutta 
ei ehkä välttämättä hyvin tärkeänä, sillä erittäin tärkeäksi 
ominaisuudeksi sen asetti vain noin 20 prosenttia. Kotimai
suus on siis tärkeä laitteen ominaisuus, mutta ei kuitenkaan 
ratkaise laitteen hankintaa.

Yli puolet vastaajista piti koekäyttömahdollisuutta, käytön- 
opastusta ja varaosien heippa saatavuutta erittäin tärkeinä 
ominaisuuksia. Toiseksi eniten vastauksia joka vaihtoehdossa 
oli melko tärkeä -vaihtoehdon kohdalla. Koekäyttömahdol1i- 
suutta tarkasteltiin jo toimittajan ominaisuuksien yhteydessä 
Käytönopastuksen tarve on suuri juuri nopean teknisen kehi
tyksen vuoksi. Vastavalmistuneet lääkintävoimistelijat osaa- 
vat kyllä käyttää laitteita, mutta jo muutamakin vuosi sitten 
tutkintonsa suorittaneet eivät välttämättä hallitse laitteide: 
käyttöä.

Huoltokysymyksiin liittyen varaosien saatavuus nähtiin tärke
äksi. Tällöin voimme todeta laitteen kotimaisuuden monessakin 
tapauksessa helpottavan varaosien saantia.

Hoitolaitteiden ominaisuuksista kotimaisuutta ja mikroproses
sorin olemassaoloa tiedusteltiinkin kysymyksen 31 väittä
missä, joiden muuttujanumerot ovat 97, 98 ja 99.
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Taulukko 11

Kotimaisuus ja mikroprosessori hoitolaitteessa, 
% vastanneista

Mielipi de

Kotimainen
luotettavampi
kuin ulkom.

%

Mikroprosessori 
helpottaa työtä
huomattavasti

%

Täysin samaa mieltä 14, 1 20,9
Lähes samaa mieltä 30,7 37,4
Ei samaa, eikä eri mieltä 38, 5 35,1
Lähes eri mieltä 12,4 5,8
Täysin eri mieltä 4, 3 0,8

yht. 100,0 100,0

Väitteeseen "kotimainen hoitolaite on luotettavampi kuin 
ulkomainen", oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä noin 
45 prosenttia vastanneista. Vastauksissa on kuitenkin melko 
paljon hajontaa (keskihajonta 1,01) ja varsin suuri osa vas
tanneista (38,5 % ) valitsi vaihtoehdon ei samaa, eikä eri 
mieltä. Tämäkin puoltaa jo edellä esitettyä väitettäni, että 
kotimaisuus on tärkeä, vaan ei ratkaiseva tekijä.

Väitteeseen "mikroprosessori helpottaa työtä huomattavasti" 
oli täysin tai lähes samaa mieltä vajaat 60 prosenttia vas
tanneista. Mielipidettään ei osannut sanoa suuri osa vastaa
jista (35 %), mikä johtunee jo mainitusta tietämättömyydestä. 
Muuttujassa 99 väitettiin mikroprosessorin tekevän laitteesta 
toimintavarmemman. Yli puolet vastaajista ei osannut ottaa 
kantaa tähän väitteeseen (53, 8 %). Täysin tai lähes samaa 
mieltä oli noin 35 prosenttia vastanneista. Tästä voimme pää
tellä, että mikroprosessori hoitolaitteessa on vielä melko 
tuntematon asia monille hoitolaitoksille.
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Laitteen ominaisuuksien lisäksi tiedustelin kysymyksessä 8 
eri laitteiden merkkiuskollisuutta. Sähköhoitolaitteiden 
merkkiuskollisuudeksi saatiin 65 prosenttia keskiarvona, 
ultraäänihoitolaitteiden merkkiuskollisuudeksi saatiin vas
taavasti 70 prosenttia ja int erferenss ihoitolaitteiden vajaat 
70 prosenttia. Kaikkien laitteiden merkkiusköliisuudeksi saa
tiin siis 50 prosenttia (keskiarvo). Eri toimittajien laitteet 
ovat aina jonkin verran erilaisia, joten mahdollisesti lait
teen tuttuus vaikuttaa merkkiuskollisuuteen. Tähän vaikutta
vana tekijänä voi myös olla eri hoitolaitteiden yhdistely
mahdollisuus .

4.2.4
Hoitolaitteen hinta, maksuehdot ja alennukset

Hoitolaitteiden hinnoittelu-kysymyksiä tiedusteltiin kysymyk
sen 31 väitteissä, joiden muuttujanumerot ovat 90, 91, 92 
ja 92. Väitteeseen "erikoistarjoukset ovat 1 paikallaan 1 hoi
tolaitteissa" (mja 92) 85 prosenttia vastaajista oli täysin 
tai lähes samaa mieltä. Toteamme, että erikoistarjoukset ovat 
tarpeellisia. Kuvaavaa onkin juuri se, että hoitolaitetar- 
joukset eivät ole merkittäviä julkiselle sektorille, jossa 
laitehankinnoista päättävät ovat sidoksissa budjetteihin ja 
mahdollisiin vuosisopimuksiin.

Tiedusteluun hinnanmuutoksista hoitolaitteissa vuoden 1983
jälkeen, puolet vastaajista eivät osanneet ottaa kantaa. Vas
tanneista noin 40 prosenttia oli täysin tai lähes samaa miel
tä siitä että, hinnat olivat muuttuneet vuoden 1983 jälkeen. 
Vastaajien tietämättömyys johtunee myös siitä, että jos 
laitos on vastaperustettu, hintojen seuranta on vasta 
alkuvaiheessa.



49

Taulukko 12

Hoitolaitteiden hintojen kohtuullisuus ja maksuehtojen 
parannettavuus, % vastanneista

Mielipide

Hinnat
kohtuulliset

%

Maksuehtoj a
pa rannettava

%

Täysin samaa mieltä 1,7 30,9
Lähes samaa mieltä 24,0 29,2
Ei samaa, eikä eri mieltä 21,4 30,9
Lähes eri mieltä 36,1 7,3
Täysin eri mieltä 16,8 1,7

yht. 100,0 100,0

Taulukosta 12 näemme vastaajien mielipiteet väitteisiin "hoi
tolaitteiden hinnat ovat mielestäni kohtuulliset" ja "lait
teiden maksuehdoissa on parantamisen varaa". Edelliseen oli 
vastanneista yli puolet lähes tai täysin eri mieltä. Tämän 
kuten jälkimmäisenkin väitteen kohdalla keskimmäisen vaihto
ehdon (ei samaa, eikä eri mieltä) valinneita vastaajia on 
hyvin paljon. Hintojen kohtuullisuuteen yli 20 prosenttia 
vastanneista ei ottanut kantaa, eikä maksuehtojen parantami
seen yli 30 prosenttia vastanneista. Haluttomuus vastata 
hinnoittelukysymyksiin kuvastaa joko tietämättömyyttä asiasta 
tai mahdollista epäluuloa kysymyksen tarkoituksesta. Voimme 
kuitenkin päätellä, että hinnoittelua olisi jonkin verran 
tarkistettava. Maksuehdoissa sen sijaan edellisen perusteella 
olisi enemmän parannettavaa.
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4.2.5
Hoitolaitteesta saatu informaatio

Hoitolaitteen tiedonsaantitapo ja tiedusteltiin kysymyksissä 
27, 28, 29 ja 30. Ehdottomasti suosituin tiedonlähde uutuus
tuotteista oli esitteet ja mainokset: Nämä katsoi parhaaksi 
tietolähteeksi 75 prosenttia vastanneista. Alle 20 prosenttia 
vastanneista valitsi parhaaksi näyttelyt ja messut ; 5,0 pro
senttia esittelijät ja myyntiedustajat; ja vain runsaat 2 
prosenttia valitsi vaihtoehdon muualta. Näiksi vaihtoehdoiksi 
valittiin videot, puhelinmyynti jne. On huomattava, että 
vaihtoehtoa'kollegat1“ ei valinnut kukaan 1

Taulukko 13

Paras tiedonsaatitapa uutuuksista lääneittäin, 
% vastanneista

Tiedonsaanti-
tapa

yht. N

Esitteet ja
mainokset 15,3 24,0 16,4 24,6 19,7 100,0 183

Näyttelyt ja
messut 24,2 29,8 26,2 14,4 5,4 100,0 111

Esittelijät ja
myyntiedust. 77,8 11,1 11,1 100,0 9

Kollegat 31,2 20,0 20,0 40,0 20,0 100,0 5

yht. 324

X2 = 38,8 > X2o= 32 (va. 16)
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Taulukosta 13 näemme, että uutuuksien tiedonsaantitavoissa on 
eroja lääneittäin (huomaa tilastollinen riippuvuus). Esit
teitä ja mainoksia pidetään hyvinä joka puolella, kun taas 
messuja ja näyttelyitä pitävät hyvinä, lähinnä etelä- ja 
keskisuomalaiset. Niiden suosio näyttää vähenevän tasaisesti 
pohjoiseen päin mentäessä. On mielenkiintoista huomata, että 
juuri myyntiedustajista ja esittelijöistä pitävät ovat kes
kittyneet Turun ja Porin sekä Hämeen lääneihin. Onko syynä 
mahdollisesti se, että tällä alueella käy edustajia sopivin 
väliajoin, ei liian usein (vrt. Uusimaa) eikä liian harvoin 
(vrt. Pöhjoi s-Suomi). Kollegoiden välityksellä tietoa saatiin 
eniten etelässä, missä mahdollisuudet toistensa tapaamiseen 
ovatkin suurimmat.

Kysymyksessä 28 tiedusteltiin parasta tiedonsaantitapaa 
yleensä : Yli 40 prosenttia vastanneista valitsi parhaaksi 
näyttelyt ja messut ; runsaat 20 prosenttia esitteet ja mai
nokset; esittelijät ja myyntiedustajat myös runsaat 20 pro
senttia ; ja vain noin 6 prosenttia kollegat, sekä noin 3 pro
senttia vastanneista jotain muuta. Tähän vaihtoehtoon oli 
useimmin kirjoitettu myös edellä mainitut videot ja puhelin- 
myynti. Tämän kysymyksen perusteella esitteet ja mainokset 
olisivat yhtä tehokkaita kuin esittelijät ja myyntiedustajat. 
On kuitenkin huomattava mikä ero on uutuustuotteiden ja mui
den tuotteiden informaatiolähteissä.

Kysymyksessä 29 pyydettiin arvioimaan eri ammattilehtien tär
keyttä. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi lehdeksi arvostettiin 
Lääkintävoimistelija (45 %). Vain runsaat 26,7 prosenttia 
vastanneista valitsi Fysikaalisen Hoidon; noin 15 prosenttia 
Instrumentariumin as iäkäslehden ; noin 10 prosenttia TEHY; n ; 
noin 3 prosenttia Kuntohoitajan ja alle prosentti Toiminta- 
terapeutin tai muun lehden. Vaihtoehdossa muu tuli esille mm. 
maakunnalliset ammattilehdet. Edellisestä voimme todeta, että 
ehdottomasi paras tiedonsaantilehti on Lääkintävoimistelija. 
Tätä käsitystä tukee myös vastaajien ammattirakenne, suurin 
osahan oli juuri lääkintävoimistelijoita.
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Ulkomaisten ammattilehtien tuloa tiedusteltiin kysymyksessä 
30. Vastaajista ehdottomasti suurimmalle osalle (92 %) ei 
tullut ulkomaisia lehtiä ollenkaan. Useimmin mainittu ulko
maalainen lehti oli Fysioterapeutten.

Hoitolaitteiden informoinnista tiedusteltiin viekä kysymyk
sessä 31 (muuttujat 71 - 80). Hoitolaitteiden esitteiden puut
teellisuudesta oli samaa tai lähes samaa mieltä melkein 80 
prosenttia vastanneista. Voinemme päätellä informoinnissa 
olevan suuriakin puutteita. Silti on muistettava, ettei tek
nisen laitteen esite voi olla hvvin vksityiskohtainen, koska 
näin esite laajenisiverittäin helposti . Kuitenkin esittei
siin olisi tehtävä jonkin asteista parannusta.

Messujen ja näyttelyiden informoivuudesta oli yli 90 prosent
tia samaa tai lähes samaa mieltä. Vain runsas prosentti vas
tanneista oli lähes eri mieltä. Kukaan ei ollut täysin eri 
mieltä. Väitteeseen "saan usein tietoa uutuuksista työtove
reiltani" vastanneista runsas 40 prosenttia oli täysin tai 
lähes samaa mieltä, vastaajista kuitenkin noin kolmasosa ei 
osannut sanoa mielipidettään. Kenties kun on kyse pienyrityk
sistä, joissa yrittäjät ovat melko vähän toistensa kanssa 
tekemisissä. Oman yrityksen henkilökunnaltahan saa harvemmin 
tietoa uutuuksista.

Taulukosta 14 näemme vastaajien mielipiteet väitteistä "esit
telijöitä voisi käydä yrityksessäni useammin " ja "miespuoli
nen esittelijä on uskottavampi laitteen teknisen puolen asian 
tuntijana".
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Taulukko 14

Esittelijöiden käynnit ja sukupuoli, % vastanneista

Mielipide

Esittelijöiden
käyntejä
useammin

%

Miehet
uskottavampia
asiantuntijana

%

Täysin samaa mieltä 26,1 6,9
Lähes samaa mieltä 26,9 9,8
Ei samaa, eikä eri mieltä 23,2 23, 3
Lähes eri mieltä 17,1 17, 3
Täysin eri mieltä 6,7 42,7

yht. 100,0 100,0

Esittelijöiden useampiin käynteihin yli puolet vastanneista 
ilmoitti olevansa lähes tai täysin samaa mieltä. Vajaa kol
masosa ei osannut sanoa mielipidettään. Kuitenkin vastauksis
sa oli paljon hajontaa ja asia soveltunee myös hoitolaitehan- 
kintoja selittäväksi tekijäksi.

Hajontaa oli myös tiedusteltaessa miespuolisten esittelijöide 
paremmuutta teknisen puolen asiantuntijana. Yleisesti väittee 
tä oltiin kuitenkin eri mieltä. Mielestäni myös suuri osa 

( lähes neljäsosa) jätti ottamatta kantaa.

Esittelijöiden palvelualttiudesta oli täysin tai lähes samaa 
mieltä runsaat 70 prosenttia ; yli 20 prosenttia vastanneista 
ei samaa, eikä eri mieltä. Kun tiedusteltiin uudestaan suku
puolen vaikutusta esittelijän asiantuntemukseen vastaajista 
jopa lähes 70 prosenttia oli sitä mieltä, että sukupuoli ei 
vaikuta esittelijän uskottavuuteen asiantuntijana. Vastan
neista yli 10 prosenttia oli asiasta lähes samaa mieltä.
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Tämän ja jo edellä todetun mukaan sukupuolella ei 
ole merkitystä tässä asiassa.

Väitteeseen, "hoitolaitteen valmistajat ottavat hyvin huomi
oon asiakkaan toivomukset ja tarpeet" oli samaa mieltä vain 
vajaat 5 prosenttia vastanneista. Lähes samaa mieltä oli run
saat 40 prosenttia, saman verran eli runsaat 40 prosenttia ei 
ollut samaa eikä eri mieltä. Lähes eri mieltä tai täysin eri 
mieltä oli 10 prosenttia vastanneista. Koska näinkin monet 
eivät osanneet ottaa väitteeseen kantaa, voinemme päätellä, 
että joko asiakkaat eivät tiedota toivomuksistaan tai ettei
vät yritykset kerro tai näytä ottavansa toivomukset ja tar
peet huomioon. Tämä voi johtua myös siitä, että tuotekehit
tely ja sen tyyppiset projektit yrityksissä eivät ole asiak
kaan tiedossa. Koska toimeksiantajani markkinoimien tuottei
den tuotekehittely on maailman huippuluokkaa, olisi tulevai
suudessa erityisesti painotettava tuotekehittelyn asiakasläh
töisyyttä ja teknistä ylivoimaisuutta.

Seuraavassa väitteessä kysyttiinkin tiedottamisesta toimitta
jan puolelta. Väitteeseen, "toimittajat ottavat liian harvoin 
yhteyttä asiakkaisiin" oli täysin tai lähes samaa mieltä yli 
puolet; ei samaa eikä eri mieltä runsas kolmasosa ; ja lähes 
eri tai täysin eri mieltä noin 10 prosenttia vastanneista. 
Voimme todeta, että useimmat vastaajat toivoivat yhteydenot
toa. Väitteeseen, "asiakas itse ottaa usein yhteyttä toimit
tajaan" täysin tai lähes samaa mieltä oli kolmasosa vastan
neista. Kolmasosa ei ottanut kantaa ja kolmasosa oli täysin 
tai lähes eri mieltä asiasta. Hajontaa oli siis paljon, kui
tenkin jakauma kuvannee juuri asiakkaiden erilaisuutta (tässä 
erilaista aktiivisuutta).
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4.3
Hoitolaitehankinnat

Tutkimuksen selitettävää muuttujaa, hoitolaitehankintoihin 
investoitua summaa vuosina 1984, 1985 ja 1986 tiedusteltiin
kysymyksessä 5. Taulukossa 15 on esitetty investoitujen mark
kojen määrät yrityksittäin.

Taulukko 15

Hoitolaitteisiin investoidut markat vuosina 1984, 
1985 ja 1986

mk lukumäärä %

alle 10 OOCI mk 138 40, 1
10 000 - 20 000 mk 77 22,4
20 001 - 30 000 mk 59 17,2
30 001 - 40 000 mk 24 7,0
40 001 - 50 000 mk 27 00

yli 50 000 mk 19 5,5

yht. 344 100,0

Selittävää muuttujaan tiedustelevassa kysymyksessä jätti vas
taamatta vain 6 hoitolaitosta. Taulukosta huomaamme, että in
vestoinnit hoitolaitteisiin olivat melko pienet, noin 60 pro
senttia vastanneista oli investoinut korkeintaan 20 000 mark
kaa. Luokkien välillä oli kuitenkin melko paljon hajontaa 
(keskihajonta 1,5). Näinollen investoidut markat sopivat 
hyvin selitettäväksi muuttujaksi regressioanalyysiin.
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5
TUTKIMUSTULOSTEN MONIMUUTTUJA-ANALYYSI

5.1
Tilastollisen analyysimenetelmien valinta tulosten
lisäanalyysiä varten

Tutkimuksen lisäanalyysimenetelmäksi olen valinnut 
sekä korrelaatio- että regressioanalyysin. Koska alan 
teoriaa ei sanottavasti ole ja suorien jakaumien ja 
ristiintaulukointien tuoma informaatio oli vähäistä pää
dyttiin lisäanalyysiin. Osasyynä tähän oli populaation 
suuri homogeenisuus. Lisäanalyysi tuo tutkimukseen myös 
mukaan kysyntäfunktion alustavan tarkastelun. Regressio
analyysin käyttöä lisäanalyysimenetelmänä puoltaa myös 
sen käyttö aikaisemmissa tutkimuksissa juuri kysyntä- 
analyysiin.

5.1.1
Korreloituneisuuden tutkimiminen

Mahdollisten selittäjäehdokkaiden keskinäisen korrelaation 
Xmultikollineaarisuuden) selvittämistä edellyttää regressio
analyysin käyt.tö.lisämenetelmänä. j On siis ' turha tutkia selittä
viä muuttujia, jotka vaikuttavat selitettävään saman suuntai
sesti ollen toisistaan riippuvia, jota selittävät muuttujat 
voivat olla kääntäen. Valkosen kirjassaan tekemään esitykseen 
nojautuen korrelaatiokertoimet lasketaan selittävien muuttu
jien kesken, vaikka mukana onkin heikompia kuin intervalli- 
asteikon tasoisia muuttujia. Tämä on välttämätöntä sen kan
nalta, että pystytään erottamaan muuttujien joukosta pienempi 
määrä selittäjäehdokkaita.

Tulomomenttikorrelaatiokertoimen mittaustasovaatimuksena esi
tetään yleisesti intervaIliasteikko. Korrelaatiokerroin osoit 
taa kahden jatkuvan muuttujan välisen lineaarisen korrelaa
tion (riippuvuuden) voimakkuutta.



57

Pearsonin lineaarisen korrelaatiokertoimen laskentakaava on 
seuraavanlainen:

r Л (x¿ - x) ( У: - ÿ)
х/Л (xi - x)2 (y¡ - у )

missä

x^ = muuttujan x arvo 
= muuttujan у arvo 

x = x:n keskiarvo 
у = y:n keskiarvo

Korrelaatiokerroin saa arvoja -l:n ja l:n välillä ne mukaan 
luettuina. Arvolla -1 tai 1 korrelaatio on täydellinen ja

2arvolla 0 korrelaatiota ei ole. Korrelaatiokertoimen neliö r 
osoittaa, kuinka monta prosenttia toinen muuttujista selittää 
toisesta muuttujasta.

Muuttujien välinen riippuvuus ei useinkaan ole täysin lineaa-
28rinen, vaikka korrelaatiokerrointa käytetäänkin. Valkonen 

esittääkin, että esim. iän ja jonkin aktiivisuutta osoittavan 
muuttujan välinen korrelaatio on epälineaarinen ja kuitenkin 
tällaisessa tapauksessa on oikeutettua käyttää korrelaatio- 
kerrointa. Tämä perustuu siihen, että korrelaatiokertoimen 
arvo ei useinkaan merkitsevästi poikkea epälineaarisessa ta
pauksessa siitä arvosta, mikä saataisiin lineaarisessa tapa
uksessa .

28 Valkonen 1971, 40-41
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5.1.2
Step-wise -regression käyttö

Ekonometrisissa kysyntäanalyysissa muodostetaan ensin 
hypoteettisia malleja, kysyntäfunktioita, joiden oletetaan 
selittävän kysynnän vaihtelut, sekä sitten tilastollisen 
analyysin avulla estimoidaan mallien parametrit ja tut
kitaan hypoteesien paikkaansapitävyyttä. Näin on todennut 
Aarni Nyberg tutkimuksessaan yhtyen myös monien muiden tut
kijoiden käsitykseen kysyntäanalyysin sisällöstä. Regressio
analyysin periaatteena on siis löytää selittävien muuttujien 
kertoimien estimoinnin kautta selitettävää muuttujaa par
haiten selittävä muuttujien yhdistelmä. Tässä tutkimuksessa 
käytettävä STATS-ohjelmisto suorittaa muuttujien kertoimien 
estimoinnin PNS(pienimmän neliösumman) -menetelmää käyttäen. 
Koska tutkimuksella ei sukulaistutkimuksia ole, on tässäkin 
yhteydessä korostettava, että selitettäessä saatua yhtälöä 
on kiinnitettävä huomiota kertoimien suuruusluokkaan.

Kuviossa 4 on määrätty regressiosuora havainnoista yhden 
selitettävän muuttujan tapauksessa (kts. tarkemmin Mattila 
1980, s. 96 - 99) .

Kuvio 4

Regressiosuora yhden selitettävän muuttujan tapauksessa

y= a+bx

= a + bx.

Лy = regressioarvo 
y^= regression arvo havainn.i 
a = vakiotermin estimaatti 
b = selittävän muuttujan kert. 

estimaatti
x. = hav. arvo selittävälle muut. ie^ = havainnon i poikkeama reg. 

suorasta

29 Enemmän analyysistä: Mattila 1978, 87-128
tai Bennet & Franklin 1973, 245-255 ja 302-315
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Korrelaatickertoimien perusteella saatujen jäljelle jääneiden 
selittävien muuttujien luokkia on yhdisteltävä siten, että 
niistä tulee lineaarisia, jotta täytettäisiin regression an
tamat ehdot. Mittareiden asteikkojen heikkous ei ole analyy
sin esteenä, koska pyrkimyksenä on ainoastaan saada selville 
eri muuttujien yhdistelmien yhteiskorrelaatiokerroin, jonka 
perusteella voidaan valita paras yhdistelmä. Lisäksi regres
sion avulla selvitetään, kuinka paljon yhdistelmän muuttuja 
yksinään selitää hoitolaitteiden hankintaa, jolloin voidaan 
määrätä selittävien muuttujien tärkeysjärjestys. "Step-vise" 
-regressioksi kutsutaan nimenomaan selittäviä muuttujia as
teittain poistavaa regressiota, eli muuttujia poistetaan sen 
mukaan miten paljon ne vaikuttavat selitettävään, ja näin lo
pulliseen regressiosuoraan tulevat vain oleellisesti vaikut
tavat muuttujat. Tällöin selitettävien muuttujien yhdistelmän 
ja selitettävän muuttujan yhteiskorrelaatiokerroin on suurim
millaan.

5.2
Korrelaatioanalyysiin liittyvät tulokset

Korrelaatiomatriisissa (liite XIV) pyritiin saamaan selville 
mahdollisten selittävien muuttujien keskinäistä korreloitunei 
suutta. Matriisista huomaamme, että suurin keskinäinen korre
laatio on muuttujilla 4 ja 102, jotka ovat vuoden 1984 alussa 
hoitolaitoksen laitteiden lukumäärä (4) ja laitoksen liike
vaihto (102). Näiden muuttujien välinen korrelaatio 0,417 voi 
daan kuitenkin lukea vähäiseksi. Muiden muuttujien korreloi- 
tuneisuus on erittäin vähäistä ja näinollen kaikki korrelaa
tiomatriisiin valitut 20 muuttujaa (liite XV) voitiin ottaa 
Step-Wise -regressioanalyysiin.
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Oli myös syytä tutkia selittävien muuttujien korreloitumista 
selitettävään muuttujaan. Liitteessä 2 on ilmoitettu kaikkien 
20 mahdollisen selittä jäehdokkaan korreloituneisuus selitettä 
vään muuttujaan. Koska tavoitteena oli kuitenkin saada selvil 
le paras mahdollinen selittävien muuttujien yhdistelmä seli
tettävälle muuttujalle, käytettiin vielä regressioanalyysiä.

5.3
Step-wise -regressioanalyysin tulokset ja niiden arviointi

STATS-ohjelmiston Step-wise -regressioanalyysi suorittaa ana
lyysin yhdelle selitettävälle (y) muuttujalle ja joukolle
selittäviä muuttujia (x,, x~ ,...,x ). Muuttujat voi-12 n
daan lisäksi joko pakottaa mukaan tai antaa ohjelman valita 
mukaan otettava muuttujan neliösumman perusteella.

Kussakin valinnassa yhtälöön otetaan mukaan ensin pakotetut 
muuttujat. Näistä otetaan ensin se, joka selittää suurimman 
osan selitettävän varianssista. Pakotettujen jälkeen ohjelma 
lisää vapaasti valittavat muuttujat yksi kerrallaan. Ensin 
valitaan mukaan se, jonka osittaiskorrelaatio on suurin seli
tettävän muuttujan kanssa.

Hoitolaitehankintoja selittävässä tutkimuksessani olen valin
nut regressioon pakotetuksi muuttujaksi vain liikevaihdon ja 
muut 19 muuttujaa ovat ohjelmaan vapaasti valittavia. Ohjelma 
siis lisää kaikki 19 muuttujaa regressioyhtälöön osittaiskor- 
relaatien suuruuden mukaan.



Jokaisessa vaiheessa (askeleessa) ohjelma tulosti:

6 1

- mukaan otetun muuttujan numeron
- selvitetyn neliösumman lisäyksen
- yhteiskorrelaatiokertoimen ja selitysasteen
- F-testiarvon varianssianalyysia varten
- regressioestimaatin standardipoikkeaman
- regressiokertoimet ja niiden standardipoikkeamat
- T-arvot regressiokertoimilie
- vakiotermin

Liitteessä XVI nähdään seitsemän ensimmäisen vaiheen esti
moinnin tuloksena malli muuttujineen ja kertoimineen.

Tällöin oli päästy seuraavaan yhtälöön :
(suluissa muuttujien keskivirheet, jotka ovat pieniä)

y = 0.88 + 0.21x^02 - 0.35x105 + 0.17x4 + O.iex^^ 
(0.079) (0.053) (0.037) (0.075)

+ 0.17^200 - 0‘1lx96
(0.087) (0.053)

0.31x34
(0.156)

(yleisesti: y= c + + B2x2 + . . . + В xn n

Selittäviä muuttujia oli siis otettu mukaan 7 kappaletta. 
Nämä muuttujat ovat hoitolaitoksen liikevaihto (102), 
sen ikä (105), hoitolaitevaranto v. -84 alussa (4),puh- 
helinpalvelun toimivuus (71), hoitolaitteiden iät (200), 
toimittajan sijainti (96) ja yksilö- vai ryhmäpäätös (34).

Kertoimien merkitsevyyttä voidaan testata t-testillä. 
Koska vapausasteet ovat 329 (n-к) ja merkitsevyystasoksi 
valittu 0.05 on tQ 05(329) = + 1.960 ( kaksisuuntainen 
testi ) .
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Hypoteesi Hq:Bn=0 testataan.

esim. H :B._-=0 testataan. -arvo muuttujan 102 o 102
kertoimelie on 2.630.

= Ф 2.630 > 1.960 =ф HQ hylätään.

Kerroin vaikuttaa merkitsevästi regressioyhtälöön.

Hyväksymisalue

+1.960-1.960

Vastaavasti voimme todeta, että kaikki tässä vaiheessa mu
kaan otetut muuttujat vaikuttavat merkitsevästi regressio
yhtälöön (ts.poikkeavat¡merkitsevästi nollasta, liite XVI).

Kahdeksannessa vaiheessa ohjelma oli lisännyt yhtälöön muut
tujan 85, jonka t-arvo 1.729 on HQ:n hyväksymisalueella 
(B=0) eli muuttujalla ei ole merkitsevää vaikutusta regressio 
yhtälöön. Myöskään myöhemmissä vaiheissa lisätyillä muuttu
jilla ei ole merkitsevää vaikutusta regressioyhtälöön. Vinou
tumien välttämiseksi puuttuvat havainnot on ohjelmassa kor
vattu keskiarvoilla.

Estimointitulokseksi saatiin siis jo edellisellä sivulla
2mainittu regressioyhtälö selitysasteella R =0.216, mikä on

erittäin pieni. Tosin lisäämällä loputkin 20 
muuttujasta selitysasteeksi olisi saatu 0.2419, mikä ei ole 
paljoakaan parempi. Näin ollen mainittu regressioyhtälö on 
paras mahdollinen.
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On huomattava, että koska kysymyksessä on poikkileikkaus- 
aineisto eikä aikasarja-aineisto, on erittäin yleistä, että 
selitysaste on pieni. Mallin hyväksikäytössä on 
näin ollen huomioitava rlähinnä ¿ kertoimien suunta ja suu
ruus .

Malli on hyvä testata vielä F-testillä. Vapausasteet olivat 
к-l ja n-к eli FQ ( 20,329 FQ Q5 ( 15 ,<?o )

Ho:B102 B105 B4 B71 B200 B96 B34 °
F-testisuure on 13.4578 ja Fq q,-(15,œ)=1.67
= => Hq hylätään, joten malli ei romutu.

Hyväksymisalue

t ■' l f

1 .67 13.4578

Jäännös termi en graafinen esitys on vaikea esittää kirjalli
sesti havaintojen lukumäärän vuoksi. Ohjelman tulostuksen 
yhteydessä näyttöpäätteeltä oli mahdollista havaita, ettei 
residuaaleissa ole mitään säännönmukaisuutta, vaan vaihtelu 
on täysin satunnaista. Residuaalien lähempi tarkastelu on 
voitu jättää pois myös tutkimuksen alustavan luonteen vuoksi 
Samasta syystä on katsottu, että luotettavuusrajojen tutki
minen on mahdollista jättää pois (katso tarkemmin Mattila, 
s. 108.)

t-testillä saatu tulos on F-testin tavoin melko merkitsevä, 
koska merkitsevyystasoksi on valittu 0.05.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että malli kuvaa siis hoitolai- 
tehankintöihin käytettyä rahamäärää vuosina 1984, 1985 ja 
1986. Tähän vaikuttavat laitoksen liikevaihto, laitoksen ikä, 
laitevaranto vuonna 1984 (sekä ikä että lukumäärä), puhelin
palvelun toimivuus, markkinoivan yrityksen sijainti ja lai
toksen päätöksentekoon osallistuvien määärä, eli onko kysy
myksessä ryhmä- vai yksilöpäätös.

Malli voidaan tulkita siten, että yrityksen liikevaihdon kas
vaessa 300 000 mk, laitehankinnat kasvavat 0.2 x 10 000 mk 
eli 2000 mk. Kun yrityksen ikä kasvaa 3 vuotta, laitehankin
nat vähenevät 3 500 mk. Kun taas laitoksen laitevarannon ikä 
kasvaa vuoden (v 1984 alussa) tai laitteiden lukumäärä yhdel
lä tai asenne puhelinpalveluun muuttuu astetta myönteisemmäk
si, laitehankinnat kasvavat n. 1700 mk.

Vastaavasti jos markkinoivan yrityksen sijainti katsotaan as
tetta tärkeämmäksi laitehankinnat vähenevät n. 1000 mk. Mal
lin viimeinen muuttuja antaa olettaa, että jos laitoksen lai
tehankinnat tehdään ryhmäpäätöksenä, laitehankinnat kasvavat 
3 100 mk.

Mallin avulla voidaan siis ennustaa tutkimuksessa edellä esi
tetyin rajoituksin minkä tahansa yksityisen fysikaalisen hoi
tolaitoksen hoito laitteisiin investoidut markat vuosina 19 84, 
1985 ja 1986 (marraskuuhun saakka), jos vain tiedetään maini
tut muuttujien arvot.

Mallin mukaan jokainen hoitolaitos on investoinut ainakin 
0.878 x 10 000 mk eli noin 8.780 mk hoitolaitteisiin riippu
matta edellä mainituista tekijöistä. Mallin vakiotermi siis 
ilmoittaa "vakiolaitehankinnat".

Mallin ennustettavuutta vähentää kuitenkin mallin alhainen 
2seli tysaste (R ). Tämän vuoksi mallin ansiosta ei voida 

mennä mihinkään tarkkoihin päättelyihin, vaan sitä on pidet
tävä ainoastaan päätöksenteon tukena ja suunnan antajana.



On huomattava, että regressiokertoimien suunta (+ tai -) on 
merkittävä, jotta siitä tehtyihin päätelmiin voidaan (melko 
suurella todennäköisyydellä) luottaa. Kun mallia käytetään 
ennustamiseen, on luonnollisesti otettava huomioon myös muut 
yleistaloudelliset- ja maikkinointitekijät, esim. kilpai
lijoiden toimenDiteet. _____

5.4
Tulosten hyväksikäyttö hoitolaitteiden markkinoinnissa

Tutkimustulosten yhteydessä tarkasteltiin kaikkia tutkimuk
seen mukaan tulleita muuttujia. Näiden joukosta valittiin lä
hinnä hajonnan vuoksi 20 muuttujaa mukaan korrelaatioanalyy
siin (liite XV). Tässä yhteydessä tarkastelen vain näiden 20 
muuttujan avulla hoitolaitteiden markkinointia. Muiden muut
tujien vaikutus ja hyväksikäyttömahdollisuudet todettiin jo 
kappaleessa 4.

Korrelaatioanalyysin yhteydessä jo todettiin, että korrelaa- 
tiokertoimien hyväksikäyttö on ainoastaan suuntaa-antava:
Itse korrelaatiokerroin ei kerro kovinkaan paljon, vaan ker
toimen suunta. Korrelaatiothan on esitetty liitteessä XV. 
Korreloituneisuutta tutkittaessa kysyntätekijöistä vain hoi- 
tolaitehoidon osuus ei tullut mukaan lopulliseen regressio
analyysiin. Positiivinen korrelaatio kertoo kuitenkin yhtey
den (tosin pienen) hankintoihin. Markkinoijan on siis huomat
tava panostaa juuri niihin yrityksiin, joissa laitteita käy
tetään jo nyt eniten.

Tarjontatekijöistä huoltokysymykset jäivät regressioanalyysin 
ulkopuolelle. Näiden korrelaatioiden perusteella huollon 
vuoksi tapahtuneet yhteydenotot ja laitteen hankinnat ovat 
positiivisesti korreloituvia; samoin mielipide huoltomaksujen 
kohtuullisuudesta. Tästä voimme esimerkiksi päätellä, että 
mitä enemmän asiakaslaitos on joutunut tekemisiin huoltokysy- 
myksien kanssa, sitä positiivisemmin tämä niihin suhtautuu. 
Tämä kertoo myös osittain markkinoijan onnistuneista huolto
toimenpiteistä ja niiden hinnoittelusta.
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Laitteen erilaisten ominaisuuksien (mikroprosessori, ulkonäkö 
ja digitaalinäyttö) tärkeys korreloi myös positiivisesti han
kintoihin: Mitä tärkeämmiksi laitos ominaisuudet arvosti, 
sitä enemmän se oli laitteisiin investoinut; kerroin oli pien: 
mutta selvä. Tästä voinemme päätellä, että laitteissa arvos
tetaan kuitenkin jossakin määrin näitä ominaisuuksia. Laitteei 
äänekkyys ja kotimaisuus korreloivat negatiivisesti hankinto
jen kanssa: Mitä tärkeämmäksi äänekkyys arvostettiin, sitä 
vähemmän hankintoihin investoitiin. Mielenkiintoinen havainto 
oli se, että kotimaisia laitteita parempina pitävät hankkivat 
laitteita vähemmän kuin ne, jotka eivät kotimaisuutta suurem
min arvostaneet. Tällöinhän kotimaisuus ei olisi mikään eri
tyinen myyntiargumentti. Jos taas ajattelemme syy-seuraus
suhteen päinvastoin: paljon laitteisiin investoineet eivät 
pidä kotimaista luotettavampana. Tästä voimme päätellä, et
teivät kotimaiset laitteet ole luotettavampia ulkomaisiin 
verrattuna.

Laitteiden hinnoittelun kohtuullisuudesta samaa mieltä olevat 
myös investoivat laitteisiin enemmän kuin asiasta eri mieltä 
olevat. Hinnoittelun onkin nähtävä olevan markkinoijan kan
nalta kunnossa, eikä ainakaan suuriin tarkistuksiin tämän tut 
kirouksen perusteella ole aihetta.

Maksuehdoissa ei niin ikään ole aihetta suuriin muutoksiin. 
Jonkinasteista joustavuutta olisi saatava, kuten jo aikaisem
min kappaleessa 4.1.4 todettiin.

Esittelijöiden käyntejä toivoivat useammin ne, jotka olivat 
myös investoineet suhteessa enemmän laitteisiin kuin asiasta 
eri mieltä olevat vastaajat. Markkinoijan onkin huomattava 
esittelykäyntien merkitys. Voisimme myös olettaa korrelaatio
ta esittelykäyntien lukumäärän ja hankintojen välillä. Mie
lenkiintoista on myös huomata, että työtovereiltaan tietoa 
saavat investoivat vähemmän kuin ne, jotka eivät saaneet tie
toa kollegoiltaan. Tämä antaa ymmärtää, ettei markkinointi- 
ponnisteluja kannata suunnata kollegojen kautta, vaan suoraan 
todelliselle päättäjälle (päättäjille).
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Edelleen laiteinvestointien kanssa positiivisessa korre 
laatiessa oli miespuolisen esittelijän parempi uskottavuus 
laitteen teknisen puolen asiantuntijana. Mitä enemmän lait
teita tarvittiin, sitä uskottavammaksi miesesittelijä nähtiin, 
Syy-seuraus-suhde voi olla myös päinvastoin, ja varsinkin 
tämän perusteella olisi todettava, että laitteiden esittelys
sä mies olisi uskottavampi kuin nainen.

Korrelaatioanalyysin perusteella tehtiin eniten korreloivista 
muuttujista regressioanalyysi. Kysyntätekijöistä eniten lai
tehankintoihin vaikutti yrityksen ikä, liikevaihto ja se, 
tehtiinkö yksilö- vai ryhmäpäätös. Muita vaikuttavia tekijöi
tä olivat hoitolaitteiden iät vuoden 1984 alussa ja laiteva- 
ranto. Näistä eniten vaikutti yrityksen ikä. Markkinointitoi
menpiteet olisikin suunnattava yhä nuoremmille yrityksille. 
Ottaen huomioon regressiokertoimet, suuruuden ja suunnan myös 
muissa kysyntätekijöissä, toteamme, että ryhmäpäätöksiä teke
vät yritykset ovat myös halukkaampia investoimaan hoitolait
teisiin. Yrityksen nuoruuden lisäksi, tämän tutkimuksen mu
kaan olisi keskityttävä myös yrityksiin, joilla on suuri lii
kevaihto. Regressioyhtälön perusteella olisi myös kiinnitet
tävä enemmän huomiota niihin laitoksiin, joilla jo on lait
teita ja joiden laitteet eivät ole aivan uusia.

Regressioanalyysin ja korrelaatioanalyysin perusteella eniten 
hoitolaitehankintoja selittävät toimittajan markkinointitoi
menpiteet olivat puhelinpalvelu ja toimittajan sijainti. Pu
helinpalvelun toimivuuden tärkeys oli suorassa suhteessa hoi- 
tolaitehankintoihin. Markkinoijan on siis ehdottomasti huomi
oitava oman puhelinpalvelunsa tehokkuus - niin myynnissä kuin 
asiakkaan opastuksessa. Toimittajan sijainti sen sijaan vai
kutti negatiivisesti. Tämän perusteella voimmekin todeta, 
että sijainnilla on merkitystä niille, jotka investoivat 
vähän. Paljon hoitolaitteisiin investoiville laitoksille toi
mittajan sijainti ei ole kovinkaan merkittävä asia. Tämä 
markkinoijan tulisi ottaa huomioon esim. perustaessaan myyn
tikonttoreita .
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Kokonaisuutena tutkimuksen hyväksikäyttömahdollisuudet jakau
tuvat neljään osaan : 1) kyselylomakkeessa oleviin yksityis- 
(laitos-) kohtaisiin tietoihin, 2) toimeksiantajalleni erik
seen laatimiini raportteihin 3) suorien jakaumien tuomiin tu
loksiin ja 4) monimuuttuja-analyysin tuloksiin. Näiden kaik
kien tutkimukseni osien taustalla on se ajatus, että organi
satorisille markkinoille suunnattu tehokas markkinointistra
tegia ja sen oikea kohdistaminen edellyttää yksityiskohtaista 
informaatiota ostajista ja heidän käyttäytymisestään. Jotta 
organisatorisille ostajille myyvien yritysten markkinointi- 
henkilöstöä voisi analysoida ja ymmärtää informaatiota tuotan
tohyödykkeen hankkimisen tärkeimmistä osista eli ostoyksikön 
rakenteesta, tilanteesta sekä hankintaan vaikuttavista kysyn
tä-, tarjonta- ja mahdollisista tilannetekijöistä.
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6
YHTEENVETO JA VIITTEITÄ JATKOTUTKIMUKSILLE

6.1
Tutkimuksen yhteenveto

Hoitolaitehankintoja suorittaessaan yksityinen fysikaalinen 
hoitolaitos toimii kuten muutkin liiketaloudelliset pienyri
tykset. Tällöin hankintaan vaikuttavat erilaiset tekijät. 
Tutkimukseni perusteella kysyntäteki joista eniten vaikuttavat 
yrityksen ikä, liikevaihto, hoitolaitevaranto ja laitteiden 
iät sekä päätöksentekijöiden lukumäärä.

Jo aikaisemmat tutkimukset ja alan teoria puoltaa näitä tu
loksia, joita voidaan pitää melko selvinä kysyntätekijöinä. 
Muista kysyntätekijöistä mainittakoon hoitolaitehoidon osuus 
kaikista hoitomuodoista.

Tarjontatekijöisstä eniten selittäviksi muuttujiksi tulivat 
puhelinpalvelun toimivuus ja laitteiden toimittajan sijainti. 
Muita melko paljon hankintoihin korreloivia muuttujia oli 
laitteen ominaisuuksista mikroprosessori, äänekkyys(/äänettö
myys ) ja ulkonäkö (sekä digitaalinäyttö). Muita vaikuttavia 
seikkoja olivat kollegat esittelijät, hinnoittelu, (maksu
ehdot) sekä laitteiden kotimaisuus. Myös huoltotoimenpiteet 
todettiin tärkeiksi.

Tutkimuksen monivaiheisen analyysin tuloksena saatiin seitse
mällä tekijällä yhteiskorrelaatioksi 0.46.. Nämä tekijät oli
vat laitoksen liikevaihto, ikä, sen hoitolaitevaranto ja 
laitteiden iät, puhelinpalvelun toimivuus ja toimittajan si
jainti. Suhteellisen alhaisen korrelaation setittään osittain 
se, että kysymys on poikkileikkausaineistosta eikä aikasarja- 
aineistosta. Toisaalta selityksenä on se, että hankintaan 
vaikuttaa niin monta määräävää tekijää, että tarvitaan suuri 
joukko tekijöitä ennen kuin korrelaatio saadaan voimakkaaksi.
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Myös muutamien yhteyksien mittaamatta jättämisellä saattoi 
olla jonkin verran vaikutusta korrelaatioon. Tulosten arvi
oinnissa ei ole syytä pitäytyä ainoastaan korrelaatiossa, 
sillä tutkimus tuotti myös runsaasti tietoa kohteina olleista 
yrityksistä ja hoitolaitehankinnoista yleensä.

Hoitolaitteiden markkinoinnissa resurssit on allokoitava huo
lellisesti , etteivät kustannukest ylitä hyötyjä. Toisaalta 
laskelmissa tulisi huomoida myös hoitolaitteiden mukanaan 
tuomat välilliset tuotot, jolloin kustannuksetkin voivat ol
la hieman korkeammat kuin vain välittömiä tuottoja arvioita
essa. Jos markkinointitoimenpiteet kohdistetaan hankinnoista 
vastaaville henkilöille sanoman ollessa lyhyt, kiinnostava ja 
selkeä, hankinnat varmasti nousevat. Jos lisäksi sanoma sisäl
tää informaatiota hoitolaitteen teknisistä ominaisuuksista; 
tarjoaa ratkaisun hoitolaitoksen kiireeseen; painottaa lait
teen etuja ja työtä helpottavaa vaikutusta laitoksen henkilö
kunnalle. Tällä tavoin markkinoija saavuttaa myös koko henki
lökunnan luottamuksen ja myönteinen asiakassuhde on luotu.

6.2
Viitteitä jatkotutkimuksille

Organisaation ostokäyttäytymisessä (tuotantohyödykkeen han
kinnassa) tilannetekijöillä näyttää olevan suuri vaikutus 
päätöksentekoon. Joskus hankinta voitaisiin selittää ainoas
taan tilannetekijöiden avulla. Tällöin organisaation hankin
nat ovat epärationaalisia ja yhteisön rationaalisuuteen pe
rustuvat mallit joudutaan hylkäämään. Nykyistä enemmän tuli
sikin keskittyä tutkimaan tilannetekijöiden vaikutusta tuo
tantohyödykkeen hankintaan vaikuttavina tekijöinä. Samoin 
tarpeellinen tutkmusalue on päätöksentekijöiden taustan vai
kutuksen tutkiminen ostopäätöksen suuntaan.
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Mielestäni tulevaisuudessa olisi panostettava yhä enemmän 
erityisesti myös terveydenhuollon tutkimuksiin. Näillä mark
kinoilla toimivat normaalit markkinamekanismit, mutta eri ta
voin ja painottuen eri tavalla kuin tavallisilla tuotantohyö
dyke- tai kulutusmarkkinoilla. Terveydenhuoltoalan markkinoi
jan olisikin tiedettävä alan sosiaalisuuden ja eettisyyden 
rajoitteet ja mahdollisuudet.
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• • • • LIITE II

ULTRAÄÄNI HOITOLAITE 
ULTRASONIC EST 301 A

TARKKA, TEHOKAS JA LUOTETTAVA 
EST 301 A ultraäänihoiiolalte on nykyaikaisen tekniikan ja 
kiteen taajuuden syntetisointimenetelmän ansiosta erittäin 
tarkkatehoinen ja luotettava hoitolaite. Alan viimeisimpien 
vertailututkimusten mukaan EST 301 A ultraäanihoitolaitteet 
ovat kaikilla tehoalueilla tarkkoja. Äänipää on kevyt ja täysin 
vesitiivis, hoitopään kulma on säädettävissä 0—90°.
EST 301 A ultraäänilaitteessa intensiteetti säädetään 
portaattomasti alueella 0—3 W/cmJ, näin on mahdollista valita 
myös alle 0.1 W/cm2 intensiteettiarvoja. Hoito valitaan 
portaattomasti jatkuvasta sykkivään. Tehonvalintaan vaikuttaa 
potilaan ihonalaisen kerroksen paksuus ja hoitokohdan etäisyys 
ihon pinnasta, sääntönä voidaan pitää, että haluttaessa kivun
lievitystä käytetään intensiteettiarvoja 0.1—0.5 W/cm2 ja 
resorption kiihdyttämiseksi 1—2 W/cm2.
Sykkivässä muodossa teho tulee ulos sykäyksinä ja välissä 
tauko. Tehollisen jakson aika on 10 ms. Muodossa 1:2 tehoa 
tulee ulos 5 ms ja tauon pituus on 5 ms, esim. intensiteetti- 
arvolla I W/cm2 teho on jaettu tällöin puoleen, vastaavasti 
1:10 muoto merkitsee samalla intens it ее ttiarvolla kymmenettä 
osaa tehosta eli tehoaika on I ms ja tauko 9 ms.
Sykkivä hoitomuoto on erityisen suositeltava silloin, kun 
halutaan välttää kudosten lämmittäminen ja reaktiivinen kivun 
lisääntyminen. Sykkivässä muodossa kudos ehtii viiletä tauon 
aikana ja tehon aikana vaikutus on hitaasti heikkenevä — 
todellista mikrohierontaa!
Ultraäänihoitoa tulisi antaa sykkivänä mahdollisimman pian

pehmytkudosvamman synnyttyä. Ruhjevammojen ja murtumien 
välittömänä jälkihoitona annettuna se edistää kudosnesteen ja 
ylimääräisen veren imeytymistä vamma-alueelta ja ehkäisee 
kiinnikkeitä ja sidekudosmuodostusta, täten edistäen 
toiminnallista palautumista.

Ultraäänen käyttö:
Ultraääni on tehokas hoitomuoto ja hoitotulokset ovat 
välittömästi todettavissa mikäli annostelu on suoritettu oikein. 
Jatkuvan tehon käyttö on yleisesti tehokas seuraavissa 
tapauksissa: lihaskivut, lihasspasmit, nivelkivut ja krooniset 
hermokivut. Ultraääni lisää nivelkapselien elastisuutta ja 
pehmentää kudosrakenteita.
Sykkivä teho soveltuu seuraavissa tapauksissa: akuutit lihasten, 
jänteiden ja ligamenttien venähdykset ja nyrjähdykset yms. 
pehmytkudosvammat ja niiden jälkitilat. Akuutit jännetupen, 
nivelkapselien, nivelpussien tulehdukset ja kiputilat, arpikudos- 
muodostumat.
EST 301 A toimii kätevästi yhdistelmähoitolaitteena EST- 
sähköhoitolaitteiden kanssa. Samanaikaisessa yhdistelmähoidossa 
ultraäänilaitteen äänipäassä yhdistyy äänipää ja aktiivi 
sähköhoidon elektrodi, indifferentti elektrodi kiinnitetään 
normaalisti iholle sopivaan kohtaan.
Yhdistelmähoidoille on useita indikaatioita, joista esimerkkeinä 
distorsiot, kontuusiot, periartriitit, epikondyliitit, nikama- 
syndroomat, lihasspasmit ja artroosit.

TEKNISET TIEDOT:
Verkkojännite:
Virrankulutus:
Tehonkulutus:
Intensiteetti:
Kokonaisteho:
Kiteen pinta-ala:
Hoitopään
kidetaajuus:
Sykkivä hoitomuoto

Hoitoaika-
automatiikka:

220 V, SO Hz 
300 mA 
66 W
0-3 W/cm’
0-1S W 
S cm’

1075 kHz
100 Hz. puissisarjat portaattomasti säädettävissä 
jatkuvasta — 1: 10

Hoitoaikakello 0—99 min. digitaalinäyttö, hälytys ja 
automaattinen ulostulotehon katkaisu

Yhdistelmäliitäntä: 
COMB TREAT 
INPUT

Hoitopään paino:
Hoitopään
kulmansäätö:
Laitteen
kokonaispaino:
Kokonaismitat:
Takuuaika:

Samanaikaisen ultraäänen ja sähköhoidon antaminen 
mahdollista EST-sähköhoitokojeilla ja myös muiden 
valmistajien sähköhoitokojeilla (liitäntäkaapeli 
sähköhoidon potilaskaapeli)
230 g

0-90°

S.S kg
33 x 28 x 11 cm 
I vuosi

EST 301 A ultraäänihoitolaite on VTT:n sairaalatekniikan laboratorion 
tarkastama IEC 601-1 normien mukaan

EST 
S"
T

escotek
Peltokatu 19. 90120 OULU



INTERFERENSSIHOITOLAITE 
EST 220 Inter EST

>NIPUOLINEN JA NYKYAIKAINEN INTERFERENSSI- 
XTOLAITE PERUSTUEN TAATTUUN EST-MIKRO- 
OSESSORITEKNIIKKAAN
Г 220 InterEST on helppokäyttöinen ja tärkeä työväline 
intuntevalle lääkintävoimistelijalle.
T 220 InterEST hoitolaitteella voidaan interferenssihoitoa 
aa neljällä elektrodilla tai kahdella elektrodilla. Laitteessa on 
ksi automaattinen vektorinkiertomenetelmä, jonka avulla 
idaan laajentaa interferenssivaikutusta kudoksessa, erityisesti 
veltuen laajojen alueiden tai epämääräisten kipualueiden 
li toon.
erferenssivirtahoidon vaikutukset ovat: 
yleinen aiheenvaihdunnan lisääntyminen 
turvotuksen väheneminen 
kivun lieventyminen 
lihasjännityksen vähentyminen 
hyperemia
vaikutus myös sisäelintoimintaan

Hoidon vaikutukset johtuvat valitusta hoitotaajuudesta, 
hoitotaajuuden vaihteluista, virranvoimakkuudesta, elektrodien 
asettelusta, niiden koosta tai muodosta.
EST 220 InterEST laitteen käyttö on hoito-ohjelmien avulla 
helppoa ja yksinkertaista. Hoito-ohjelmat ovat valitut 
indikaatioiden mukaan. Taajuusalueet ovat ohjelmissa joko 
jatkuvina, aaltoilevina tai aikaohjattuna.
Matalat taajuudet stimuloivat perifeeristä verenkiertoa ja 
ylläpitävät elimistön omien kivunpoistomekanismien toimintaa. 
Kesk¡taajuudet ärsyttävät lihastoimintaa ja soveltuvat myös sub- 
akuutin kivun lievittämiseen. Ylätaajuudet vaikuttavat nopeasti 
ja tehokkaasti kipua lievittävästi.
Interferenssivirtahoitojen ominaisuuksia :
— vähän ihoa ärsyttävä käsittelymahdollisuus
— mahdollisuus käyttää korkeita virran voimakkuuksia
— hyvä syvyysvaikutus

EKNISET TIEDOT:
rkkojännite: 220 V, SO Hz Hoitoajanasetus: 0—99 min
■nnkulutus:
honkulutus:
Dstulovirta:
Dstulovirran-

200 mA maksimi
44 W maksimi
0— 100 mA molemmilla kanavilla

Hoitoajannäyttö:

Hoito-ohjelman

Digiualinen 0—99 min 59 sek ui asetetusu ajasu 
alaspäin laskeva, hälytys ja automaattinen hoitovirran 
katkaisu

ftlö: 0-99 mA valinta: 0—99 peukalokytkimillä maksimi 99 kpl
Dstulotaajuus: Kana valu 1 3800-4000 Hz. kanavalla II 4000 Hz Kokonaismiut: 33 x 26 x 1 1 cm
jitotaajuudet:
>itouajuuden

0—140 Hz. ohjelmasu riippuen 0,2 Hz portain Kokonaispaino:
Sulakkeet:

3.5 kg
2xF 160 mA

ftlö:
lanssisäätö:

Vihreä merkkivalo vilkkuu taajuuden mukaan
Kanavien säätöalue + /— 50 %

Takuuaika: 1 vuosi

lariteetti:
ktori-
comatiikka:

Bipolaarinen, positiivinen ui negatiivinen

Hoitovirran vaikutus laajenee 0°—90° hoito- 
ohjelmasu riippuen (merkki: V)

EST 220 InterEST interferenssihoitolaite on VTT:n sairaalatekniikan 
laboratorion urkasuma IEC 601-1 normien mukaan.

E
e!tt escotek

Peltokatu 19. 90120 OULU 
Puh. (981)227 144 
Telex 32393 ESCO SF S»4k»0f1 sr 0« 19>



204 MULTI STIM
LIITE IV

&.JA VALIKOIMA ERILAISIA JA KÄYTETYIMPIÄ SÄHKÖ- 
»IDON VIRTAMUOTOJA VALMIIKSI MIKRO- 
DSESSORIOHJELMOITUINA 
" 204 MULTI STIM ON PERUSHOITOLAITE 
»IDETTÄESSÄ ERILAISIA AKUUTTEJA JA KROONISIA 
UTILOJA, LIHASJÄNNITYSTILOJA, VAMMOJEN JÄLKI- 
OJA, VERENKIERTOHÄIRIÖITÄ, PEHMYT- 
DOSVAMMOJEN JÄLKITILOJA JA SAIRAUKSIA, 
atajan on helppo valita sopiva hoito-ohjelma hoidettavan 
kaation mukaan.
idon suorittaminen el enää vaadi tarkkaa hoitokojeen 
rantaa, vaan hoitaja voi täysin keskittyä potilaan 
lonaishoitoon.
jelmavalinnan asetuksen jälkeen hoitaja painaa vain start- 
liketta ja säätää hoitovirran voimakkuuden potilaalle 
älyttäväksi ja EST 204 hoitolaite hoitaa loput: vaihtaa 
tovirrat, polariteetin, häiyyttää ja katkaisee hoitovirran 
omaattisesti ja miellyttävästi ohjelman päättyessä.
Г 204 monitoimilaitteessa on valittavissa sähkökipuhoidot, 
maaninen tasavirta, diadynaamiset virrat; DF, MF, CP ja LP, 
nskutaaninen hermostimulaatio, URS ja ’akupunktiovirta’.
Г 204 monitoimilaitetta voidaan myös käyttää lihas-hermo- 
yvyystutkimuksiin. Laitteella voi tehdä nopeasti ja varmasti 
adisen ja galvaanisen ärtyvyystutkimuksen, It-diagnostiikan ja 
aa tarvittaessa sopivan sähköärsytyshoidon suorakulma- ja

kolmioviruimpulssellla perifeerisen hermon vaurioissa. 
Galvaaninen tasavirta soveltuu tehokkaasti kivun lievittämiseen 
ja paikallisen aineenvaihdunnan ja verenkierron 
vilkas tuttamiseen.
Diadynaamisten virtojen vaikutukset ovat laajat; kivun lievitys, 
resorption nopeutuminen, aineenvaihdunnan ja verenkierron 
vilkastutuminen, lihasspasmien ja jännitystilojen lievittäminen. 
Laitteessa diadynaamiset hoitovirrat erilaisin virumuoto- ja 
aikayhdistelmin.
Transkutaaninen hermostimulaatio on miellyttävä ja oireiu 
lievittävä, erityisesti pitkäaikaisten kipujen hoitoon sopiva 
hoitomuoto. EST 204 laitteessa on useita taajuusaluevaihto- 
ehtoja tns-hoidon valitsemiseksi, soveltuen myös 
akupunktiohoidon jatkohoitoon maulataajuiselia I — 10 Hz 
alueella.
Erittäin tehokas kiputilojen hoitoon soveltuva virumuoto on 
URS-Ultrareiztrom, joka on galvanofaradinen impulsortu 
tasaviru. Käyttöindikaatioiu ovat mm. erilaiset myofaskiaaliset 
kiputilat, niska-hartiaseudun kiputilat, kipuselkä, neuralgiat, 
aavesäryt, migreeni, leikkausten jälkikivut.
EST 204 Multi Stim perushoito-ohjelmien lukumäärä on 79 kpl; 
laitteeseen voidaan urvituessa ohjelmoida lisää hoitoviru- 
muotoja.
EST 204 Multi Stim voidaan helposti kytkeä ultraäänihoito- 
laitteeseen samanaikaisesti sähkö-ultraäänihoidon anumiseksi.

EKNISET TIEDOT:
kkojännite:
ankulutus:
onkulutus:
tovina:
tovirran näyttö: 
toajan näyttö:

tovirran valinta:

220 V SO Hz 
100 mA
22 W maksimihoitovirralla 
50 mA huippuvirta I 000 ohmin kuormaan 
Digitaalinen huippuvirran näyttö 9—99 mA 
Digitaalinen näyttö, ajastin, hälytin ja automaattinen 
ulostulovirran katkaisu hoito-ohjelmissa 
Numeropainikkeet 0—99

Polariteetti:

Kokonalsmitat.
Kokonaispaino:
Sulakkeet:
Takuuaika:

Digitaalinen näyttö +/—, ohjelmissa automaattinen 
polariteetin vaihto, manuaalinen vaihtokytkin lisänä. 
30x20x 10 cm 
3.S kg
2 x T 160 mA, I x F 100 mA 
I vuosi

EST 204 Multi Stim hoitolaite on VTT:n sairaalatekniikan laboratorion 
tarkastama IEC 601-1 normien mukaan.

EST
ESTT escotek



LIITE V
i imma ry of Purchasing Decision Criteria

itudy Criteria Ident1f1ed/Used Major Findings

Und, Green and lobinsón (1968)

anville and lornoff (1973) iroduct groupe

.ehmann and I'Shaugnessy 1974), simulation

User, Rao and tao (1975),
;1mulat1on

tel ly and Coaker 1976), capital ■quipment

User and Rao
П977),simulation

Dempsey (1978) simulation

.enmann and 
D'Shaugnnessy (1982), 
simulation

:ord (1984)

Quality/price ration, delivery reaMHty, technical ability. Information and service, general reputation, location, Innovativeness, previous contacts, reciprocity, personal benefits to buyer (n * 11)

Criteria rankings (see 11st) start with quality, price and delivery and generally go from more rational to more subjective criteria

Service, quality, supplier stands behind product, low price, fairness (reputation), nearness, friendship, salesman's personality, credit prestige of dealing with supplier, reciprocity, Improves Improves my status 1n company (n = 12)

Ranking Indicates that economic criteria are perceived more (builders) tended to give more personal factors, some differences were also Indicated across products (concrete vs kitchen appliance).

Reputation, payment terms, flexibility to our needs, prior experience, technical service, confidence 1n salesmen, ordering convenience, data on product reability, price, technical specification, ease of use, user preferences, training offered, training time, reability of delivery, ease of maintenace, after .sales service (n = 17)
Battery of 65 criteria grouped Into:(1) Image-Dependability attributes(2) Caliber-Cabability attributes(3) Convenlence-Ralated attributes(4) Service-Related attributes(5) Economic-Financial attributes(6) Intercorporate Relations attributes
Price, meeting specifications, spare 
parts, delivery time, operation costs, poor vendor history, adaptability to 
existing equipment (interchangable)

Battery of 60 attributes

Battery of 20 attributes:
delivery capability financial positionquality attitude toward buyerprice biddig complianceservice training aidstechnical capability progress communicationsperformance history managementproduction facilities packagingaid & service moral/legal issuescentral systems locationreputation labor relations

Five criteria types:
1. Performance criteria2. Economic criteria
3. Integrative criteria4. Adaptive criteria
5. Legalistic criteria

Battery of 47 factors covering:1. Commercial skill
2. Technical skill3. Commitment to market
4. Commitment to customer5. Distance - communications & culture6. Adaptability7. Conflict behavior

The relative importance of criteria varied across four product types classified according to problems perceived with product (see table) (see table 1n section 2.2). Reability of delivery was seen as most Important on average.

Ranking of attribute categories indicate their generalized importance. Ranking was identical for standard and special purchasing situations. Only nine attributes received statistically statistically different mean ratings across the two purchasing purchasing situations.

Focused on the importance of price in capital 
equipment in 60 $ of cases purchase was made from lowest bidder, if they satisfied specs and other conditional criteria. If not, a higher priced bid was chosen. This phenomenon varied across companies.

60 attribute evolutios for “standard" and “special products" by industrial and hospital 
respondents was factoranalized. The criteria profiles (factors) differed clearly from and hospital respondents. Reliability and efficency ranked high among both.
Mean attribute importances was collected for capital equipment/ new task and component/modified rebuy concepts across respondents from electric utilities vs electronics manufacturers. The product type produced more criteria variation than organization type, also a few interaction effect was received. In the factor analysis the following dimensions emerged (in order of importance):1. Basic Economic Criteria
2. Attendant Services3. Geographic Affinity4. Assurance mechanisms5. Vendor Stability
The importance of the first four criteria varied 
across eight conceptual product categories. Economic and performance criteria were perceived 
as must important on average. Legalistic criteria was assumed to operate as contraint, it influenced both criteria adaption and buying decision across the product categories.
Results of extensive canonical analysis indicate that buyer's assessment of the technical and commercial skills of their suppliers is strongly influenced by suppliers perceived commitment, 
distance reducing ability, adaptability and conflict management. Findings emphasize the action of buyer and seller in international markets.

Lähde: Möller & Laaksonen 1984, 52



LIITE VI
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LIITE VII

Informaation eri hankintakanavien tärkeysjärjestys

Investoi nti hyödyke/ Komponentti mater./
uusi ostotilanne harkittu

osto
uusinta-

Informaation
hankintakanavat

Sähkö
laitok
set

Elektro
ni ikka- 
alan
valmistaja

Sähkö
laitok
set

Elektro
ni ikka- 
alan
valmistaja

Ostorekisterit 5.74 5.72 5.91 6.24

Myyntimiesten
Henk.koht.käynnit

5.08 4.81 5.23 4.66

Muut osastot 4.67 4.84 4.72 4.70

Käynnit toimittajan 
tehtailla

4.25 5.72 3.62 5.00

Luettelot 4.51 4.07 5.14 4.44

Ostokalenterit 3.70 4.48 3.87 4.94

Luotto- ja rahoitus- 
raportit

4.25 4.58 3.75 4.17

Myyntimiesten soitot 3.83 4.00 4.44 4.08

Yrityksen ulkopuo
linen ostojohtaja

3.82 3.88 3.93 3.86

Lehti artikkel it 3.65 3.73 3.65 3.44

Lehtimainonta 3.33 3.52 3.41 3.30

Näyttelyt ja messut 3.44 3.48 3.41 3.00

Puhelinluettelot 2.92 3.31 3.07 3.90

Paikallinen osto- 
osasto

3.03 3.04 3.09 3.15

Suoramainonta 2.95 3.00 3.07 2.91

Lähde: Dempsey 1978, 263

Informaation tärkeyttä mitattiin 7-asteikkoiseUa semanttisella 
differentiaalilla, jossa 1 = kanavalla ei lainkaan merkitystä,... 
7 = kanavalla erittäin suuri merkitys, (N = 379).



LIITE VIII

OSTOPtøVrOSKRITEEREIDEN KESKIMÄÄRÄISET TÄRKEYSJÄRJES
TYKSET NELJÄÄ ERITYYPPISTÄ TUOTETTA EDUSTAVASSA OSTO- 
TILANTEESSA

OSTOPÄÄTÖS- TUOTETYYPIT
KRITEERIT I II III IV

1. TOIMITTAJAN MAINE 4 7 5 2

2. RAHOITUS 9 16 16 13

3. JOUSTAVUUS 3 5 2 5

4. AIKAISEMMAT KOKEMUKSET 6 13 9 10

5. TEKNILLINEN PALV. 12 1 3 7

6. LUOTTAMUS MYYNTIMIEHIIN 14 15 15 16

7. TILAUKSENTEON HELPPOUS 15 17 17 17

8. INFORMAATION LUOTETTAVUUS 11 11 4 3

9. HINTA 2 8 8 1

10. TEKNILLINEN LAATU 5 9 6 6

11. KÄYTÖN HELPPOUS 10 2 7 8

12. KÄYTTÄJIEN SUOSITUKSET 13 14 13 14

13. TARJOTTU KOULUTUS 16 3 12 11

14. TARVITTAVA KOULUTUS 17 12 14 15

15. TOIMITUSTEN LUOTETTAVUUS 1 4 1 4

16. YLLÄPITO 8 10 11 12

17. MYYNTIPALVELU 7 6 10 9

Lähde: Lehmann & O'Shaughnessy 1974, 39

I = RUTIINIOSTOTUOTTEET II = TUOTTEET, JOIDEN KÄYTTÖÖN
LIITTYY ONGELMIA

III = TUOTTEET, JOI IDEN TOIMINTAAN 
LIITTYY ONGELMIA

IV = TUOTTEET, JOIDEN VALINTAAN 
LIITTYY ONGELMIA



LIITE IX

OSTOPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVIEN RYHMIEN TÄRKEIMMIKSI JA 
MELKO TURKEIKSI KATSOMAT OSTOPÄÄTQSKRITEERIT ILMAS
TOINTIJÄRJESTELMÄN HANKINNASSA

OSTOPÄÄTÖKSEEN
VAIKUTTAVAT
RYHMÄT

TÄRKEIMMÄT
TEKIJÄT

MELKO TÄRKEÄT
TEKIJÄT

TUOTANNOSTA
VASTAAVAT INSINÖÖRIT

KÄYTTÖKUST. 
KÄYTÖN TALOUD.

HANKINTAHINTA
ESITESTAUKSET

suunnittelu
insinöörit

HANKINTAHINTA
ESITESTAUKSET

KÄYTÖN TALOUDELLISUUS 
NYKYAIKAINEN

PAIKALLIS
JOHTAJAT

KÄYTTÖKUST.
TALOUDELL.
KÄYTTÖASTE
NYKYAIKAINEN
HUKKAKÄYTTÖ
TURVALLISUUS

HANKINTAHINTA

YLIN JOHTO NYKYAIKAINEN 
KÄYTÖN TALOUD. 
KÄYTTÖKUST.

MELUN TASO 
LUOTETTAVUUS

YRITYKSEN ULKO
PUOLISET KONSULTIT

MELUN TASO
HANKINTAHINTA
LUOTETTAVUUS

NYKYAIKAISUUS
KÄYTÖN TALOUD. 
KÄYTTÖKUST.

Lähde: Choffray & Lilien 1978, 30



HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

Arvoisa vastaanottaja,

Tämä kysely liittyy osana tutkimukseen organisaation ostokäyt

täytymisestä pienyrityksessä, jossa esimerkkinä on hoito- 

laitteen hankinta yksityisessä fysikaalisessa hoitolaitoksessa. 

Tutkimus on osa uuden ekonomin tutkinnon suorittamista Helsingin 

kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksen suorittajana on kauppatieteen 

ylioppilas Kirsi Hella ja työn ohjaajana vt. prof. Meeri Saarsalmi. 
Tutkimuksen toimeksiantaja on Instrumentarium Oy ja tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää hoitolaitosten tarpeita ja palvelu- 

odotuksia.

Vastaaminen

Kyselylomake osoitetaan henkilöille, jotka ovat vastuussa 

hoitolaitteen hankinnasta yrityksessänne. Vastaamalla kyse

lyyn voitte suoraan vaikuttaa yrityksenne tarvitsemiin pal

veluihin. Kysely muodostaa tutkimuksen olennaisen osan, 

joten Teidän vastauksenne edesauttaa huomattavasti tutki

muksen onnistumista. Tulokset esitetään tilastollisina 

yhteenvetoina ja tunnuslukuina. Tällöin näiden yhdistäminen 

yksittäiseen vastaajaan on mahdotonta.

Lomakkeen palautus

Täyttäkää lomake huolellisesti vastausohjeita noudattaen. 

Lähettäkää se sitten 12.joulukuuta 1986 mennessä oheisessa 

palautuskuoressa. Postimaksu on valmiiksi maksettu.

neberginkatu 14-16 ÖÖIOO Helsinki 10 - - - - - - - - - - - inland
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Palkinto vastaamisesta

Vastanneiden kesken arvotaan Escotekin valmistama ultra

ääni -, sähkö- tai Interferenssi hoi toi ai te (arvo n. 8 000 mk), 

vastaajan valinnan mukaisesti. Halutessanne osallistua 

arvontaan muistakaa täyttää myös oheinen kuponki.

Arvostamme suuresti yhteistyötänne. Lisätietoja saatte tar

vittaessa tutkimuksen tekijältä, puh. (90) 449 755.

Helsingissä 14. marraskuuta 1986

Tutkimuksen tekijä, kyo 

Kirsi Hella



- 1-
ÎYMYKSET 1-21, VASTAUSOHJE

iän jakson kysymykset käsittelevät hoitolaitteiden omistamista, sekä 
hin liittyviä seikkoja. Jos kysymyksessä mainitaan vain yleisesti 
itolaite, käsitteellä tarkoitetaan ultraääni-, sähköhoito- ja inter- 
-enssi hoi tolaitteita. Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä sopivimman 
itausvaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastauksenne sille varat- 
m tilaan. Älkää tehkö merkintöjä vasemman reunan ATK-sarakkeeseen.

Kuinka monta kertaa päivässä keskimäärin yritykses sänne käytetään 
hoitolaitetta (kaikki kerrat yhteensä)? _____________  kertaa

Tutkijan
sarake
1

Kuinka monessa päivittäisessä 
käytätte hoitolaitetta?

hoitotapahtumassa {%) keskimäärin

1
2
3
4
5

alle 
20 - 

41 - 
61 - 
81 -

20
40
60
80100

3. Mikä on yrityksessänne eniten annettava koneellinen 
hoitomuoto?

4. Minkä tyyppisiä ja merkkisiä hoitolaitteita yrityksessänne oli 
vuoden 1984 alussa, ja mitä laitteita olette sen jälkeen hank- 
kineet? Kirjoittakaa vasemmalle riville hoi toi aitteenne merkki 
ja oikealle riville sen ikä. Jos yrityksenne on perustettu 
vuoden -84 alun jälkeen, siirtykää kys. 4.B.

4.A Vuoden 1984 alussa yrityksessämme oli hoitolaitteita yhteensä kpTI
4.AI sähköhoitolaitteita yhteensä kpl

merkki ikä v.1984 alussa

3

4

5
6

4.A2 ultraääni hoi toi aitteita yhteensä kpl
merkki ikä v.1984 alussa 7

8

4.A3 interferenssihoi toi aitteita yhteensä kpl
merkki ikä v. 1984 alussa

9
10



4.В Vuoden 1983 jälkeen (eli vuosina 1984,-85,-86) hoitolaitteita 
on hankittu yritykseemme _____  kpl.

4.B1 sähköhoitoi aitteita yhteensä _____  kpl
merkki

- 2 -

4.B2 uitraäänihoitolaitteita yhteensä _____  kpl
merkki

1112
13

14

15

4.B3 interferenssi hoi toi aittei ta yhteensä _____  kpl
merkki

5. Kuinka paljon olette investoineet yhteensä hoitolaitteisiin 
vuoden -83 jälkeen (eli vuosina 1984, -85, ja -86)? 
Vastatkaa tähän kysymykseen erityisen huolellisesti.

1 alle 10 000 mk
2 10 000 - 20 000 mk
3 20 001 - 30 000 mk
4 30 001 - 40 000 mk

5 40 001 - 50 000 mk
6 50 001 - 60 000 mk
7 60 001 - 70 000 mk
8 70 001 - 80 000 mk

9 80 001 - 90 000 mk
10 90 001 - 100 000 mk
11 yli 100 000 mk

6. Oletteko tällä hetkellä aikeissa hankkia uuden hoitolaitteen?

1 kyllä 3 en osaa sanoa (siirtykää kys. 10)
2 en

Jos ette ole aikeissa hankkia uutta hoitolaitetta, vastatkaa, 
miksi ette ja siirtykää kysymykseen nro 8.
En ole hankkimassa hoitolaitetta, koska ____________________________

7. Minkä hoitolaitteen ja kuinka monta olette aikeissa ostaa? 
sähköhoitoi aitteita kpl
ui traäänihoitolaitteita ________ kpl
interferenssi hoito!aitteita ______  kpl

18
19
20



8. Millä todennäköisyydellä ostaisitte saman merkkisen laitteen
kuin useimmat edelliset laltteenne? (Vastatkaa riippumatta siitä 
oletteko ostamassa hoitolaitteen vai ette.)

- 3 -

Ostaisin saman merkkisen 
tod.näköisyydel 1ä (1 % - 100 %) 

sähköhoitolai tteet %

uitraäänihoitolaitteet %

interferenssi hoito! aitteet %

22
23

21

9. Milloin aiotte hankkia uuden hoitolaitteen? (Jos ette ole 
hankkimassa hoitolaitetta, siirtykää kys. 10.)

1 1/2 vuoden kuluessa

2 1 vuoden kuluessa

3 1-2 vuoden kuluessa

4 yli 2 vuoden kuluessa

5 en osaa sanoa

10. Mihin vuodenaikaan yrityksessänne yleensä (yleisimmin) tehdään 
hoito!aitehankinnat?

1 keväällä 3 syksyllä

2 kesällä 4 talvella

11. Hankintanne aikajänne eli kuinka kauan yleensä harkitsette 
hoitolaitteen ostoa (tarpeen havaitsemisesta/tuotevaihtoehtojen 
etsimisestä tilauksen tekoon)?

1 alle 1/2 vuotta 3 yli vuoden, mutta alle 1,5 vuotta

2 1/2-1 vuotta 4 yli 1,5 vuotta

12. Kuinka pitkäksi arvioitte hoitolaitteen eliniän?

taloudellinen elinikä______ vuotta (eli kuinka kauan laite
on ajanmukainen, verrattuna markkinoille tuleviin uusiin 
1aitteisi in)

tekninen elinikä ______  vuotta (eli kuinka kauan laite on
käyttökunnossa ts. suorituskyky ei ole heikentynyt)

13. Huolto-ongelmien ilmetessä otatteko yhteyttä

1 myyjään ? 3 muualle, mihin

2 huoltopisteeseen ?

24

25

26

27
28

29



14. Tiedättekö, missä on lähin hoi toi aitteidenne huoltopiste?

1 kyllä (huoltopisteen osoite on
________________ ) ----------------------

2 en tiedä

- 4 -

15. Kuinka monta huoltopistettä arvelette Instrumentarium Oy:llä 
olevan?
________________  pistettä

30

31

16. Montako kertaa keskimäärin olette ottaneet yhteyttä hoitolaitteen
toimittajaan/huoltopisteeseen vuosina 1984,-85 ja-86 huollon vuoksi?

1 en kertaakaan

2 1-2 kertaa

3 3-4 kertaa

4 yli 5 kertaa

5 en osaa sanoa

17. Hoitolaitteisiin on myös mahdollista tehdä ns. huoltosopimus,
eli esimerkiksi yksi laite huollettaisiin säännöllisesti 2 vuoden 
välein. Minkä hintaiseksi asettaisitte tällaisen palvelun (ilman 
matkakuluja)?

1 alle 150 mk/huolto per 2 vuotta

2 150 - 300 mk/huolto per 2 vuotta

3 yli 300, alle 450 mk/huolto per 2 vuotta

4 yli 450 mk/huolto per 2 vuotta

5 en osaa sanoa

18. Montako henkilöä yrityksessänne osallistuu päätöksentekoon, 
kun päätetään hoitolaitehankinnoista?

1 yksi (yksilöpäätös) 2 enemmän kuin yksi (ryhmäpäätös)

19. Kenen katsoisitte yri tyksessänne vaikuttavan päätöksentekoon 
eniten valintaa suoritettaessa?

20. Mitkä ovat tavallisimmat ongelmat, jotka esiintyvät laitteilla 
hoitoa annettaessa?

32

33

34

35

36
37



■
- 5 -

21. Tärkeimpinä hoitolaitteen ostopäätökseen vaikuttavina tekijöinä
pidätte (merkitkää ruudukkoon 1. tärkeimmän tekijän kohdalle,
2. toiseksi tärkeimmän, 3. kolmanneksi, 4. neljänneksi ja 5.
viidenneksi tärkeimmän kohdalle)

laitteen käyttövarmuus

käytönopastus

kollegojen suositukset

kotimaisuus

huoltovarmuus

toimittajan tunnettuus

hi nta 38

toimitusvarmuus 39

muu, mikä? 40
41
42

5YMYKSET 22-23, VASTAUSOHJE

uraavat Kysymykset sisältävät yleisiä kysymyksiä fysikaalisen hoidon 
Dtteista. Vastatkaa entiseen tapaan valitsemalla sopivin vaihtoehto 
/tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan.

22. Mitä fysikaalisen hoidon tuotteita markkinoivia yrityksiä tai 
valmistajia tiedätte? (Vastatkaa käyttämättä hyväksi saatavil- 
1 anne olevaa informaatiota. )

43
44
45
46
47

23. Onko yritykseenne tarkoitus hankkia myös joitain muita tuotteita 
kuin hoitolaitteita seuraavan vuoden aikana? (Jos ei ole, 
siirtykää kysymykseen 25.)

* hoi topöytiä ____  kpl
* lääkinnällisen harjoitusterapian laitteita (LKT) ____ kpl
* muita kuntoiluvälineitä (esimerkiksi Sequence-!aitteita) ____  kpl
* muuta, mitä ___________________________________________ ____  kpl

48
49
50
51



SYMYKSET 24-26, VASTAUSOHJE

jraavat kysymykset sisältävät joukon hoitolaitteisiin ja niiden toimitte
in liittyviä ominaisuuksia. Teidän tehtävänänne on ottaa niihin kantaa ym- 
röimällä kunkin ominaisuuden kohdalla sopivimmaksi katsomanne vaihtoehto.

Hoitolaitteiden ominaisuudet: <¿

* helppokäyttöisyys (ultraäänessä 
kevyt ääni pää, helpot säätimet jne.)

s'* . f?

5

>iP •
4

4 V
9 о- чЗ? ЧГ

С
3 2 1

Г
>»

52

* laitteessa on mikroprosessori 5 4 3 2 1 53

* kätevä liikutella 5 4 3 2 1 54

* pienikokoisuus 5 4 3 2 1 55

* äänekkyys 5 4 3 2 1 56

* ulkonäkö 5 4 3 2 1 57

* hoitoajan digitaalinäyttö 5 4 3 2 1 58

* pitkäikäisyys, kestävyys 5 4 3 2 1 59

* kotimaisuus 5 4 3 2 1 60

* koekäyttömahdollisuus 5 4 3 2 1 61

* käytönopastus 5 4 3 2 1 62

* varaosien helppo saatavuus 5 4 3 2 1 63

Hoitolaitteen toimittajaa (valmistajaa) 
koskevat ominaisuudet:

* joustavuus koekäytössä 5

v .Л r
хУ Vе

O
4 :

чА •/,
•-54 ,4^ ^ «J? ъ
t у- -jy O’C " <î ‘f

2 1 64

* vaihtokoneen saantimahdollisuus 
(esimerkiksi huollon yhteydessä) 5 4 :3 2 1 65

* asiantuntemus (esittelijöiden 
vakuuttavuus, koulutus jne.) 5 4 3 2 1 66

* tehokas informointi
(esimerkiksi uutuuksista) 5 4 3 2 1 67

* mahdollisuus leasing-kauppaan 5 4 3 2 1 68

* tunnettuus 5 4 3 2 1 69

* palvelualttius 5 4 3 2 1 70

* puhelinpalvelun toimivuus (esimerkiksi 
yhteydenotto toimittajan puolelta 
esitteiden postituksen jälkeen) 5 4 3 2 1 71

* nopea huolto 5 4 3 2 1 72

* nopeat toimitusajat 5 4 3 2 1 73



26. Mitä muita ominaisuuksia toivoisitte hoitolaitteilla ja niiden 
toimittajilla/valmistajilla olevan?

- 7 -

YMYKSET 27-30, VASTAUSOHJE

siirrymme käsittelemään hoitolaitteiden tiedonsaanti tapoja. Vastaus- 
a on entinen: sopivimman vaihtoehdon ympyröiminen tai vastauksen mer- 
seminen sille varattuun tilaan.

27. Uutuustuotteista saatte useimmiten tietoa (valitkaa 
jälleen vain yksi vaihtoehto)

1 esitteistä ja mainoksista 4 kollegoilta

2 näyttelyistä ja messuilta 5 muualta, mistä? ______________ 74

3 esittel i jöi 1 tä/nyyntiedustaji1 ta

28. Parhaana tiedonsaanti tapana pidätte

1 esitteitä ja mainoksia 4 kollegoja

2 näyttelyitä ja messuja 5 jotain muuta, mitä? ___________ 75

3 esitteli jöi tä/njyynti edustajia

29. Parhaimmat lehdet hoitolaitteiden mainostamiseen ovat 
(merkitkää jälleen 1. parhaimman kohua!!e, 2. toiseksi 
ja 3. kolmanneksi parhaimman kohdalle ruudukkoon)

Lääkintävoimistelija -----
Toimintaterapeutti 
TEHY
Kuntohoitaja 
Instrumentan" umi n
asiakaslehti ___
Fysikaalinen Hoito 
muu, mikä ?

76
77
78

30. Tuleeko hoitolaitokseenne ulkomaisia alan ammatti lehtiä? 

1 kyllä 2 ei

Jos tulee, mitä ? (Luetelkaa nimet.)

79



- 8 -

iYMYS 31, VASTAUSOHJE

iraavat kysymykset sisältävät joukon hoitolaitteisiin ja niiden toimittajiin 
Omistajiin) liittyviä väittämiä. Teidän tehtävänne on jälleen ottaa niihin 
itaa ympyröimällä kunkin väittämän osalta sen vastausvaihtoehdon numero, joka 
Lhaiten vastaa omaa mielipidettänne.

31.

* Hoitolaitteiden esitteet ovat joskus &

¿O

oy

■¿b
y

V t,»
Ó ,\i>

«r

-V1 veУ *<4у
уV

&
puutteellisia.

* Messut ja näyttelyt ovat hyödyllisiä ja
5 4 3 2 i 80

i nformoi vi a.
* Saan usein tietoa uutuuksista työtove-

5 4 3 2 i 81

reiltani. 5 4 3 2 i 82
* Esittelijöitä voisi käydä yrityksessäni 

useammin.
* Esittelijät ovat mielestäni asiantun-

5 4 3 2 i 83

tevia ja palvelua!ttiita. 5 4 3 2 i 84
* Miespuolinen esittelijä on uskottavampi 

laitteen teknisen puolen asiantuntijana.
* Sukupuoli ei vaikuta esittelijän uskot-

5 4 3 2 i 85

tavuuteen asiantuntijana.
* Hoitolaitteen valmistajat ottavat hyvin

5 4 3 2 i 86

huomioon asiakkaan (laitteen käyttäjän) 
tarpeet ja toivomukset. 5 4 3 2 i 87

* Hoitolaitteen toimittajat ottavat liian
harvoin yhteyttä asiakkaisiinsa.

* Otan itse yhteyttä toimittajiin usein,
5 4 3 2 . i 88

muulloinkin kuin ongelmien ilmaantuessa. 5 4 3 2 i 89

* Hoitolaitteiden hinnat ovat mielestäni
kohtuu!1 iset. 5 4 3 2 i 90

* Laitteiden maksuehdoissa (maksuaika 
jne.) on parantamisen varaa.

* Eri koistarjoukset ovat "paikallaan"
5 4 3 2 i 91

hoitolaitteissa.
* Hinnanmuutokset ovat olleet suuret

5 4 3 2 i 92

hoitolaitteissa (vuoden 1983 jälkeen). 5 4 3 2 i 93

* Hoitolaitteeni on toimitettu sopimuksen
mukaisesti (täsmällisesti oikeaan aikaan, 
oikeaan paikkaan). 5 4 3 2 i 94

* Hoitolaitteen tilaus on vaivatonta, eikä
tuota ongelmia.

* Hoitolaitteen toimittajan sijainti mer-
5 4 3 2 i 95

kitsee huomattavasti 1 ai tehänkintoja 
päätettäessä. 5 4 3 2 i 96

* Kotimainen hoitolaite on luotettavampi 
ja tehokkaampi kuin ulkomainen.

* Mikroprosessori hoitolaitteessa helpottaa
5 4 3 2 i 97

työtä huomattavasti. 5 4 3 2 i 98
* Mikroprosessori tekee laitteesta toiminta

varmemman. 5 4 3 2 i 99

* Laitteiden huoltoajaksi 1 viikko on aivan 
liian pitkä aika.

* Huoltomaksut ovat kohtuulliset ottaen
5 4 3 2 i 100

huomioon laitteiden teknisyyden. 5 4 3 2 i 101
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YMYKSET 32-35, VASTAUSOHJE

meisen jakson kysymykset koskevat yrityksenne taustatietoja. Ne ovat 
'peellisia aikaisempien vastausten tilastollista ryhmittelyä ja taulukointia 
‘ten> Vastatkaa kysymyksiin entiseen tapaan, joko valitsemalla soveltuvimman 
htoehdon tai merkitsemällä tiedot niille varattuun tilaan.

32. Mikä on yrityksenne liikevaihto?

1 alle 300 000 mk 3 500 001 - 700 000 mk 102
2 300 001 - 500 000 mk 4 yli 700 000 mk

33. Mikä on yrityksenne henkilökunnan määrä (kaikki yrityksessänne/ 
osastollanne työskentelevät)?

1 1 - 3 3 7 -9

2 4-6 4 yli 9 henkilöä 103

34. Mikä on Teidän koulutuksenne?

1 lääkintävoimistelija (Lv ja Elv) 4 sairaanhoitaja
2 kuntohoitaja 5 muu, mikä?_____

35. Minkä ikäinen yrityksenne on?
vuotta

104

105

36. Missä läänissä yrityksenne sijaitsee?

1 Uudenmaan 5 Keski-Suomen 9 Vaasan

2 Turun ja Porin 6 Mikkelin 10 Oulun

3 Hämeen 7 Kuopion 11 Lapin

4 Kymen 8 Pohjois-Karjala n 12 Ahvenanmaan

Merkitkää vielä lopuksi yrityksenne ja Teidän nimenne alle, jos 
haluatte osallistua hoitolaitteen arvontaan. Muistakaa kuitenkin 
täyttää myös erillinen arvontakuponki.

______________ __________ ________________________ _ [3Haluan osallistua
Nimi (Yritys ja vastaaja) — arvontaan

_____________________________________________________ [3 En halua osallistua
Osoite arvontaan

PARHAAT KIITOKSET AVUSTANNE !



LIITE Xl

Kyselylomakkeen palautukset

päivä lkm cum .

27 .. 11 15 15
28.,11 12 27

1 ..12 14 41
2..12 22 63
3..12 56 119
4..12 33 152
5 .,12 12 164
8..12 82 246
9..12 13 259

10.. 12 60 319
11 ..12 15 334
12..12 11 345

15.,12 9 354
16..12 7 361
17..12 12 373



LIITE XII

Hoitolaiteinvestoinnit markoissa hankittujen 
laitteiden suhteen, % vastanneista

mk
laitteiden lukumäärä

0 12 3 4 5- yht. N

alle 10 000 mk 53,6 36,2 4,4 4,4 1,4 „ 100 69
10 000 - 20 000 9,1 56,0 18, 1 9,1 7,7 - 100 66
20 001 - 30 000 4,1 20,4 48,9 6,2 12,3 8,1 100 49
30 001 - 40 000 3,3 6,7 50,0 20,0 10,0 10,0 100 30
40 001 - 50 000 - - 10,0 10,0 40,0 40,0 100 13
yli 50 000 imk - - - - 20,0 80,0 100 17
yht. 244

X 2 = 253,4 > 'X 2 Ql ~ 77 (va* 55)

> Y 2' л 0.001 *=* 90

( suuri tilastollinen riippuvuus)



LITTE XIII

Ostoaikomukset laitoksen iän suhteen, % vastanneista

Ostoaikomukset 0-3
laitoksen ikä

4-6 7-9 10-12 13 - yht N

aikoo ostaa 36,0 28,7 11,8 8,8 14,7 100 136
ei aio 44,9 22,4 10,3 9,3 13,1 100 107
ei osaa sanoa 29,3 29,4 6,5 7,6 27,2 100 92
yht 335

2 = 12,85 < 9f qi01 = 20,09 (va. 8)

( ei tilastollista riippuvuutta)



LIITE XIV

K OR K ELA AT 1OMATE11 S I

2 4 32 34 53 56 57 58 71 82 83 85 90 91 96 97 101 102 200 105

2 1 .025 .073 7082 .046 .058 7047 .062 .097 7035 .075 7088 .006 .020 7105 7034 7041 .005 .050 7006

4 1 .029 .137 .107 .007 7030 .030 .072 .086 .069 .060 .056 7042 7170 .016 7050 .417 .090 . 196

32 1 .139 7014 7017 7040 7039 .094 .073 .124 7030 .011 7011 7038 7007 7089 . 341 7001 . 184

34 1 7048 7027 7008 .002 .036 .068 . 119 7029 .080 7075 .018 .01 1 .041 .279 .046 .132

53 1 .131 .099 . 186 .031 .020 . 1 22 .020 .095 .018 7005 .057 .060 . 184 7013 7053

56 1 - 164 .064 7063 .004 7093 7115 .060 7090 .003 .015 . 144 .019 .030 .008

57 1 .356 .050 .087 7018 .120 7041 7032 .051 .027 .128 .012 7025 7087

58 1 .153 .062 7004 7032 7104 7016 .127 .118 . 103 .021 7071 7071

7] 1 .108 .238 7025 .094 .022 .124 .051 .086 .005 .043 .019

82 1 . 225 7026 7019 .078 . 103 .054 .048 .049 .000 .052

83 1 .057 .116 .018 .051 .096 .031 .090 7031 7031

85 1 7073 7023 .002 .095 .011 .042 .003 7036

90 1 7071 .117 .166 .381 . 107 .067 .018

91 1 .030 .036 TQ59 7059 7036 7027

96 1 .189 .185 7010 .000 .013

97 1 .165 .049 .013 .006

101 1 7047 .017 7062

102 1 .003 .213

200 1 . 295

105 i



LIITE XV

MUUTTUJALUETTELO KORRELAATIO SELITETTÄVÄÄN

2 hoitolaitehoidon osuus kaikista hoitotapahtumista 0.0688
4 hoitolaitevaranto v.-84 alussa 0.2843
32 yhteydenotot huollon vuoksi -84.-85 ja -86 0.1315
34 yksilö- vai ryhmäpäätös 0.1343
53 mikroprosessorin tärkeys 0.0442
56 äänekkyyden tärkeys -0.0184
57 ulkonäön tärkeys 0.0802
58 hoitoajan digitaalinäytön tärkeys 0.0491
71 puhelinpalvelun toimivuuden tärkeys 0.1154
82 " saan usein tietoa uuutuuksista työtovereiltani" -0.0015
83 "esittelijöitä voisi käydä useammin" 0.0606
85 " miespuolinen esittelijä uskottavampi teknisesti" 0.1076
90 " hoitolaitteiden hinnat kuohtuulliset" 0.0358
91 " laitteiden maksuehdoissa parantamisen varaa" -0.0240
96 " toimittajan sijainti merkitsee laitehankinnoissa" -0.1315
97 " kotimainen hoitolaite luotettavampi" -0.0104
101 " hu oltomaksut ovat kohtuulliset" 0.0685
102 yrityksen liikevaihto 0.1907
200 hoitolaitteiden iät keskim. v.-84 alussa 0.0316
105 yrityksen ikä -0.2237

Selitettävä muuttuja:
12 Hoitolaitehankinnat v.-84, -85 ja -86

Muuttujien asteikot voidaan nähdä kyselylomakkeesta ( liite X)



LIITE XVI

STEP 7

Mukaan otettu muuttuja 34.
Yhteiskorrelaatiokerroin

2Selitysaste (R )
F-testiarvo
Reg. estimaatin stand, poikkeama 

Muuttujat Reg. kerroin
102 0.20878
105 - 0.35123

4 0.17366
71 0.17634

200 0.17208
96 - 0.10873
34 0.31276

Vakiotermi 0.87789

0.4647 
0.2160 
13.4578 
1.349

Std. poikk. t-arvo
0.7937 2.630
0.05335 - 6.584
0.03752 4.629
0.07529 2.342
0.08705 1.977
0.05316 - 2.045
0.15687 1.994

Muuttujien asteikot voidaan nähdä kyselylomakkeesta.


