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Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mahdollisuuksia asiakaskannan tietokantaperus- 
teiseen hallintaan palveluja markkinoivan yrityksen näkökulmasta. Tietokantamark- 
kinointia lähestyttiin erityisesti asiakassuhdemarkkinoinnin kannalta asiakkaan ollessa 
palvelun lopullinen kuluttaja. Tutkimuksen teoreettisen osan pohjalta asiakaskannan 
segmentointimahdollisuuksia sovellettiin empirisessä osassa suomalaisen puhelin
palveluja markkinoivan yrityksen asiakaskantaan.

Lähdeaineisto
Tutkimuksen teoriaosan aineistona käytettiin liiketaloustieteellisiä julkaisuja, 
markkinoinnin ja erityisesti suhdemarkkinoinnin aihealueilta. Empiirisen osan lähteenä 
on ollut case-yrityksen tietokannasta, kirjallisuuslähteistä ja telealan julkaisuista saadut 
tiedot.

Aineiston käsittely
Asiakaskannan segmentointimahdollisuuksien selvittämiseksi käytännön tietokantaa 
varten tallennettiin tutkimusaineisto toimeksiantajan tietokannasta. Tutkimukessa 
populaation koko oli noin 520 000 kotiliittymän haltijaa ja näytteen koko oli 200 
kotiasiakasta. Aineiston muoto ensimmäisessä tallennusvaiheessa oli varsin pelkistetty 
ja valmistelematon jatkoanalyyseja ajatellen. Aineiston käsittely aloitettiin muokkaa
malla sitä tilastollisten analyysi-ohjelmien, kuten SPSS-X for Windows 6.0, edellyttä
mään muotoon. Aineiston tilastollinen analysointi aloitettiin tarkastelemalla suoria 
jakaumia ja suorittamalla ristiintaulukointeja eri muuttujien kesken. Jatkoanalyyseina 
käytettiin faktorianalyysia käyttäytymisen perusulottuvuuksien tunnistamiseksi sekä 
klusterointia asiakastyyppien erottamiseksi.

Tulokset
Tutkimuksessa selvitettiin case-yrityksen kotiasiakkaiden puhelinkäyttäytymistä 
ilmentävät kuusi perusulottuvuutta ja näiden perusteella vielä kaksi asiakastyyppiä eli 
segmenttiä markkinoinnin tarkoituksia varten. Telealan yrityksen asiakaskanta 
todettiin puhelinkäyttäytymiseltään riittävän heterogeeniseksi soveltuakseen tieto- 
kantamarkkinointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että puhelinpalveluja kotiliittymän 
haltijoilleen markkinoivan yrityksen on mahdollista segmentoida asiakaskanta 
tietokantamarkkinointia varten.

Avainsanat
Suhdemarkkinointi, asiakassuhdemarkkinointi, tietokantamarkkinointi, segmentointi, 
puhelinpalvelu.
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1. JOHDANTO

1.1 Taustaa

"Massamarkkinointi sopii enää vain harvoille" otsikoi Kauppalehti 26. maaliskuuta 1996 kaikkien 

markkinointia opiskelleiden oppi-isän, Philip Kotlerin, luennoidessa Helsingissä markkinoinnin 

uusista muutoksista. Kotlerin mukaan massoihin ja segmentteihin perustuva markkinointi on 

vähitellen jäämässä historiaan, kun sen tilalle nousevat yhä enemmän erilaiset pienet markkinaraot 

ja yksittäisiin asiakkaisiin kohdistuva markkinointi. Kaikkien markkinointikeinojen yhdistelmät 

yleistyvät koko ajan. Asiakassuhdemarkkinointi on suunniteltava järkevästi, sillä suurten tietokanto

jen kokoaminen on kallista ja siksi niistä on saatava irti kunnon hyöty. Tärkeintä on löytää ne 

asiakkaat, jotka ovat markkinoijan kannalta kannattavia. Markkinaraolla tarkoitetaan kapeaa 

segmenttiä, jolla ei ole paljon kilpailua. Sille tehdystä tuotteesta saa yleensä hyvän marginaalin, 

koska volyymi on pieni. Pitkäaikaiset asiakkaat ovat usein kannattavia, mutta eivät kuitenkaan aina. 

Silti suhteesta kannattaa huolehtia, sillä menetetynkin asiakkaan takaisinsaaminen on yritykselle 

halvempaa, kuin kokonaan uuden asiakkaan hankkiminen (Nyström 1996, 11).

Tällä hetkellä uusi suhteisiin pohjautuva markkinontiajattelu vaikuttaa organisaatioiden rakenteisiin 

ja verkostoitumisen myötä rajat ulkomaailmaan väljenevät. Suhdemarkkinoinnin avainsanoja ovat 

suhteet, verkostot ja vuorovaikutus. Kaksi merkittävää palvelu-ja suhdemarkkinoinnin teoriantekijää 

professorit Christian Grönroos Suomesta ja Evert Gummesson Ruotsista luennoivat myös 

Suomessa maaliskuussa 1996. He ovat markkinoinnin " Pohjoismaisen Koulukunnan " nimekkäim- 

mät edustajat ja heidät tunnetaan ympäri maailman uudenlaisen markkinointiajattelun uranuurtajina. 

Tutkijat ovat omien kokemuksiensa kautta havainneet käytännön työelämän vastaavan huonosti 

oppikirjoista opittua ja heidän mukaansa menestyminen käytännön työelämässä vaatii yhä useammin 

kykyä solmia suhteita ja ylläpitää verkostoja. Gummessonin ja Grönroosin mukaan kyse ei ole 

kuitenkaan mistään uudesta ilmiöstä, vaan paremminkin ikivanhasta. Inhimillinen toiminta on aina 

perustunut suhteiden varaan - niin myös kaupanteko. " Ensin suhde, sitten kauppa ", he toteavat 

(Grönroos & Gummesson 1996; Rautiainen 1996, 12).

Palvelujen markkinoinnin valtakausi yrityksissä oli 1980-luvulla ja vaikka aihe puhuttikin maail
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manlaajuisesti, voimakkaimmin palvelujen markkinoinnin teoriat vaikuttivat Pohjoismaissa. Tällä 

hetkellä suhdemarkkinoinnin ajatukset ovat pinnalla, joskaan ajattelua ei vielä täysin ole omaksuttu. 

Suhdemarkkinoinnin läpimurron ainekset ovat kuitenkin jo ilmassa. Monet suuret yritykset ovat 

lähteneet toteuttamaan henkilökohtaista suhteiden hoitoa asiakkaaseen päin. Yrityksellä saattaa olla 

jopa miljoona asiakasta ja kuitenkin heitä on mahdollista palvella yksilöllisesti. Yksilöllinen palvelu 

perustuu tällöin täydelliseen asiakastietojärjestelmään (Grönroos & Gummesson 1996; Rautiainen 

1996, 12).

Grönroosin mukaan suhdemarkkinointi-käsite on eräänlainen sateenvarjo, joka pitää sisällään ne 

erilaiset keinot, joita yrityksellä on suhteiden ylläpitämiseksi. Keinoiksi hän mainitsee mm. suora

markkinoinnin, telemarkkinoinnin, tietokantamarkkinoinnin ja palvelumarkkinoinnin. Yhä useampi 

yritys on tänä päivänä kohdannut sen tosiasian, että uusien asiakkaiden hankinta koituu kalliiksi eikä 

tuota rahaa. Usein rahallinen tuotto tulee vasta asiakassuhteen hoidosta, joten ensimmäinen 

asiakasvuosi on harvoin vielä kannattava (Rautiainen 1996, 12-13).

Suhdemarkkinointi tutkimustyön aihealueena tuntui hyvin ajankohtaiselta aiheen ollessa toistuvasti 

keskustelun kohteena niin alan julkaisuissa kuin markkinoinnin opetuksessakin. Tämän tutkimuksen 

lähtökohta on paljolti edellä kuvattujen kolmen nimekkään tutkijan ajatusmallin kaltainen. Helsingin 

Puhelin Oy kiinnostui suunnitteilla olevasta pro-gradu -tutkimustyöstä vasta, kun aihealue oli jo 

pääpiirteiltään hahmottunut. Telealan yritys sopi hyvin tutkimustyön case-yritykseksi, sillä Suomessa 

teleala on muuttunut viime vuosina ratkaisevasti. Kilpailun vapautuminen on muuttanut asetelmia 

varsinkin suurten ja vanhojen, tähän asti monopoliasemassa toimineiden, paikallisten puhelinyhtiöi

den osalta. Uusi kilpailutilanne on pakottanut puhelinyhtiöt kilpailemaan asiakkaistaan, suunnittele

maan markkinointinsa uudelleen ja sitä myötä tekemään uudelleenjärjestelyjä organisaatioissaan. 

Puhelinyhtiölle on tärkeätä kovassa ja nopeasti muuttuvassa kilpailutilanteessa tunnistaa tämänhetki

set asiakkaansa ja pyrkiä löytämään keinoja pysyvien ja kannattavien asiakasuhteiden kehittämiseksi 

ja näiden suhteiden ylläpitämiseksi. Suhdemarkkinoinnillinen lähestymistapa on siis yksi mahdolli

suuksista selviytyä telealan uudessa kilpailutilanteessa Suomessa. Helsingin Puhelin Oy:n tämänhet

kinen asiakaskanta on maan suurin ja sen hallitseminen pitkällä aikavälillä suhdemarkkinoinnin 

keinoin edellyttää tietokantamarkkinoinnin huolellista suunnittelua.
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1.2 Tavoitteet ja ongelmanasettelu

Tutkimustyön tavoitteena on kuvata asiakaskannan segmentointia asiakassuhdemarkkmointiin 

pohjautuvan tietokantamarkkinoinnin lähtökohtana. Keskeisen aseman työssä saa kuluttajamark

kinoilla ilmenevä asiakassuhde, sen eri elementit, kehitysvaiheet ja kehityksen seuranta. Näkökulma 

on lopullisille kuluttajille suunnattuja palveluja markkinoivan yrityksen näkökulma. Tutkielman 

pääongelma kysymyksen muodossa esitettynä on:

Minkälaisia kulutuskäyttäytymiseltään yhteneviä asiakastyyppejä on palveluyrityksen 

nykyisistä asiakkaista muodostettavissa tietokantamarkkinoinnin perustaksi ?

Tutkielman teoreettinen osan alaongelmat voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

- Mitä tarkoitetaan käsitteellä suhdemarkkinointi ja asiakassuhdemarkkinointi (luku

2.1 ja 2.2)

- Mikä on tietokantamarkkinoinnin rooli suhdemarkkinoinnissa (luku 2.3) ?

- Miten asiakaskanta voidaan segmentoida tietokantamarkkinointia varten (kappale 

2.3.2)?

- Mitä erityispiirteitä liittyy palveluyrityksen vuorovaikutussuhteisiin ? (kappale 3.2)

Tutkielman empiirisen osan alaongelmat voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

- Kuinka case-yrityksen asiakkaiden puhelinkäyttäytymistä voidaan luonnehtia 

yrityksen tietokantojen sisältämän yleisen informaation perusteella (luku 5.1) ?

- Mitkä ovat case-yrityksen asiakaskannan puhelinkäyttäytymisen perusulottuvuudet 

(luku 5.2) ?

-Minkälaisia asiakastyyppejä voidaan näiden ulottuvuuksien perusteella muodostaa 

(luku 5.3) ?

- Kuinka määritellyt asiakastyypit voisivat toimia case-yrityksen tietokantamark

kinoinnin perustana (luku 5.4) ?
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1.3 Rajaukset

Työ rajataan käsittelemään yksityisille kuluttajille suunnattujen palvelujen asiakassuhdemark- 

kinointia, joten kulutustavaramarkkinat, tuotantohyödykemarkkinat ja yritysmarkkinat rajataan 

pääasiassa työn ulkopuolelle. Suhdemarkkinoinnin teorian katsotaan kuitenkin pohjautuvan vahvasti 

yritysmarkkinoiden vuorovaikutussuhteiden tutkimuksiin, joten yritysmarkkinoita ei aivan absoluut

tisesti voida rajata työn ulkopuolelle. Asiakassuhdemarkkinointiin läheisesti liittyviä muita suh

demarkkinoinnin osa-alueita, kuten verkostomarkkinointia ja suhteiden hallintaa yrityksen muihin si

dosryhmiin kuin asiakkaisiin käsitellään vain suhdemarkkinoinnin käsitteen selkeyttämiseksi. Suhde

markkinoinnin toteutusta ja asiakaskannan hallintaa tarkastellaan erityisesti tietokantamarkkinoinnin 

näkökulmasta.

1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely

Suhde (Relationship): kahden keskinäisesti sitoutuneen osapuolen vuorovaikutus (Håkansson & 

Snehota 1995, 25).

Asiakassuhde (Customer relationship): myyjän ja asiakkaan välinen suhde (Grönroos 1990a, 129). 

Suhdemarkkinointi (Relationship marketing): markkinointia, jonka keskeisiä tekijöitä ovat suhteet, 

verkostoja vuorovaikutus (Gummesson 1995, 320).

Tietokantamarkkinointi (Database marketing): suhdemarkkinointia, joka perustuu interaktiiviseen, 

informaatiota asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista sisältävään, tietokantaan (Nowesnick 1993, 10). 

Tuote (Product): sekä aineeton palvelu (Service) että fyysinen tavara (Good) (Grönroos 1990b, 35).

1.5 Tutkimuksen lähestymistapa

Näkökulma tässä tutkimuksessa on voittoa tavoittelevan telealan yrityksen näkökulma. Tutkimuksen 

lähestymistapa on positivistinen eli siinä pyritään kuvaamaan, selittämään ja ymmärtämään yrityksen 

nykyisen asiakaskannan käyttäytymistä. Ongelmaa lähestytään siis mikrotasolla (Hunt 1983, 10).

1.6 Aikaisempi tutkimus

Aikaisempaa tietokantamarkkinointia palvelualan yrityksissä käsittelevää tutkimusta on vähän.
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Aikaisempien aihetta käsittelevien tutkimusten löytämistä vaikeuttaa myös osittainen käsitteiden 

selkiytymättömyys. Yhtenäinen suhdemarkkinointia käsittelevä sanasto on vielä selvästi vakiintuma

ton. Esimerkiksi Mary Nowesnick (1993) käsittelee kirjassaan "Relationship Marketing; Process, 

Performance and Profit" ainoastaan tietokantamarkkinoinnin suunnittelua ja täytäntöönpanoa 

pankkialalla, vaikka otsikon perusteella voisi erehtyä luulemaan kirjan käsittelevän suhdemark

kinointia yleisemmällä tasolla. Myös käsitteet asiakassuhdemarkkinointi ja suhdemarkkinointi saavat 

eri yhteyksissä hyvinkin erilaisia määritelmiä. Päivi Rönkkö (1995) on Helsingin kauppakorkea

koulun markkinoinnin pro-gradu -tutkimuksessaan sivunnut tietokantamarkkinoinnin aihetta. 

Rönkkö (1995) on tutkinut markkinoinnin operatiivisia tietojärjestelmiä tuotantohyödykkeitä 

myyvän yrityksen apuvälineinä. Samoin Kirsi Timoskainen (1992) sivuaa tietokantamarkkinointia 

pro-gradu -työssään, joka käsittelee markkinoinnin informaatiojärjestelmien kehittämistä ja käyttöä 

asiakassuhdemarkkinoinnissa.

Varsinaisesti asiakassuhdemarkkinointia tämän työn tarkoittamassa merkityksessä on tutkittu 

muutamissa Tampereen yliopiston Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen mark

kinoinnin tutkielmissa. Kati Kollanen (1994) on tutkielmassaan perehtynyt suhdemarkkinoinnin 

ilmenemiseen rakennustarvikeliikkeiden markkinointitoiminnossa. Hanna Salminen & Anna-Kaisa 

Sinkkonen (1993) ovat tutkineet markkinointinäkemysten kehittymistä ja soveltamista ja perehtyneet 

erityisesti yksittäisistä liiketoimista pitkäaikaisiin liikesuhteisiin tähtäävään markkinointiin. Eeva 

Saikku (1995) on tutkielmassaan käsitellyt vuorovaikutusta ja asiakassuhdemarkkinointia 

palvelukontekstissa erityisesti pankin ja asiakasyrityksen suhteen kannalta. Myös Tuula Mittilä 

(1993) on markkinoinnin tutkielmassaan käsitellyt tavaroita valmistavien yritysten markkinointia 

suhdemarkkinoinnin näkökulmasta.

Segmentointia tietokantamarkkinoinnin perustana käsittelevänä pro-gradu -tutkimustyönä on tämä 

työ ensimmäinen. Merkittävimmässä suhdemarkkinointia, asiakassuhdemarkkinointia tai tietokanta- 

markkinointia käsittelevässä kirjallisuudessa (mm. Berry 1983, Christopher ym. 1991, Gummesson 

1995, Håkansson & Snehota 1995) on asiakkaiden tunnistaminen ja asiakaskannan segmentointi 

mainittu ehdottomana perusedellytyksenä suhdemarkkinoinnin toteuttamiselle, mutta segmentointiin 

nimenomaan tietokantamarkkinoinnin perustana ei yksityiskohtaisesti olla aikaisemmin juurikaan 

perehdytty. Segmentoinnin käsitettä ollaan yleensäkin lähestytty yksinomaan tuotantohyödykkeitä 

tai kulutushyödykkeitä markkinoivan yrityksen näkökulmasta. Asiakaskannan segmentointia
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palveluyrityksen näkökulmasta ei aikaisemmin ole tutkittu.

1.7 Tutkielman rakenne

YHTEENVETO JA 
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

(Kappale 6)

PALVELUJEN MARKKINOINNIN 
ERITYISPIIRTEET 

(Kappale 3)
VIITEKEHYS (Kappale 3.4)

JOHDANTO
Tavoitteet ja ongelmanasettelu 

(Kappale 1 )

EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN 
TULOKSET 
(Kappale 5)

SUHDEMARKKINOINTI JA 
ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI 

TIETOKANTAMARKKINOINTI 
(Kappale 2)

EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS 
(Kappale 4)

Kuvio 1 Tutkielman rakenne

Tutkielman johdantokappale esittelee tutkimuksen tavoitteet, keskeiset tutkimusongelmat työn 

rajaukset sekä aikaisemmat aihealuetta sivuavat tutkimukset. Tutkimuksen teoreettisen keskustelun 

aloittaa suhdemarkkinoinnin ja asiakassuhdemarkkinoinnin käsitteiden tarkastelu. Kappale etenee 

yleisemmästä erityisempään eli ensin selkeytetään yleisesti suhdemarkkinoinnin ja asiakassuhdemark-
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kmoinnin käsitteitä ja sen jälkeen tietokantamarkkinointia asiakassuhdemarkkinoinnin toteuttajana. 

Tärkeän osan tietokantamarkkinoinnin tarkastelua saa asiakaskannan segmentointi ja erityisesti 

behavioraaliset eli kuluttajan käyttäytymiseen perustuvat segmentointikriteerit. Keskustelua 

palvelujen markkinoinnin erityispiirteistä täydentää palvelujen tietokantamarkkinoinnin tarkastelu. 

Tutkielman teoreettinen keskustelu päättyy tutkielman viitekehyksen esittelyyn.

Empiirisen tutkimuksen toteutuksen kuvaus aloitetaan kappaleessa 4 toimeksiantajan esittelyllä sekä 

yleisellä katsauksella teletoimintaan Suomessa. Kappaleessa 4 pohditaan niinikään empiirisen 

aineiston keruuta, tiedon analysointia sekä tutkimuksen luotettavuutta. Kappaleessa 5 esitellään 

keskeisimmät tutkimustulokset ja pohditaan tutkimuksen hyödyntämistä case-yrityksen tietokanta- 

markkinointia ajatellen. Tutkielman päättää yhteenveto ja johtopäätöksiä kuvaava kappale 6.
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2. SUHDEMARKKINOINTI JA ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI

Tämän suhdemarkkinointia ja asiakassuhdemarkkinointia käsittelevän luvun aluksi tarkastellaan suh

demarkkinoinnin käsitettä ja käsitteen taustoja sekä oleellisimpia eroja suhdemarkkinoinnin ja 

kertamyyntimarkkinoinnin eli transaktiomarkkinoinnin välillä. Samalla esitetään Grönroosin (1994) 

markkinointistrategiajatkumo sekä muutamien merkittävien suhdemarkkinoinnin asiantuntijoiden 

määritelmiä suhdemarkkinoinnista. Seuraavaksi tarkastellaan suhdetta yritysmarkkinoinnin näkökul

masta Håkansson & Snehotan (1995) mukaan, koska kirjoittajien suhdeanalyysi on syvällinen ja 

monilta osin sovellettavissa suoraan myös kuluttajamarkkinoille. Vastaavaa markkinoinnin näkö

kulmasta suhdetta syvällisesti analysoivaa kirjallisuutta on hyvin vähän, joten Håkansson & Snehotaa 

(1995) voidaan pitää perusteoksena ko. aiheesta. Suhteen analyysistä siirrytään selvittämään 

asiakassuhdetta kuluttajamarkkinoilla ja tarkastellaan asiakassuhteen elinkaarta sekä tasoja. Luvun 

lopuksi perehdytään tietokantamarkkinointiin suhdemarkkinoinnin osana sekä erityisesti asiakaskan

nan segmentointiin tästä näkökulmasta.

2.1 Suhdemarkkinointi ja suhde

2.1.1 Suhdemarkkinoinnin taustateoriat

Markkinointikiijallisuudessa markkinointi-mix ja 4P:n käsite (product, price, place, promotion) ovat 

yhä usein hallitseva koulukunta. Keskustelu 4P:n soveltuvuudesta ja riittävyydestä 1990-luvun mark

kinointiin on kuitenkin vilkastunut. Jo 1960-luvulla on markkinointimixille vaihtoehtoisia koulukun

tia alkanut kehittyä. Möller (1995) toteaa viimeaikaista markkinointitutkimusta hallinneista 

teorioista, että aikaisemmin tarkasteltiin markkinointimixin johtamista toiminnallisesta näkökulmasta, 

mutta mielenkiinnon kohde on laajentunut. Nykyään keskitytään esimerkikisi markkinoinnin strategi

sen roolin kasvuun yrityksissä, palvelujen markkinoinnin erityispiirteisiin, jakelukanavapolitiikan 

ulottuvuuksiin ja verkostoituneen teollisuuden vuorovaikutustekijöihin (Grönroos 1994, 7).

Yhteinen nimittäjä em. trendeille on eräänlainen markkinoinnin uudelleenorganisointi erityisesti 

palvelualan yrityksissä. Markkinointia ei nähdä enää erillisen markkinointiosaston vastuualueena, 

vaan tänä päivänä markkinoinnin tulisi koskettaa jokaista yrityksen työntekijää läpi koko organisaa-
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tion. Markkinointimix-teorian mukaan ns. ei-markkinoinnillisia toimintoja ovat tutkimus- ja tuoteke

hitys, suunnittelu, jakelu, koulutus, laskutus ja luototus. Kuitenkin edellä mainituille trendeille on 

ominaista, että näillä toiminnoilla koetaan olevan ratkaiseva rooli yrityksen markkinoinnin menes

tyksen kannalta (Grönroos 1994, 7).

Edellä mainittuun liittyen, Gummesson (1995) määrittelee koko- ja osa-aikaisen markkinoijan 

käsitteitä. Kokoaikainen markkinoija työskentelee yrityksen markkinointi- tai myyntiosastoilla mark

kinoinnin ammattilaisena ja osa-aikainen markkinoija käsittää yrityksen koko muun henkilökunnan. 

Tällä jaottelulla Gummesson painottaa jokaisen yrityksen työntekijän, riippumatta tehtävästä tai eri

koisalasta, merkitystä asiakassuhteiden hoidossa (Gummesson 1995, 22).

Kokonaisnäkemys palveluyrityksen markkinoinnista, jonka perusteella markkinointivastuu tulee 

hajauttaa organisaation kaikille tasoille, on myös palvelujen markkinoinnin pohjoismaalaiselle koulu

kunnalle (The Nordic School of Services Marketing) ominainen. Tämän näkemyksen mukaan mark

kinointia ei voi erottaa omaksi erikoistoiminnokseen muista yrityksen johtamiseen liittyvistä toimin

noista. Suhdemarkkinointi on ensi sijassa yritysjohdon strateginen asia, liittyen johtajuuteen, yritys

kulttuuriin, liiketoiminnan organisointiin ja resurssien kohdentamiseen. Vasta toissijaisesti suhdemar- 

kinointi on operatiivinen asia markkinointiosastolle, joka panee suhdemarkkinointistrategian täy

täntöön mm. ulkoisen markkinoinnin osalta (Grönroos 1994, 6-8; Blomqvist ym. 1993, 37).

Mix-ajattelun heikkoudeksi tänä päivänä luetaan myös sen kliinisyys; teorian mukaan myyjä on osto

tapahtuman ainoa aktiivinen osapuoli; ostaja sekä kuluttaja ovat passiivisia. Ostotapahtuman osa

puolten välillä ei oleteta vallitsevan henkilökohtaista suhdetta, paitsi satunnaisesti myyntiedustajan 

tai muun myynnin ammattilaisen ollessa kyseessä (Grönroos 1994, 8-9).

Vuorovaikutteinen ja verkosto-lähestymistapa teolliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinoin

nin erityispiirteiden korostaminen ovat suhdemarkkinoinnillisen lähestymistavan pohjana. Pohjois

mainen koulukunta näkee markkinoinnin selvästi vuorovaikutteisena prosessina sosiaalisessa kon

tekstissa, jossa suhteen luominen asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä näiden suhteiden hallinta 

ovat markkinoinnin kulmakivi (Grönroos 1994, 9).

Eurooppalainen IMP-tutkijaryhmä (Industrial Marketing and Purchasing tai, tilanteen mukaan.
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International Marketing and Purchasing) on perehtynyt laajalti suhteen käsitteeseen ja merkitykseen 

teollisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. IMP-ryhmän tutkimus käsittää 1300 yrityssuhteen analyysin 

15 vuoden ajanjaksolla. Tämän käsityksen mukaan suhde voi olla etäinen ja ei-henkilökohtainen, 

mutta siitä huolimatta tiivis, kompleksinen ja pitkäaikainen. Suhde pohjautuu yleensä yritysten 

väliseen liiketoimintaan ja sitä analysoidaan suhteessa ilmenevän sitoutumisen, omaksunnan, 

luottamuksen ja konfliktien perusteella. Tutkimuksen lähtökohtana on käsitys siitä, että teollisten 

markkinoiden luonnetta on helpompi ymmärtää, kun ensin tunnetaan siellä esiintyvä myyjä-asiakas

suhteiden vuorovaikutus (Ford 1993, 2).

IMP-ryhmä on perehtynyt suhteiden vuorovaikutuksen lisäksi verkostoihin. Tutkijoiden mukaan 

verkostojen muodostuminen on luonnollinen seuraus yritysten välisestä vuorovaikutuksesta (Ford 

1993, 441). Verkostosuhteita ШР-ryhmä on analysoinut mm. niiden valta-, vaikutus- ja luotta- 

musasetelmien pohjalta (Ford 1993, 444). Verkostosuhteet ovat tyypillisimmillään jakelutiejäijes- 

telmissä, ffanchisingissa, kansainvälisillä markkinoilla ja vastavuoroisissa operaatioissa kuten 

suorissa vaihtokaupoissa (Ford 1993, 451).

Vielä tänä päivänä suhdemarkkinoinnin tarkastelutapaan vaikuttavat sen useat eri taustateoriat. Teol

linen markkinointi (industrial marketing) ja yritysmarkkinointi (business-to-business marketing) 

sekä jakelukanavamarkkinointi (channel marketing) lähestyvät suhdemarkkinointia yritysten vä

lisen vuorovaikutuksen kehittymisen kannalta (Ford 1993, 444; Håkansson & Snehota 1995). Palve

lujen markkinointi käsittelee suhdepainotteista markkinointia palvelutapahtumassa myyjän ja asiak

kaan välille syntyneen asiakassuhteen näkökulmasta (Grönroos 1990a, 138). Suoramarkkinointiin 

pohjautuva tietokantamarkkinointi (database marketing) keskittyy nykyisistä ja potentiaalisista asi

akkaista yhteenkerätyn yksillöllisen tiedon hallintaan asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja lujittamiseksi 

sekä markkinoinnin suunnittelun tueksi (Baughan Wheaton 1990, 34; Kotler 1991, 627). Seuraa- 

vassa on kuvattu suhdemarkkinoinnin sijoittumista sen pohjana olevien teorioiden joukkoon.
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Kuvio 2; Suhdemarkkinoinnin teoriatausta 

(Möller 1995, 4)

Grönroosin (1994, 14) mukaan asiakassuhteiden rakentaminen ja johtaminen - suhdemarkkinointi- 

omaa kaikki edellytykset kehittyäkseen omaksi markkinoinnin teoria-alueekseen. Markkinointimi- 

xillä, muiden käsitteiden ja mallien ohella olisi osuutensa tässä suhdemarkkinointi -teoriassa.

2.1.2 Suhdemarkkinointi vs. transaktiomarkkinointi

Suhdemarkkinointi ja markkinointimix-perusteinen markkinointi eroavat toisistaan selkeästi 

tavoitteidensa suhteen. Suhdemarkkinoinnin huomion kohteena on pitkäaikaisten suhteiden luonti 

asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, kun taas transaktiomarkkinointi, jota usein mix-markkinoin- 

nilla toteutetaan, keskittyy yhteen vaihtotapahtumaan, transaktioon, kerrallaan. Suhdemarkkinoin

nin ja transaktiomarkkinoinnin välisiä eroja voidaan kuvata seuraavan tyyppisellä strategiajatkumolla, 

jossa jatkumon toisena ääripäänä on suhdemarkkinointi ja toisena transaktiomarkkinointi (Grönroos 

1994, 10).
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Strategia- Transaktio- Suhde-
jatkumo markkinointi

-------------------- ---------------------------

markkinointi

' ------------------------------------------------------------- p.

Aikaperspektiivi Lyhyt Pitkä

Tärkein markkinointitoi- Markkinointi-mix V uoro vaikutusmarkkinointi
minto

Hintajoustavuus Asiakkaat hintaherkkiä Asiakkaat vähemmän hintaherkkiä

Laadun tärkein ulottuvuus Lopputuloksen laatu Vuorovaikutuksen laatu

Asiakastyytyväisyyden mit- Markkinaosuuden seuranta Asiakaskannan hallinta

taaminen

Asiakastietojärjestelmä Ad-hoc-asiakastyytyväisyys- Reaaliaikainen asiakaspalaute-

tutkimukset järjestelmä

Markkinoinnin toimintojen Toimintojen rajapinta Rajapinta strategisesti

ja henkilöstön välinen dip- rajoitettu tai merkityksellinen

puvuus merkityksetön

Sisäisen markkinoinnin Rajoitetusti tai ei lainkaan Tärkeä menestykselle

rooli merkitystä menestykselle

Tuotejatkumo Kertakäyttöiset Kestokulutus- Teollisuus- Palvelut

kulutustavarat tavarat hyödykkeet

Taulukko 1; Markkinointistrategiajatkumo (kts. Grönroos 1994, 11 tai 1990(a), 146)

Erityyppisiä hyödykkeitä ja palveluja voidaan sijoittaa jatkumolle, kuten kuvan alalaidassa on esi

merkkinä esitetty. Tuotteen ja sitä vastaavan markkinointistrategian paikkaa jatkumolla ei voida 

kuitenkaan aivan tarkasti määrittää. Valmispakattujen kulutushyödykkeiden markkinoija hyötyy 

varmasti eniten transaktiomarkkinoinnista, koska kyseessä on massamarkkinat, joilla suoraa yhteyttä 

kuluttajaan ei ole. Palvelujen markkinoija toisaalta valinnee mieluummin suhdepainotteisen mark

kinointistrategian, koska yleensä suora kontakti asiakkaaseen on mahdollista saavuttaa, enemmän tai 

vähemmän säännöllisesti (Grönroos 1994, 10).

Transaktiomarkkinoinnissa markkinoinnin aikaperspektiivi on varsin lyhyt, sillä tavoitteena on yhden 

transaktion, kertaostoksen, aikaansaaminen. Transaktion tuoton oletetaan olevan välittömästi
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laskettavissa. Transaktiomarkkinoinnissa analysoitava yksikkö on yksittäinen vaihtotapahtuma. Suh

demarkkinoinnissa aikaperspektiivi on puolestaan paljon pidempi. Markkinoija ei ensisijaisesti tähtää 

lyhyen aikavälin tuloksen kasvattamiseen, vaan tavoitteena on tuloksen tekeminen pitkällä aikavälillä 

kannattavien ja kestävien asiakassuhteiden avulla. Suhdemarkkinoijalle voivat tietyt yksittäiset 

vaihtotapahtumat sellaisenaan olla lyhyellä aikavälillä jopa kannattamattomia. Suhdemarkkinoijan 

analyysiyksikkö on asiakassuhde (Grönroos 1994, 10).

Suhdemarkkinoinnin isä on palvelujen markkinoinnin tutkija Leonard Berry. Hän käytti termiä 

suhdemarkkinointi (relationship marketing) ensimmäistä kertaa vuonna 1983, jolloin hän määritteli 

suhdemarkkinoinnin seuraavasti:

Suhdemarkkinointi on asiakassuhteiden luomista, ylläpitämistä ja - useita palveluja mark

kinoivissa organisaatioissa - asiakassuhteiden vahvistamista. Nykyisten asiakkaiden palveleminen 

koetaan yhtä tärkeäksi kuin uusien asiakkaiden hankkiminen menestyksekkään pitkän tähtäimen 

markkinoinnin kannalta. Hyvä palvelu on välttämätöntä asiakassuhteen säilymisen ja vahvistumi

sen kannalta. Markkinointiajattelu lähtee siitä, että uuden asiakkaan hankkiminen on vasta 

markkinoinnin prosessin ensimmäinen askel. Markkinointi on suhteen lujittamista, neutraalin 

asiakkuuden muuntamista asiakaslojaalisuudeksi ja asiakkaan arvostamista ("serving customers 

as clients")" (Berry 1983, 25).

Grönroosin määritelmä (Grönroos 1990a, 138) suhdemarkkinoinnista on:

"Markkinointi on suhteiden luomista, ylläpitämistä ja vahvistamista (usein, mutta ei välttämättä 

pitkäaikaisten) asiakkaisiin ja muihin osapuoliin kannattavasti siten, että osapuolten tavoitteet 

saavutetaan. Tämä toteutetaan molemminpuolisella lupausten antamisella ja täyttämisellä. "

Grönroos ottaa määritelmässään siis huomioon myös muut yrityksen sidosryhmät, kuin asiakkaat. 

Myös Christopher ym. mainitsee yrityksen suhdemarkkinoinnin kohderyhmiksi nykyisten asiakkaiden 

lisäksi tavarantoimittajat, erilaiset vaikuttajat, oman henkilökunnan, potentiaaliset työntekijät ja 

erilaiset tuotteen suosittelijaryhmät (Christopher ym.1991, 20-21).
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2.1.3 Edellytyksiä suhdemarkkinoinnille

Suhdemarkkinointi soveltuu Berryn (1983, 25) mukaan parhaiten silloin, kun palvelu on monimut

kainen ja asiakas haluaa sitä säännöllisin väliajoin, muitakin saman palvelun tarjoajia on olemassa 

ja asiakas voi valita toimittajan vapaasti. Ghingold & Maierin (1986) mukaan suhdemarkkinointi 

toimii parhaiten, kun asiakkaat ovat suhteellisen tietämättömiä palvelun ominaisuuksista. Zeithaml 

(1981) lisää edeMmainittuihin tilanteisiin vielä ympäristön dynaamisuuden ja epävarmuuden tulevai

suuden kysynnän ja tarjonnan muutoksista (Crosby ym. 1990, 69).

Vastaavasti vaihtelevat korkea-ja matalasuhdanteet voivat olla vaikuttamassa - mahdollistamassa tai 

rajoittamassa - suhdemarkkinoinnin soveltuvuutta yrityksen markkinointistrategiaksi. Suhdemark

kinoinnin merkitys kasvaa myös kilpailutilanteen kiristyessä; hyvät asiakassuhteet voivat säästää 

yritystä suoranaiselta hintakilpailulta, koska asiakkaat ovat sitoutuneet yritykseen muiden kuin 

rahallisten etujen turvin. Vastaavasti yritysmuodolla voi olla merkitystä suhdemarkkmointistrategian 

soveltuvuudelle. Varsinkin yritysmuodot, joissa asiakkaat ovat omistajina tai jäseninä, kuten

osuuskunnat, luonevat hyvät edellytykset suhdemarkkinoinnin toteuttamiselle (Blomqvist ym. 1993, 

45).

Usein, suhdemarkkinoinin korkeista kustannuksista johtuen, palveluyritykset valitsevat suhdemark- 

kinointistrategiakseen vain kaikkein parhaimpiin asiakkaisiinsa panostamisen. Kuitenkin informaa

tioteknologian kehittyessä jatkuvasti, ovat kustannukset laskussa, ja usein on taloudellisesti jo 

järkevää panostaa myös laajempiin asiakasjoukkoihin (Pine ym. 1995, 106).

Suhdemarkkinointi soveltuu hyvin, kun kyseessä on monimutkainen tavara tai palvelu, ja asiakas 

kokee valinnan eri vaihtoehtojen välillä työlääksi. Yritys voi antaa asiakkaalle mahdollisuuden 

osallistua tuotteen suunnitteluun. Tätä lähestymistapaa on toteutettu mm multimedian avulla. 

Vastaavasti suhdemarkkinointi soveltuu hyvin taloudellisesti suurten kestokulutushyödyke-ja palve

luhankintojen, kuten autojen, koneiden, tietojäijestelmien ja konsultointipalvelujen myyntiin. Samoin 

elektroniset ja digitaaliset laitteet ja palvelut soveltuvat hyvin suhdemarkkinoitaviksi - jopa 

yksilömarkkinointiin (one-to-one-marketing) niiden usein mahdollistaessa pitkälle viedyn henkilö

kohtaisten mieltymysten huomioimisen. Tällaisia tuotteita ovat mm.tietokoneohjelmat ja telekom- 

murukaatiopalvelut. Reaaliaika- eli tosiaikapalvelut (on-line services) ja ylellisyystuotteet käsittävät
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usein laajan tarjonnan, mikä aiheuttaa tuotteita huonosti tuntevalle kuluttajalle vaikeita valintatilan

teita ja epävarmuutta. Suhdemarkkinoija kokee nämä tilanteet haastaviksi; kuluttajaa voidaan ohjata 

ja neuvoa valinnoissa, vähentää epävarmuutta, ja samalla luoda perustaa jatkuvalle asiakasuhteelle 

(Pine ym. 1995, 106-108).

2.1.4 Suhde ja sen elementit

Koska suhdemarkkinoinnin taustalla on yritysmarkkinointi, yritysten väliset suhteet ja niiden 

vaaliminen, on käsitteiden selkeyttämiseksi huomioitava tämä asetelma myös tässä kuluttaja

markkinoille sijoittuvassa tutkimuksessa. Seuraavassa esitettävien suhteiden elementtien avulla on 

tarkoitus avartaa yrityssuhteen käsitettä.

Yrityksen tärkeimmät suhteet tavarantoimittajiin, asiakkaisiin jne. ovat vahvasti toisistaan riippuvai

sia. Yrityksen yhden suhteen muotoja tapahtumat vaikuttavat toisiin saman yrityksen suhteisiin. Toi

mialasta riippumatta yrityksen vuorovaikutusrakenteeseen vaikuttavat aina tietyt osa-alueet, kuten 

teknologia, osaaminen, sosiaaliset suhteet, hallinnolliset järjestelmät ja lainsäädäntö (Håkansson & 

Snehota 1995, 13).

Suhteen elementtien avulla tarkastellaan suhteen sisäisiä riippuvuus- ja vuorovaikutustekijöitä. 

Yritysten liikesuhde yhdistää samalla osin yritysten teknisiä, hallinnollisia ja kaupallisia toimintoja. 

Yritysten toiminnot voivat yhdistyä jaksottaisesti tai rinnakkaisesti. Jaksottaista yhdistymistä 

tapahtuu, kun yrityksen toiminto aiheuttaa toisessa yrityksessä tietyn toiminnon. Yhdistyminen on 

rinnakkaista, kun ostaja vaikuttaa tavarantoimittajaan, jotta tämä ryhtyisi tuoteyhteistyöhön 

(Håkansson & Snehota 1995, 28-29).

Resurssisiteet yhdistävät kahden yrityksen teknologiaa, osaamista, materiaaliresursseja jne. Resurs- 

sisiteiden muodostaminen itsessään on yrityksen voimavara. Yrityssuhteet mahdollistavat resurssien 

liikkuvuuden ja yritysten resurssien hyödyntämisen vastavuoroisesti (Håkansson & Snehota 1995, 

31). Ihmiset, jotka toimivat suhteen sisällä, vaikka eri puolilla, vaikuttavat toinen toistensa näkemyk

siin ja tulkintatapaan, sekä oppivat toisiltaan. Nämä toimijoiden väliset siteet vaikuttavat omalta 

osaltaan suhteen kehitykseen. Vastaavasti kahden yrityksen välisen vuorovaikutuksen luonteeseen 

vaikuttavat myös kummankin yrityksen muut suhteet (Håkansson & Snehota 1995, 32-35).
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toiminnallinen
yhteys

Kuvio 3; Suhteen elementit 

(Håkansson & Snehota 1995, 35)

Nämä edellä kuvatut suhteen elementit ovat myös keskenään riippuvaisia. Yrityksissä toimivat 

ihmiset saavat aikaan yrityksen toimintoja, joissa hyödynnetään yrityksen resursseja. Samalla 

resurssit rajoittavat ja mahdollistavat yrityksen toimintoja. Henkilösiteiden olemassaolo on taas 

ehdoton edellytys toiminnallisten yhteyksien ja resurssisiteiden muodostumiselle (Håkansson & 

Snehota 1995, 35).

2.2 Asiakassuhdemarkkinointi

Tässä työssä erotetaan asiakassuhdemarkkinointi omaksi osakseen laajempaa suhdemarkkinoinnin 

käsitettä. Suhdemarkkinointi käsitetään yrityksen ja sen sidosryhmien, muidenkin kuin asiakkaiden, 

välisten suhteiden hallinnaksi ja vahvistamiseksi. Näitä muita sidosryhmiä ovat mm. yrityksen 

tavarantoimittajat, omistajat, rahoittajat, kilpailijat ja jälleenmyyjät. Asiakassuhdemarkkinointia 

käsitellään palveluja markkinoivan yrityksen ja yrityksen lopullisen asiakkaan, kuluttajan, välisen 

vuorovaikutussuhteen näkökulmasta. Aluksi tarkastellaan pitkäaikaisen suhteen kehitysvaiheita 

kuluttajamarkkinoilla ja Grönroosin (1990b) kehämallilla kootaan yhteen asiakassuhteen elinkaaren



17

vaiheet. Elinkaaresta siirrytään tarkastelemaan suhdemarkkinointia asiakassuhteen eri tasoilla. Luvun 

päätteeksi täsmennetään edellytyksiä suhdemarkkinointistrategian toteutukselle ja käsitellään 

asiakassuhteen elementtejä, ennen siirtymistä suhdemarkkinoinnin toteutuksen oleellisen osan, asi

akaskannan tietokantapohjaisen hallinnan, tarkasteluun.

2.2.1 Asiakassuhde kuluttajamarkkinoilla

Asiakassuhteella tarkoitetaan tässä yhteydessä suhdetta tuotteen taijoajan eli myyjän, ja asiakkaan 

eli tuotteen ostajan välillä. Kuluttajamarkkinoilla toimittaessa markkinoinnin perusoletus on, että 

tuotteen ostaja on myös sen kuluttaja. Asiakassuhde tässä merkityksessä voi syntyä kasvotusten 

asiakkaan kanssa tai yhtä hyvin puhelimessa, kirjeen välityksellä tai telefaxilla (Gummesson 1995, 

43).

Suhde asiakkaan ja yrityksen välille kehittyy vaiheittain ja käytännössä eri vaiheiden sisältö vaihtelee 

tapauksittain paljonkin. Grönroos on kuitenkin jakanut asiakassuhdeprosessin ns. perusvaiheisiin; 

suhteen luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Palvelun tarjoajan näkökulmasta suhteen luomi

nen edellyttää lupausten antamista, ylläpitäminen niiden täyttämistä ja kehittäminen uusien lupausten 

antamista, kun aikaisemmat on täytetty (Grönroos 1990a, 138-139).

Asiakassuhteen luominen henkilökohtaisessa kontaktitilanteessa on suhdemarkkinoijan näkö

kulmasta kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa markkinoija luo suhdetta puhtaasti tuotteen omi

naisuuksien pohjalta. Hän pyrkii herättämään asiakkaassa tarpeen ja toiveen tavaran tai palvelun 

hankkimisesta ja samalla hän pyrkii saamaan asiakkaan vakuuttuneeksi yrityksen tuotteen parem

muudesta suhteessa muihin vastaaviin tuotteisiin. Tämä ns. rationaalinen vaihe vaatii markkinoijalta 

vankkaa tuoteasiantuntemusta. Seuraavassa vaiheessa tavoitteena on asiakkaan ostopäätöksen 

aikaansaaminen, mikä vaatii myyjältä tahtovaltaisuutta asiakkaan päätöksiin vaikuttamiseksi. 

Kolmannessa vaiheessa markkinoija pyrkii kehittämään sosiaalista suhdetta asiakkaaseen, ja varmis

tumaan, että asiakas asioi mielellään jatkossakin hänen kanssaan. Tätä vaihetta kuvataan tunnevaltai- 

seksi, sillä myyjä pyrkii vaikuttamaan asiakkaan psykologiaan (Gummesson 1995, 48).

Mitä enemmän yritys asettuu edellä kuvatun markkinointistrategiajatkumon suhdemarkkinoinnilli- 

sempaan päähän ja samalla poispäin transaktiotyyppisestä tilanteesta, sitä enemmän tarjottu palvelu
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laajenee ja monipuolistuu. Peruspalvelun lisäksi asiakkaalle tarjotaan täydentäviä lisäpalveluja, esim. 

neuvontaa palvelun käytössä, asennusapua tai logistisia palveluja, jotka lisäävät suhteen arvoa, teke

vät suhteeseen sitoutumisen asiakkaalle houkuttelevammaksi ja molemmille osapuolille kannattavam

maksi. Mitä voimakkaammin yritys toteuttaa asiakassuhdemarkkinointistrategiaansa, sitä kriittisem

mäksi muodostuu peruspalvelun ympärille koottujen lisäpalveluiden merkityksen ymmärtäminen 

(Grönroos 1994, 13).

Asiakassuhteen luomista voidaan tarkastella myös ns. Caloniuksen lupaus-käsiteen avulla. Molem

minpuolisessa suhteessa palvelutapahtuman kummatkin osapuolet osallistuvat lupausten antamiseen 

ja niiden pitämiseen. Palvelun tarjoaja antaa asiakkaalle lupauksen palvelun ominaisuuksista ja 

laadusta. Asiakas antaa vastaavia lupauksia palveluntarjoajalle, kuten lupauksen palvelun maksa

misesta tai sitoutumisestaan asiakassuhteeseen. Asiakassuhteita ylläpidetään antamalla uusia lupauk

sia ja pitämällä annettuja lupauksia (Gummesson 1995, 48-49; Grönroos 1990a, 138).

Asiakassuhteen luomisvaiheen kriittinen hetki (kts. 4.2) on ns. "totuuden hetki" (the moment of 

truth; Normann 1984; Grönroos 1990a, 14), joka on itseasiassa "mahdollisuuksien" hetki. Tilanne 

on totuuden hetki, sillä yrityksen on mahdotonta vaikuttaa suoraan asiakkaan kokemuksiin enää jäl

kikäteen (Normann 1991, 17). Puutteelliseksi koetun palvelun laadun korvaaminen asiakkaalle vaatii 

yleensä uuden totuuden hetken. Hyvin toteutettu ja onnistunut totuuden hetki antaa edellytykset 

asiakassuhteen jatkuvuudelle (Grönroos 1990a, 14,42).

Totuuden hetki ei sellaisenaan ole positiivinen tai negatiivinen tapahtuma. Oleellista on totuuden het

ken lopputuloksen arviointi. Eri totuuden hetket keskenään eivät arvioitaessa ole samanarvoisia. 

Toiset ovat tärkeämpiä ja ansaitsevat enemmän huomiota, koska niillä on ratkaisevampi merkitys 

asiakkaan kokeman palvelun laadun arvioinnissa (Vavra 1992, 90).

Asiakassuhdemarkkinoinnin perusajatuksena on, että uusien asiakkaiden hankkimisen lisäksi 

yrityksen tulee panostaa olemmassaolevien asiakassuhteiden ylläpitämiseen Tutkimusten mukaan, 

uuden asiakkaan hankkiminen on yritykselle jopa viidestä kymmeneen kertaa kallimpaa, kuin 

olemassaolevan asiakassuhteen säilyttäminen (Gummesson 1995, 236). Kerran menetetyn asiakkaan 

takaisinsaaminen voi koitua jopa 25 kertaa kalliimmaksi, kuin olemassaolevalle asiakkaalle mark

kinoiminen (Grönroos 1990a, 203).
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Yrityksen ja asiakkaan välille hyvin suunniteltu kommunikointi -ohjelma vahvistaa ja ylläpitää 

suhdetta. Kommunikointi -ohjelman menestyksekkyys riippuu tavoitteiden asettamisesta, joiden tulisi 

tukea yrityksen markkinoinnin ja strategian kokonaistavoitteita. Seuraavassa kuvataan tavoitteita, 

joita yrityksen kommunikointi -ohjelmalle voidaan asettaa (Vavra 1992, 174).

Yritys voi kommunikointia asiakkaiden kanssa hyväksikäyttäen asemoida itsensä tietyillä markkinoil

la tai vahvistaa yleisimagoansa. Kommunikointi voi olla informatiivista, asiakkaille uusista tuotteista 

tai olemassaolevien parannuksista tiedottamista tai neuvontaa. Tavoitteena voi olla myös yrityksen 

muiden tuotteiden - ristiostojen - aikaansaaminen. Kommunikointi -ohjelmalla lisätään asiakkaiden 

tunnetta tärkeydestään ja yritykseen kuuluvuudestaan, jolloin asiakas kokee olevansa osa jotakin 

etuoikeutettua ryhmää. Myös asiakkaan ostopäätökseen vaikuttaminen ja päätöksen tukeminen 

voivat olla kommunikoinnin tavoitteita (Vavra 1992, 174).

Kommunikointi, vastavuoroisuus ja saavutettavuus ovat asiakasuhdetta ylläpitäviä elementtejä. 

Markkinoijan tulee tuntea asiakkaansa muuttuvat mielenkiinnon kohteet, arvot ja asenteet sekä 

tarjota asiakkaalle ylivoimaisia etuja, joista hänellä ei ole varaa kieltäytyä. Hyvä asiakassuhteen 

ylläpito on vuoropuhelua, jossa asiakas tuntee, että hänen mielipiteillään on merkitystä, ja että yritys 

on kiinnostunut vastaamaan hänen tarpeisiinsa. Asiakkaan huomioiminen tuo suhteeseen lisäarvoa, 

jolla kasvatetaan yksittäisen tuotteen tuomaa arvoa (Cross 1995, 127).

Saavutettavuus tarkoittaa asiakasdialogin eli kaksisuuntaisen kommunikoinnin kehittämistä yrityksen 

ja yksittäisten asiakkaiden välille (Blomqvist ym. 1993, 7-8). Asiakasdialogin tarkoituksena on 

markkinoijan kannalta saada palautetta tuotteesta, kartoittaa markkinamahdollisuuksia, arvioida 

mainonnan vaikutuksia, vähentää asiakkaiden epävarmuutta tuotteesta ja lisätä asiakkaan uskolli

suutta ja omistautuneisuutta juuri ko. yritystä kohtaan (Vavra 1992, 106). Grönroos (1990b) arvioi 

palvelun saavutettavuutta myös henkilökunnan määrän ja taitojen sekä palvelupisteiden aukioloaiko

jen, sijainnin ja ulkonäön perusteella. Samoin hän mainitsee koneiden ja laitteiden sekä prosessissa 

samanaikaisesti olevien muiden asiakkaiden vaikuttavan palvelun saavutettavuuteen (Grönroos 

1990b, 105).

Luottamuksen kehittyminen asiakkaan ja yrityksen välille, ts. edellä kuvattujen lupausten täyttäminen 

on edellytys asiakassuhteen ylläpitämiselle. Asiakkaan on oltava tyytyväinen saamaansa palveluun,
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jotta luottamus voi kehittyä. Asiakas ei kuitenkaan aina tule saamaan haluamaansa palvelua, jolloin 

hänelle tulee antaa mahdollisuus reklamoida. Joka kerta, kun tyytymätön asiakas ottaa yhteyttä yri

tykseen, on yrityksellä mahdollisuus muuntaa tyytymättömyys tyytyväisyydeksi, ja samalla saada 

arvokasta asiakastietoutta yrityksen hyödynnettäväksi ongelmien ennakoinnissa (Vavra 1992, 127).

Myös asiakkaan palkitseminen on oleellinen osa asiakassuhteen ylläpitämistä; uskollisuuden 

lisäämistä ja asiakkaan yritykseen sitouttamista. Esimerkkejä keinoista asiakkaan palkitsemiseksi 

ovat vuosittaisten maksujen ja korkojen alentaminen, suunnatut erikoistarjoukset, yhteistyökump

paneiden tuotteiden etutaijoukset ja automatisoidut, vaivattomuutta ja helppoutta asioiden hoidossa 

lisäävät palvelut, joilla myös tarjotaan asiakkaalle lisäarvoa suhteeseen (Cross 1995, 136-138). 

Asiakkaan palkitseminen tähtää suhteen jatkuvuuteen, jolloin hänen tulee voida nähdä suhteen 

kannattavuuden kasvu myös pitkällä tähtäimellä. Pitkän asiakassuhteen sisällä markkinoija tarjoaa 

asiakkaalle lyhyen tähtäimen etuisuuksia ylläpitääkseen asiakkaan kiinnostusta yritykseen (Cross 

1995, 141-142).

Asiakassuhteen kehittäminen markkinoijan näkökulmasta merkitsee usein suhteen kannattavuuden 

kasvattamista. Suhteen kannattavuus perustuu asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Asiakkaan 

kokemalla arvolla tarkoitetaan yrityksen kykyä tuoda asiakkaan laatukokemukseen ylimääräinen 

ulottuvuus (Blomqvist ym. 1993, 33).

Kannattavuustavoitteen lisäksi yrityksellä on usein myös kasvutavoitteita. Markkinaosuuden 

kasvattamiseksi yrityksellä on kolme vaihtoehtoa; hankkia lisää uusia asiakkkaita, kasvattaa ny

kyisten asiakkaiden ostomääriä ja vähentää, kilpailijoille tai muuten, poistuvien asiakkaiden määrää. 

Yritys, joka kohdentaa markkinointinsa nykyisiin asiakkaisiinsa lisää mahdollisuuksiansa laajentaa 

nykyisiä asiakassuhteitaan (lisätä ostomääriä) ja vähentää vaaraa menettää heidät kilpailijoille (Berry 

& Parasuraman 1991, 132).

Toisaalta asiakassuhdetta pyritään kehittämään myös luottamuksellisemmaksi ja läheisemmäksi eli 

syventämään sitä. Asiakassuhteen syventyessä tulee siitä yrityksen kannalta yhä tärkeämpi voimava

ra. Tyytyväinen asiakas tuo yritykselle lisää volyymia paitsi lisääntyneinä ostoina ja myyntimarkkoi

na, myös puhumalla yrityksen puolesta hankkien samalla uusia potentiaalisia asiakkaita. Hyvin 

hoidetuista asiakkaista kehkeytyy yritykselle arvokkaita osa-aikaisia markkinoijia (O'Brien & Jones
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1995, 75-79). Asiakassuhteen syventäminen on paljolti asiakasuskollisuuden ja luottamuksen 

kasvattamista, joihin palataan vielä lähemmin asiakassuhteen analyysikohteiden tarkastelussa 

kappaleessasi. 1.

2.2.2 Asiakassuhteen elinkaari ja tasot

Asiakassuhteen elinkaarta palvelualalla kuvaa nk. kehämalli. Elinkaari on siinä jaettu kolmeen 

vaiheeseen: alkuvaiheeseen, ostotapahtumaan ja kulutustapahtumaan. Elinkaarikehä pyörii ympäri 

jatkuvana prosessina, josta asiakas voi poistua, ts. elinkaari voi katketa, minkä tahansa vaiheen 

jälkeen, mikä tarkoittaa asiakassuhteen lakkaamista. Asiakassuhteen luominen on kehän pyörimis

liikkeen aikaansaamista, ylläpito kehän pitämistä pyörimisliikkeessä ja asiakassuhteen kehittäminen 

pyörinnän tahdin nopeuttamista ja ostettavien tuotteiden lukumäärän lisäämistä (Grönroos 1990b, 

130). Kehämalli on kuvattu seuraavassa.

K*mu
Paetun

‘"M L Л,

Kuvio 4; Asiakassuhteen elinkaari (Grönroos 1990b, 163)

Berryjä Parasuraman ovat luokitelleet suhdemarkkinoinnin kolmeen tasoon sen mukaan, mitä sidok-
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siä yritys käyttää uskollisuuden lisäämiskeinoina asiakassuhteissaan. Mitä korkeampi taso, sen 

suuremmat ovat suhdemarkkinointistrategian suomat differointimahdollisuudet. Mallissa on 

keskeistä siteet, joilla yritys sitouttaa asiakkaitaan. Siteet jaetaan rahallisiin, sosiaalisiin ja ra

kenteellisiin siteisiin (Berry & Parasuraman 1991, 136-137).

Taso Siteet Markkinoinnin

huomion kohde

Palvelun

räätälöinnin-

aste

Tärkein markkinointi

mixin elementti
Differointi-

mahdollisuudet

Yksi rahalliset asiakas alhainen hinta vähäiset

Kaksi rahalliset kanta-asiakas keskitasoinen henk.koht keskinkertaiset
ja sosiaaliset kommunikointi

Kolme rahalliset sosiaali- kanta-asiakas keskitasoisesta palvelun suuret
setja rakenteelliset laajaan jakelu

Taulukko 2; Asiakassuhteen tasot (Berry & Parasuraman 1991, 137)

Ykköstason asiakassuhteissa pääasiallisena kilpailukeinona käytetään hintaa ja siteet asiakkaaseen 

ovat etupäässä rahalliset. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on vain "parhaimmille" asiakkaille 

suunnatut erikoistarjoukset. Ykköstason suhdemarkkinoinnissa heikkoutena ainakin pitkällä 

aikavälillä on se, että hinta on varsin helposti jäljiteltävissä oleva markkinointimixin elementti, eikä 

siten itsenäisesti tarjoa merkittävää kilpailuetua. Palvelun tarjoajan, joka haluaa rakentaa mahdolli

simman lujia suhteita asiakkaisiinsa, tulee löytää sellaisia sitouttamiskeinoja, jotka ovat asiakkaille 

tärkeitä ja kilpailijoille vaikeita jäljitellä (Berry & Parasuraman 1991, 136-138).

Kakkostason asiakassuhteissa asiakkaaseen luodaan hinnan lisäksi sosiaalinen side. Markkinoinnin 

pääpaino on yksilöllisessä palveluntuotannossa, henkilökohtaisessa kommunikoinnissa ja asia

kasuskollisuuden kasvattamisessa. Sosiaaliset siteet eivät yleensä korvaa hinnan merkitystä tai 

palvelun heikkoutta, mutta ne voivat kuitenkin rohkaista asiakasta pysymään suhteessa. Kun 

painopiste on henkilökohtaisessa viestinnässä, opitaan asiakkaat tuntemaan yksilöinä ja heidän 

tarpeensa ja toiveensa voidaan täyttää yksilöllisesti suunnitellulla tavalla eli tuotteita voidaan 

räätälöidä (Berry & Parasuraman 1991, 138-140).
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Kolmostason suhdemarkkinoijat pyrkivät sitouttamaan asiakkaitaan rakenteellisilla siteillä sosiaalis

ten ja rahallisten siteiden lisäksi. Rakenteelliset siteet luodaan tarjoamalla asiakkaalle palvelua, jota 

ei ole saatavissa muista lähteistä. Nimitys "rakentellinen" side viittaa yritysmarkkinoiden jakelusys- 

teemin teknologiapohjaisiin, asiakkaan oman toiminnan tehostamista helpottamaan suunniteltuihin 

palveluihin, mutta perusidea rakenteellisista siteistä soveltuu myös asiakassuhdemarkkinointiin. 

Hyvin toteutettuna rakenteelliset siteet pitävät asiakkaan yrityksessä ja nostavat niitä kustannuksia, 

joita asiakkaalle aiheutuu kilpailijan asiakkaaksi siirtymisestä. Hintakilpailutilanteessa asiakkaaseen 

luodut rakenteelliset siteet tarjoavat tärkeän kilpailuedun. Ydinasia kolmostason suhdemarkkinoin

nissa on tarjota tuotteelle lisäarvoa, joka on samalla ylivoimaista kilpailijoihin verrattuna (Berry & 

Parasuraman 1991, 140-142).

2.2.3 Asiakassuhteen elementit

Seuraavassa tarkastellaan Gummessonin (1995) mukaan yleisiä suhteen ominaisuuksia, joiden 

mukaan erityyppisiä suhteita on mahdollisuus vertailla ja kuvailla. Gummessonin tarkastelu on tar

koitettu kuvaamaan asiakassuhteen ominaisuuksien lisäksi myös verkostosuhteita ja liike-elämän 

muita vuorovaikutussuhteita. Tässä työssä ominaisuuksia käsitellään asiakasta ja yritystä toisiinsa si

tovina elementteinä Håkansson & Snehotan (1995) edellä kappaleessa 2.1.4 käsitellyn analyysin 

mukaisesti.

Asiakasta ja yritystä toisiinsa voimakkaasti sitova elementti on yhteistyö. Yhteistyötä voi olla 

eriasteista ja se voi perustua yhteen vuorovaikutustilanteeseen tai olla jatkuvaa. Yhteistyö voi 

muodostua esimerkiksi asiakkaalle annetusta mahdollisuudesta osallistua palvelun suunnitteluun. 

Myös palvelun tuotantotapahtuma yrityksen ja asiakkaan välillä sisältää yleensä eriasteista, molempia 

osapuolia hyödyttävää, yhteistyötä (Gummesson 1995, 31). Toiset asiakkaat kokevat yhteistyön ja 

sosiaalisen vuorovaikutustilanteen hyvinkin tärkeäksi osaksi asiakassuhdetta, kun toiset arvostavat 

automatisoitujen itsepalvelujen helppoutta ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen vähyyttä niissä 

(Normann 1991, 93).

Toisinaan riippuvuus on asiakasuhdetta hallitseva elementti. Asiakas voi olla hyvinkin riippuvainen 

tietyistä palveluista, kuten on tilanne sairaankuljetus- tai palolaitoksen palveluiden kohdalla. Päivit

täin asiakas voi kokea itsensä riippuvaiseksi esimerkiksi työpaikkakuljetuksen tai puhelinpalveluiden
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järjestämisestä. Myös palvelun tarjoaja on riippuvainen asiakkaan kanssa sovituista rahallisista 

suorituksista, niiden oikea-aikaisuudesta sekä asiakassuhteistaan yleensä (Gummesson 1995, 31).

Luottamus, riskinotto ja epävarmuus ovat tyypillisiä asiakassuhteessa esiintyviä elementtejä. 

Luottamus on usein yksi tärkeimmistä jatkuvan asiakassuhteen edellytyksistä. Asiakassuhde voi 

perustua kuluttajan luottamukseen juuri tiettyä yritystä tai sen tuotemerkkiä kohtaan. Myös riskiteki

jät ovat asiakassuhteille tyypillisiä. Esimerkiksi pankki ottaa riskin lainatessaan asiakkaalle rahaa. 

Useisiin palveluihin sisältyy myös epävarmuutta, koska palvelutapahtumaa on mahdotonta ennakolta 

arvioida (Gummesson 1995, 32). Kustannuksia tai tuottoja on mahdoton ennalta täsmällisesti 

määrittää, mikä seikka luo asiakkaalle hänen sijoituksensa suuruuden mukaan eriasteista 

epävarmuutta. Epävarmuus vähenee kokemuksen kasvaessa suhteen jatkuessa (Ford 1993, 47-48). 

Paradoksaalista on, että pitkällä aikavälillä epävarmuuden väheneminen tai puuttuminen lopulta 

kokonaan voi tuottaa ongelmia, koska rutinoituneissa suhteissa ei asiakkaiden muuttuneita todellisia 

tarpeita enää pystytä välttämättä tunnistamaan (Ford 1993, 51).

Valta asiakassuhteessa tarkoittaa, että yritys ja asiakas eivät ole tasa-arvoisia, vaan toisella 

osapuolella on yliote. Esimerkiksi asiakkaan riippuvuus palvelusta antaa yritykselle valtaa asiakkaa

seen nähden. Suhde voi valta-asetelmasta huolimatta olla toimiva ja harmoninen, kun molemmat ovat 

hyväksyneet asetelman, eikä parempia vaihtoehtoja ole tarjolla". Valta asiakassuhteessa voi myös 

vaihdella osapuolelta toiselle suhteen aikana (Gummesson 1995, 32).

Asiakassuhdemarkkinoinnin yhtenä lähtökohtana on asiakassuhteen pitkäaikaisuus ja siksi se on 

tyypillinen suhteen elementti. Asiakassuhteen jatkuessa molemmat osapuolet usein oppivat toisiltaan 

ja muokkaavat suhdetta intensiivisemmäksi ja tehokkaammaksi. Asiakassuhde voi olla pitkäaikainen 

ja säännöllinen, kuten pankkiasiakkuus tai työmatkakuljetus, olematta kuitenkaan kovin intensiivi

nen. Esimerkiksi sydänleikkauspotilaan ja lääkärin suhde on lyhytaikainen, mutta hyvin intensiivinen 

(Gummesson 1995, 33).

Läheisyys tai etäisyys asiakassuhteessa voi olla luonteeltaan fyysistä, henkistä tai emotionaalista. 

Henkinen ja emotionaalinen läheisyys edellyttää usein fyysistä läheisyyttä. Vastaavasti suhde voi olla 

henkisesti tai emotionaalisesti hyvin etäinen, vaikka onkin fyysisesti läheinen. Tällainen voi olla 

esimerkiksi eri kansallisuutta, kulttuuria tai uskontoa edustavien osapuolten vuorovaikutussuhde.
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Asiakassuhde voi muodostua myös hyvin läheiseksi ja henkilökohtaiseksi sen osapuolille, mikä 

puolestaan luo asiakkaalle turvallisuuden tunnetta (Gummesson 1995, 33).

Asiakassuhteen sisältö käsittää ensisijaisesti tavaran tai palvelun vaihtotapahtuman. Suhteen sisältö 

käsittää myös tietoa ja osaamista (Gummesson 1995, 33-34).

Vastaavasti Gummessonin (1995) kuvaus asiakassuhteen henkilökohtaisista ja sosiaalisista 

ominaisuuksista on verrattavissa Håkansson & Snehotan (1995) suhdeanalyysin toimijoiden 

elementtiin. Gummesson (1995) mainitsee nimittäin suhteen osapuolten henkilökohtaisista ominai

suuksista iän, sukupuolen, ammatin, koulutuksen, persoonallisuustekijät, alueelliset ja sosiaaliset 

erot, ja kyvyn aikaansaada luottamusta. Nämä kaikki vaikuttavat osaltaan yrityksen ja asiakkaan 

välisen suhteen ominaisuuksiin (Gummesson 1995, 34).

2.3 Tietokantamarkkinointi suhdemarkkinoinnin osana

Baughan Wheaton määrittelee tietokantamarkkinoinnin asiakastietokannan seuraavasti:

"Tietokanta (database) on yhteenkoottna tietoa yrityksen tuotteiden kanssa vuorovaikutuksessa 

olleista kiduttajista. Tietokanta ylläpitää yksilöllistä aineistoa Jota voidaan tehokkaasti yhdistellä 

' hyödyllisen tiedon luomiseksi. Aineistoa voidaan käsitellä organisaation muuttuvien ja monipuo

listen tarpeiden täyttämiseksi, kuten tuotetyytyväisyyden takaamiseen, asiakaspalveluun, johdon ra

portointiin, kvantitatiiviseen tutkimukseen ja asiakaskontaktien valintaan ja suunnitteluun. " 

(Baughan Wheaton 1990, 34)

Kotler (1991) puhuu markkinoinnin tietokantajärjestelmästä (marketing database system) ja 

määrittelee sen seuraavasti:

"Markkinoinnin tietokanta on organisoitu kokoelma tietoja asiakkaista, tai mahdollisista asiak

kaista, jotka ovat tavoitettavissa ja joihin voidaan vaikuttaa markkinointitarkoituksessa sekä tava

roiden tai palvelujen myynnin edistämiseksi tai asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. " (Kotler 1991, 

627)
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Tietokantamarkkinointi (Database Marketing) perustuu siihen, että yrityksellä on mahdollisuus 

tehostaa liiketoimintaansa tuntemalla asiakkaansa paremmin ja kommunikoimalla heidän kanssaan. 

Asiakkaiden tunnistaminen ja kommunikointi tässä mielessä perustuu heidän yksilöllisiin piirteisiinsä 

sen sijaan, että yrityksen asiakkaita kohdeltaisiin vain yhtenä osana suurta joukkoa (Petrison ym. 

1993, 28). Onnistuneen tietokantamarkkinoinnin lähtökohtana onkin asiakaskannan segmentointi.

Asiakastietokantoja voidaan hyödyntää useaan eri tarkoitukseen. Asiakaskanta on mahdollista seg

mentoida mm. ostouseuden, volyymin ja käyttökertojen mukaan. Markkinointiohjelmia voidaan rää

tälöidä yksilöityjen asiakassegmenttien tarpeisiin, jolloin markkinointimixiä voidaan tehostaa. 

Luomalla asiakastyyppi-profiileja voidaan ohjata markkinointitoimintoja oikeaan suuntaan sekä 

stimuloida komplementtien tuotteiden tuotekehitystä. Täydentämällä tietokantaa asiakkaan 

elämäntyyli-informaatiolla saadaan asiakasta tuotua yhä lähemmäksi yritystä. Asiakaspalvelua tehos

tetaan antamalla asiakastietokannan sisältämä informaatio asiakaspalveluhenkilökunnan käyttöön 

niin, että tiedot ovat tukemassa jokaista vuorovaikutustilannetta asiakaspalvelijan ja asiakkaan välillä 

(Vavra 1992, 47).

Asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä koskevaa tuntemusta saadaan siitä tietovirrasta, jota asiakkaan 

ja yrityksen välisessä suhteessa syntyy. Suhdemarkkinoinnin toteutusmahdollisuudet perustuvat 

paljolti yrityksen kykyyn kerätä ja hallita asiakkaita koskevia tietoja. Toimiva asiakastietokanta 

helpottaa suhdemarkkinoinnin toteuttamista. Suuressa yrityksessä asiakkaita koskevat tiedot 

hajaantuvat usein eri osastoille; talous-, laskutus- ja markkinointiosasto, operatiiviset yksiköt ja 

erilaiset tukitoiminnot ylläpitävät kukin omia asiakastietojaan lyhytaikaisten operatiivisten päätös

tensä tueksi. Suhdemarkkinointistrategiaa varten erityyppiset tiedot on koottava yhteen jäijes- 

telmään, jotta yrityksellä olisi käytössään kaikki ne tiedot, joita tarvitaan pitkäaikaisten, strategisten 

ja taktisten päätösten pohjaksi (Blomqvist ym. 1993, 68-71). Tyypillisiä asiakastietokantaan tallen

nettavia, suhdemarkkinoinnin kannalta oleellisia tietoja ovat mm. asiakkaan ostokäyttäytymistiedot, 

yrityksen ja asiakkaan väliset kontaktitiedot ja asiakastyytyväisyystiedot (Pöllänen 1995, 40-46).

Tietokantamarkkinoinnin pohjana toimivalta asiakastietokannalta edellytetään siihen tallennettujen 

tietojen oikeellisuutta. Asiakasuhdetta koskevien tietolähteiden tulee olla luotettavia, jotta 

systemaattinen ja tarkka tietojen tallentaminen on mahdollista. Tietojen tulee olla käyttökelpoisia, 

eli tietokantaan kerätyllä tiedolla tulee olla aitoa käyttöarvoa asiakassuhteen kehittämistyössä ja
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asiakastietojen tulee olla mahdollisimman yksityiskohtaisia Tietokantojen suunnittelussa on 

huomionarvoista käyttäjäystävällisyys ja hyödynnettävyys eli ohjelmistojen ja tietokantatekniikan 

tulee olla asiakastietojen hakemisen ja hyödyntämisen kannalta helppoa ja mahdollista kaikille käyttä

jille. Vastaavasti suunnittelussa on painotettava taloudellisuutta, jotta tietojen kerääminen, käsittely 

ja hyödyntäminen olisi yritykselle kannattavaa. Myös ajankohtaisuus ja joustavuus ovat tärkeitä 

rakennettavan asiakastietokannan kriteereitä. Asiakassuhteiden muuttuvia tietoja tulee päivittää 

säännöllisesti, ja tietokannan sisältöä tulee voida uudistaa organisaation muuttuvien tarpeiden 

mukaisesti (Pöllänen 1995, 33; Vavra 1992, 47-48; Baughan Wheaton 1990, 34).

Tietokantamarkkinoinnin katsotaan olevan 1990-luvulla kehityksensä tienhaarassa, jossa käytännön 

asiantuntijat ja tieteenharjoittajat ovat montaa mieltä siitä, mihin suuntaan tietokantamarkkinointi 

tulee lähivuosina kehittymään. Yhden näkemyksen mukaan, massamarkkinoijat tulevat harjoittamaan 

yhä yksilöidympiä ja kohdennetumpia keinoja kommunikoidessaan asiakkaidensa kanssa. Tästä 

johtuen tietokantamarkkinointi integroituu yhdeksi osaksi koko yrityksen markkinointistrategiaa. 

Toisen näkemyksen mukaan tietokantamarkkinointi tulee jäämään suoramarkkinoinnin yhdeksi osa- 

alueeksi, eikä sitä siksi tulla yrityksissä harjoittamaan kovin laajasti (Petrison ym. 1993, 38). Kolmas 

näkemys katsoo, että tietokantamarkkinoinnin tulevaisuus riippuu siitä, miten hyvin yrityksissä 

löydetään sopivia keinoja asiakkaiden tavoittamiseksi yksilöidyillä ja kohdennetuilla perusteilla, 

samoin kuin keinoja asiakkaalle yrityksen tavoittamiseksi. Asiantuntijoiden mukaan tietokantamark

kinoinnin hyödyntämiseen pitkäaikaisten asiakassuhteiden hallinnassa ja markkinointipanosten 

kohdentamisessa yksilötasolle, tulee vaikuttamaan mm. teknologian kehittyminen, markkinoiden tuo- 

te-saturaatio, massayleisölle kohdentamisen kalleus sekä kuluttajien lisääntyvä mielenkiinto ympä

ristöön ja yksityisyyttä koskeviin seikkoihin (Petrison ym. 1993, 38).

2.3.1 Asiakassuhdeanalyysin kohteet

Asiakassuhdeanalyysi on toimintaohjelma, joka jatkuvasti selvittää suhdemarkkinoinnin tavoitteiden 

saavuttamista eli asiakassuhteen kannattavuutta, ostouskollisuutta ja asiakkaan tyytyväisyyttä 

saamaansa palveluun. Asiakkaan tyytyväisyys kuvaa samalla asiakassuhteen lujuutta eli sitä, kuinka 

varmalla pohjalla suhde yritykseen on. Asiakassuhdeanalyysi on merkittävä osa asiakaskannan 

hallintaa ja siten kriittinen tietokantamarkkinoinnille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (Pöl

länen 1995, 47). Seuraavassa tarkastellaan asiakasuskollisuuden, -kannattavuuden ja asiakas-
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tyytyväisyyden analysoinnissa huomioonotettavia seikkoja.

Kilpailutilanteen kiristyminen on johtanut siihen, että yritykset eivät voi ajatella asiakkaitaan enää 

loppumattomana ja aina käytettävissä olevana resurssina. Etenkin palveluyritysten on selvitettävä, 

kuinka olemassa olevat asiakkaat voidaan säilyttää. Palvelukonsepti ja palveluntoimitusjärjestelmä 

ovat usein helposti kopioitavissa, jolloin kilpailuetuja on ajan mittaan vaikea säilyttää. Suhdemark

kinoinnin toteuttamisen tavoitteena on saavuttaa asiakasuskollisuus, joka toimii välineenä asiakas- 

kannattavuuden parantamisessa (Blomqvist ym. 1993, 116; Pöllänen 1995, 50).

Considine & Raphael (Vavra 1992, 78-79) kuvaavat asiakasuskollisuuden kehi

tystä "uskollisuus tikapuiden" avulla. Nykyinen ja potentiaalinen asiakas 

pyritään saamaan nousemaan tikapuiden ylimmälle tasolle uskollisuuden 

palvelun tarjoajaa kohtaan syventyessä. Tikapuiden "askelmat" on kuvattu 

seuraavassa.

Potentiaalisiksi asiakkaiksi tässä katsotaan kaikki kuluttajat, jotka ovat 

tuotteen mahdollisia ostajia. Prospekti on kuluttaja, joka on jo kuullut mark

kinoijan tuotteesta, mutta ei itse ole sitä ostanut. Kokeilija on toistaiseksi 

suorittanut vain ensiostoksen yritykseltä. Uusintaostaja ostaa yrityksen 

tuotteita jo toistamiseen. Kanta-asiakas on ostanut yrityksen eri tuotteita ajan 

kuluessa ja valitsee juuri kyseisen yrityksen tuotteet kilpailijoiden tuotteiden 

joukosta. Puolesta puhuja on aktiivinen yrityksen tukija, joka suosittelee 

yrityksen tuotteita ystävilleenkin (Vavra 1992, 78-79).

puolestapuhuja
(Advocan

kanta-asiakas
(Client!

uusintaostaja 
( Repeat Buyer)

kokeilija 
(Trial Buyer)

prospekti 
( Prospect)

potentiaalinen
asiakas

(Suspect)

Kuvio 5; Asiakasuskollisuuden kehitys (Vavra 1992, 78- 

79)

Bickertin (1990) mukaan asiakasuskollisuuden kasvattamisessa edellisen mallin mukaan koituu usein 

ongelmaksi, että markkinoija tyytyy kehittämään prospekti-asiakkaan uusintaostajaksi, eikä panosta 

tarpeeksi asiakkaan saamiseksi tikapuiden ylimmille tasoille. Suhdemarkkinoinnin tavoitteena tämän
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mallin mukaan on nimenomaan muuntaa mahdollisimman moni kokeilija-asiakas yrityksen puolesta 

puhujaksi. Tässä suurena apuna toimii ajantasalla oleva asiakastietokanta, jolla seurataan yritykseltä 

jo ostaneiden asiakkaiden ostokäyttäytymistä (Vavra 1992, 79).

Prospektiasiakkaan kehittäminen yrityksen menestyksekkääksi puolestapuhujaksi riippuu yrityksen 

toimialasta. Pääsääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että suosittelun tulee tapahtua asiakkaan 

ehdoilla ja mahdollisimman luonnollisella tavalla (Pöllänen 1995, 87). Esimerkki 1990-luvun 

alkupuolen menestyksekkäistä suosittelijoita hyödyntävistä markkinointiohjelmista on amerikkalaisen 

puhelinyhtiön MCI Communication Corporationin lanseeraama "Friends and Family"- ohjelma, jonka 

tavoitteena on MCI:n asiakkaan aktivoiminen markkinoimaan MCI:n kaukopuheluja ystävilleen ja 

sukulaisilleen. Asiakasta pyydetään laatimaan luettelo henkilöistä, joille hän useimmiten soittaa 

kaukopuheluja. Luettelon henkilöt kootaan "Calling Circle"- ryhmäksi, johon kuuluville MCI tarjoaa 

20 %:n alennuksen, kun he soittavat listan laatineelle henkilölle ja toisinpäin. Puhelinyhtiö tiedottaa 

"Calling Circle"- ryhmän jäsenille ryhmän eduista ja ideasta sekä motivoi samalla vastaanottajaa 

laatimaan oman listan vastaavista ryhmän jäsenistä. Yritys kykenee teletekniikkansa ansiosta 

seuraamaan yksittäisen asiakkaan soittovolyymia ja ohjaamaan tiedot suoraan laskutusjärjestelmään

sä. Suosittelutyö on kasvattanut MCI:n markkinaosuutta tuntuvasti. Ohjelman piirissä olevat 

asiakkaat soittavat aikaisempaa enemmän ja pysyvät toisiin asiakkaisiin verrattuna kauemmin 

asiakkaana. Ohjelma on parantanut myös puhelinyhtiön imagoa ja lisännyt palvelujen tunnettuutta 

(Cross & Smith 1995, 172-175; Pöllänen 1995, 88).

Joissakin palveluissa asiakashankinnan kustannukset ovat korkeat ja asiakas voi tuottaa tappiota 

pitkänkin ajan. Yritykset pyrkivätkin eri tavoin kasvattamaan asiakasuskollisuutta luodakseen 

edellytykset pysyvälle kannattavuudelle. Sasserin (1991) mukaan nykyajan yrityksissä on tavallista, 

että noin 20 prosenttia asiakkaista vastaa noin 80 prosenttisesti yrityksen liikevaihdosta. Markkinoin

nin tärkeäksi tehtäväksi muodostuu kannattavimpien ja tärkeimpien asiakasuhteiden tunnistaminen 

ja uskollisuuden varmistaminen (Blomqvist ym. 1993, 118).

Asiakasuskollisuuden arvioinnissa palveluyrityksessä on vaikea tunnistaa, onko asiakas uskollinen 

yritykselle vai yhteyshenkilölle (Snyder 1986; Blomqvist ym. 1993, 119). On yleistä, että asiakas 

tuntee uskollisuutta yhtä tai useampaa yhteyshenkilöä kohtaan, joten yrityksen on pyrittävä 

täydentämään henkilöön kohdistuvaa uskollisuutta yritykseen organisaationa kohdistuvalla uskolli
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suudella. Tämän tekee ongelmalliseksi se, että uskollisuus syntyy helpoimmin henkilökohtaisessa 

vuorovaikutuksessa. Nykyisten asiakkaiden antama myönteinen suusanallinen viestintä yrityksestä 

ja sen tuotteista on yleensä tehokasta vaikuttamaan positiivisesti organisaatiota kohtaan tunnettavaan 

uskollisuuteen (Blomqvist ym. 1993, 119).

Menestyäkseen uskollisten asiakassuhteiden kehittämisessä markkinoijan tulee myöntää se perusaja

tus, että asiakkaita ei ole luotu samanarvoisiksi. Asiakasuskollisuuden kasvattaminen lähtee 

asiakkaiden kohtelemisesta erilaiset mieltymykset omaavina yksilöinä. Asiakkaiden, jotka ovat 

yritykselle kannattavimpia, tulisi saada vastinetta lojaalisuudelleen, jonka tuloksena uskollisuus 

syvenisi entisestään. Yritys, joka tarjoaa samoja etuja kaikille asiakkaille ns. ylityydyttää kannat

tamattomia asiakasuhteita ja samalla alittaa kannattavien asiakasuhteiden odotukset, jotka lopulta 

siirtyvät kilpailijoiden piiriin paremman vastineen toivossa (O'Brien & Jones 1995, 76).

Asiakkaiden erilaisuuden ja eriarvoisuuden tiedostamisen lisäksi O'Brien & Jones (1995) painottavat 

asiakaslojaalisuuden kehittämisessä pitkän aikavälin hyödyn huomioimista. Suhteen on oltava 

houkutteleva asiakkaan kannalta pitkällä tähtäimellä. Tarjoamalla asiakkaalle ylivoimaista rahallista 

tai muuta houkuttelevaa kertaluonteista etua, ei saada vielä takeita asiakkaan sitoutumisesta tai edes 

palaamisesta yritykseen. Markkinoijalle myynninedistämiskampanja voi olla hyvinkin kallis, jos se ei 

samalla kasvata asiakasuskollisuutta ja muuta asiakkaiden käyttäytymistä toivottuun suuntaan. Juuri 

asiakkaiden ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen on oleellinen tavoite pyrittäessä lisäämään lojaali

suutta asiakasuhteissa (O'Brien & Jones 1995, 77-78).

Pöllänen (1995) esittää asiakasuskollisuuden arviointikriteereiksi suhteen ajallisen keston, asiakkaan 

ostotiheyden, viimeisimmästä asioinnista kuluneen ajan sekä asiakasosuuden, merkkiuskollisuuden 

ja tunneperäiset siteet yritykseen. Mahdollisimman monipuolinen uskollisuuskriteerien analysointi on 

aina hyödyllistä, sillä se paljastaa uusia näkökulmia asiakkaiden uskollisuuden rakentumiseen, minkä 

perusteella asiakassuhteita voidaan systemaattisesti kehittää (Pöllänen 1995, 56-59).

Kun asiakassuhde on kestänyt ajallisesti kauan, on todennäköisempää, että asiakas tulee takaisin 

yritykseen, kuin jos asiakasuhde on vasta alussa. Mitä useammin nykyinen asiakas ostaa, sitä 

todennäköisemmin hän palaa yritykseen. Vastaavasti, mitä kauemmin viimeisestä asioinnista on 

kulunut, sitä epätodennäköisemmin asiakas palaa enää yritykseen (Pöllänen 1995, 56).
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Asiakasosuus kuvaa suhteellista osuutta asiakkaan kokonaisostoista, jonka hän ostaa yritykseltä eikä 

kilpailijoilta. Päivittäistavarakaupassa ostoskorin sisältö on merkittävä uskollisuuskriteeri. Asia- 

kasosuuksien arvioinneissa on tärkeää analysoida asiakasosuuksien jakautumista, mikä saattaa olla 

hankalaa. Ongelmia voi ilmetä asiakkaan kilpailijoille suorittamien ostotietojen saamisessa sekä 

asiakkaan kokonaispotentiaalin määrittämisessä. Usein tiedot joudutaan arvioimaan erilaisten osto- 

käyttäytymistutkimusten perusteella (Pöllänen 1995, 57)

Merkkiuskollisuus on myös keskeinen asiakasuskollisuuden analysointikriteeri, jonka käyttö 

edellyttää ostokäyttäytymiseen perustuvaa tietoa asiakkaan tuotemerkkivalinnoista. Merkkiuskolli- 

suudella on yleensä selkeä korrelaatio asiakassuhteen syntymiseen ja jatkumistodennäköisyyteen ja 

siksi nimenomaan merkkituotevalmistajille asiakkaan suhtautuminen tuotemerkkiin on keskeinen 

uskollisuuskriteeri (Pöllänen 1995, 58).

Usein asiakkaan tunneperäiset siteet yritykseen kuvaavat parhaiten uskollisuuden lujuutta. Tunnepe

räisiä siteitä muodostuu henkilösuhteiden lisäksi asiakkaiden arvomaailmaan liittyvistä asioista. 

Tunneperäisten siteiden käyttäminen uskollisuutta mittaavana tekijänä edellyttää asiakaskohtaista 

tietoa tai arvioita valintaperusteista ja niiden suhteellisista painoarvoista (Pöllänen 1995, 59).

Seuraavassa on kuvattu suhdemarkkinointistrategian kannattavuustekijät Blomqvist ym. (1993) 

mukaan. Kuvio osoittaa yksinkertaistaen laadun, tuottavuuden, asiakasvaihtuvuuden ja henkilöstön 

vaihtuvuuden kaksisuuntaista riippuvuussuhdetta ja näiden tekijöiden vaikutusta kannattavuuteen. 

Laatu, jolla tässä tarkoitetaan nimenomaan palvelun laatua, on mallin mukaan mitä suurimmassa 

määrin sidoksissa suhdemarkkinoinnin kannattavuuteen. Asiakkaiden hyväksi kokema laatu vaikuttaa 

myös positiivisesti yrityksen tuottavuuteen ts. kun laadussa ilmenevien puutteiden korjaamiseen 

tarvitaan vähemmän resursseja, niin operatiiviset kustannuksetkin laskevat. Kun asiakas kokee 

palvelun laadun myönteiseksi, hän on taipuvainen säilyttämään asiakkuutensa; asiakasvaihtuvuus 

laskee (Blomqvist ym. 1993, 147-148).
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tuottavuus

KANNATTAVUUS

asiakas-
vaihtuvuus

henkilöstön
vaihtuvuus

Kuvio 6;

Suhdemarkkinoinnin kannattavuustekijät 

(Blomqvist ym. 1993, 147).

Seuraavassa keskitytään yksittäisen asiakassuhteen kannattavuustekijöiden tarkasteluun, ja niistä eri

tyisesti suhdekustannusten ja asiakasvaihtuvuuden merkitykseen.

Grönroos (1992) korostaa laadun ja kannattavuuden välistä yhteyttä asiakassuhteissa. Ajattelu 

perustuu siihen, että huonolaatuinen palvelu aiheuttaa kustannuksia sekä asiakkaalle että yritykselle 

(Grönroos 1992; Blomqvist ym. 1993, 148-149).

Grönroos (1994) puhuu asiakassuhdekustannuksista ja tarkoittaa kaikkia ostohinnan päälle tulevia 

pitkän tähtäimen kustannuksia. Hän jakaa asiakkaan suhdekustannukset välittömiin eli suoriin, välil

lisiin ja psykologisiin kustannuksiin. Suorilla asiakassuhdekustannuksilla tarkoitetaan lähinnä inves- 

tointikuluja uusiin laitteisiin, tiloihin ja ihmisiin. Välilliset asiakassuhdekustannukset johtuvat siitä, 

että hankittu laite ei toimikaan toivotulla tavalla, vaan sitä pitää huoltaa, korjata ja ylläpitää 

enemmän kuin asiakas vielä ostohetkellä uskoi. Psykologisia asiakassuhdekustannuksia aiheutuu, 

kun asiakkaalle koituu ylimääräistä vaivaa ja huolta hankitusta tavarasta tai palvelusta. Suhdemark

kinointia menestyksekkäästi toteuttava asiakaspalveluja onnistuu hinnan korostamisen sijasta kiinnit

tämään asiakkaan huomion edellä kuvattuihin asiakassuhdekustannuksiin (Tuisku 1994, 18).
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Suhdemarlckinointistrategia alentaa yrityksen suhdekustannuksia, sillä asiakastuntemuksen lisäänty

essä palvelun laatu voidaan joustavimmin mukauttaa yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin ja suhdekus- 

tannukset laskevat palvelun laadun paranemisen myötä (Blomqvist ym. 1993, 151-152).

Normann (1991) toteaa palvelun laadun vaikuttavan kannattavuuteen ja sitä kautta yrityksen 

strategiseen asemointiin, määrittämällä palvelukonseptin ja sille markkinasegmentin sekä saman

aikaisesti helpottaen sopivan hintastrategian löytämistä. Palvelun tasainen laatu motivoi työntekijöitä 

ja parantaa tätä kautta organisaation työilmapiiriä ja kannattavuutta sekä vähentää henkilöstön 

vaihtuvuutta; kustannukset laskevat laadun parantuessa (Normann 1991, 149).

Markkinoijan kannalta asiakasvaihtuvuus on toinen merkittävä asiakassuhteen kannattavuuteen 

vaikuttava tekijä. Tässä tulee tähdentää, ettei asiakasvaihtuvuus ja asiakasuskollisuus ole täysin 

samaa merkitseviä käsitteitä. Alhainen asiakasvaihtuvuus ei välttämättä merkitse, että yrityksen 

asiakkaat olisivat uskollisia. Asiakas voi yhtähyvin säilyä yhden yrityksen asiakkaana ja silti hoitaa 

suurimman osan asioistaan kilpailijan kanssa (Blomqvist ym. 1993, 153-154).

Myös Reichheld & Sasser (1990) korostavat palvelun laadun merkitystä kannattaville asiakassuh

teille ja kuvaavat asiakasvaihtuvuutta parhaaksi tavaksi mitata palveluyrityksen laatua. Asia- 

kasvaihtuvuudella voi olla enemmän vaikutusta palveluyrityksen kannattavuuteen, kuin tyypillisillä 

kilpailuetuun liittyvillä suureilla, kuten mittakaavaeduilla, markkinaosuudella tai yksikkökustannuk

silla. Kun asiakassuhde yritykseen jatkuu, tuotot kasvavat ja jopa niin, että vähentämällä asia

kasvaihtuvuutta vain 5 %:lla voi yritys lisätä tuottojaan 25 - 85 %:lla palvelualasta riippuen. Vaikka 

asiakasvaihtuvuutta ei kokonaan voi, eikä tulekaan, eliminoida, palveluyritysten tulisi pyrkiä aktii

visesti vähentämään sitä ja tarkkailla asiakaspoistumiseen johtaneita syitä (Reichheld & Sasser 1990, 

105,108).

Kun asiakasvaihtuvuus on alhainen, yritys oppii kokemuksen kautta asiakkaistaan. Suhde yrityksen 

ja asiakkaan välillä saa lisäarvoa, kun molemmat osapuolet oppivat toisiltaan vuorovaikutteisen suh

teen jatkuessa. Kuluttaja "opettaa" yritystä preferensseistään ja toiveistaan antaen yritykselle tärkeän 

kilpailuedun. Mitä enemmän asiakkaat opettavat yritystä, sitä paremmin yritys pystyy tuotteillaan ja 

toimitustavalla vastaamaan heidän tarpeisiinsa, jolloin kilpailijoiden väliintulo ratkaisevasti vaikeutuu 

(Pine ym. 1995, 103).
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Pöllänen (1995) paneutuu asiakassuhteen kannattavuuteen asiakkaan nykytuottoarvon ja tuottopo- 

tentiaalin näkökulmasta. Nykytuottoarvo kuvaa asiakkuuden tämänhetkistä arvoa yritykselle ja on 

luotettava tulevan ostokäyttäytymisen ja kannattavuuden ennustaja. Nykytuottoarvo on asiakkaalle 

myytyjen tuotteiden hinta vähennettynä asiakkaan palvelemisesta aiheutuneilla kustannuksilla. 

Yrityksen laskentajärjestelmälle asetettavat vaatimukset riippuvat halutusta tarkkuudesta ja 

tarkasteluajanjakson pituudesta, jolta asiakkaan nykytuottoarvo määritetään. Asiakkaan tuotto- 

odotusten laskeminen ja hyödyntäminen asiakassuhteen ohjauksessa edellyttää kehittyneitä tietojär

jestelmiä. Asiakkaan ostohistoria, asiakassuhdekustannukset ja asiakkuuden arvioitu kestoaika on 

tiedettävä melko tarkoin (Pöllänen 1995, 54). Kun nämä tiedot ovat saatavilla, voidaan tuotto- 

odotus laskea esimerkiksi asiakkaan elinikäisen arvon (lifetime customer value; Vavra 1992, 60) las

kentamallilla tai ostokäyttäytymisen ennustamismallilla. Asiakkaan elinikäisellä arvolla tarkoitetaan 

arviota koko asiakkuusajan aikaisten tuottojen nykyarvosta. Arvo lasketaan määrittämällä asiakkuu

den ajallisen keston keskiarvo, jonka perusteella määritetään asiakkaiden kokonaisostosten arvon 

keskiarvo. Arvo voidaan laskea koko asiakaskannan pohjalta tai ryhmitellen asiakkaita ostohetken, 

tuotetyypin jne. mukaan (Vavra 1992, 38,54; Pöllänen 1995, 54).

Asiakkaan tyytyväisyystason selvittäminen on oleellinen osa asiakassuhteen hallintaa. Tyytyväisyys- 

tieto kertoo asiakassuhteen jatkuvuuden vaarantumisesta, vahvistumisesta ja referenssipoten- 

tiaalista eli asiakkaan suosittelijaominaisuuksista. Keskeisiä signaaleja asiakkaan tyytyväisyystason 

analysoimisessa eli siinä, onko kyse erittäin tyytyväisestä, suhteellisen tyytyväisestä tai pettyneestä 

asiakkaasta, ovat valitukset, yleistyytyväisyys, tarpeet ja toiveet, sekä asiakkaan käyttäytymisen 

muutokset.

Yritykseen sitoutunut asiakas valittaa yleensä harvemmin, kuin muut asiakkaat, mutta toisaalta hänen 

odotuksensa ovat myös korkeammalla. Yrityksen kannalta tämä on myönteistä, sillä tieto asiakkaan 

tyytymättömyydestä antaa mahdollisuudet särkymässä olevan asiakassuhteen pelastamiseen. Pettynyt 

asiakas tulee saattaa uudelleen tyytyväiseksi, mutta myös jokainen valitus ja pettymyksen ilmaus 

tulee rekisteröidä yrityksen asiakastietokantaan, jotta ne huomioidaan organisaation jokaisessa 

yksikössä asiakasuhdeanalyysin perustana (Pöllänen 1995, 59-60).

Asiakkaan yleistyytyväisyyden tarpeiden ja toiveiden selvittäminen eli suhteen kehityssuunnan oma- 

aloitteinen tarkkailu ovat asiakasuhdeanalyysin keskeinen osa. Tämä mahdollistaa myös erittäin
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tyytyväisen asiakkaan tunnistamisen, ja tietoa voidaan käyttää lisämyyntiä ja suosittelua aktivoivien 

toimenpiteiden suunnittelussa. Asiakkaan yleistyytyväisyyttä voidaan mitata säännöllisesti järjestettä

villä asiakaskyselyillä erillistoimenpiteinä toteutettuna tai esittämällä kysymyksiä asioinnin tai muun 

asiakasdialogin yhteydessä. Kyselyjen tulokset ja ilmaistut toiveet ja tarpeet tallennetaan ja niiden 

muutoksia seurataan tietokannan avulla jatkuvasti (Pöllänen 1995, 61).

Asiakkaan käytöksen muutoksia, kuten satunnaisasiakkaan passivoitumista, aktiivisen asiakkaan 

asioinnin vähenemistä tai yrityksen lähettämiin viesteihin reagoinnin lakkaamista tulee myös seurata 

yrityksessä aktiivisesti. Asiakassuhdeanalyysin tarkoituksena on edellä mainitun tyyppisten signaalien 

systemaattinen seuranta, jotta tilanteenmukainen oikea reagointi on mahdollista (Pöllänen 1995, 61).

Tyytyväisyys ja tyytymättömyys -käsitteet ovat palvelun laatua ilmentäviä, eli palvelun laadun 

arviointikriteereitä, jotka koetaan aina subjektiivisesti. Koska tyytyväisyys on psykologinen ilmiö, on 

sen täsmällinen mittaaminen usein vaikeaa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan usein asiakaspalautteiden 

avulla vertaamalla asiakkaan odotusten ja koetun palvelun laadun välistä eroa. Niinpä palvelun laatu 

ja asiakastyytyväisyys yhdistetään usein toisiinsa lähes samaa ilmentävinä käsitteinä. Tässä työssä tar

kastellaan palvelun laatua ja sen elementtejä kappaleessa 3.3., joka näin ollen vielä täydentänee 

edellä mainittua asiakastyytyväisyyden käsitettä.

2.3.2 Asiakaskannan segmentointi

Asiakaskannan määrittämisessä on useampia lähtökohtia. Nykyiset asiakkaat, jotka ovat jo ainakin 

kerran käyttäneet yrityksen palveluja, voidaan ryhmitellä asiakastietokantaan ostouseuden, asiakkaan 

keskimääräisen ostosmäärän, asiakkuuden eliniän arvon sekä viimeisimmästä ostotapahtumasta 

kuluneen ajan perusteella. Potentiaaliset asiakkaat voidaan pyrkiä tunnistamaan, kun tiedetään 

keitä nykyiset asiakkaat ovat. Kohderyhmän määrittämistä helpottaa tämänhetkisten asiakkaiden 

ominaisuuksien tunteminen, jolloin samoja kriteereitä voidaan käyttää uusia etsittäessä. Menetetyt 

asiakkaat ovat ensisijaisen kohderyhmän ulkopuolella, mutta yhteys heihin tulisi silti pyrkiä 

ylläpitämään. Asiakkaiden ostohistoriasta saatava informaatio tuote-, jakelukanava- ja jälleenmyy- 

jäpreferensseistä on myös oleellinen osa asiakastietokannan sisältöä (Vavra 1992, 43, 269). Suhde

markkinoinnin näkökulmasta segmentointi on ehkä jopa tärkein markkinoiden analyysi, sillä 

segmentointi tarjoaa mahdollisuudet asiakassuhteiden rakentamiseen tietyn segmentin tarpeiden
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mukaisiksi. Suhdemarkkinoinnin ytimessä on markkinoiden tarkka segmentointi ja sellaisen mark

kinoinnilleen lähestymistavan kehittäminen, joka minimoi kilpailijoiden, ja vastaavasti maksimoi 

oman yrityksen, vahvuudet (Christopher ym. 1991, 50-51). Tässä luvussa tullaan tarkastelemaan 

kuluttajamarkkinoilla nykyisiä asiakkaita käsittävän asiakaskannan segmentointimahdollisuuksia 

suhdemarkkinoinnin valossa.

2.3.2.1 Segmentoinnin käsite

Yritys, joka toimii laajoilla markkinoilla, joutuu väistämättä tilanteeseen, jossa se ei voi palvella 

kaikkia asiakkaitaan samalla tavoin. Asiakkaat ovat lukumäärältään liian suuri, alueellisesti ja 

ostokäyttäytymiseltään heterogeeninen ja laajalle hajaantunut joukko, jotta heidän tarpeensa 

voitaisiin yhtenevin kriteerein tyydyttää. Segmentointi perustuu laajojen heterogeenisten kokonais

markkinoiden jakamiseen pienempiin homogeenisempiin ryhmiin eli segmentteihin (Kotler 1991, 

262). Bonoma & Shapiro määrittelevät segmentoinnin seuraavasti:

"Segmentointi on prosessi, jossa markkinat jaetaan nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden tai 

ostotilanteiden perusteella sellaisiin ryhmiin, että ryhmän jäsenet ovat keskenään samanlaisempia, 

kuin verrattaessa heitä toisten ryhmien jäseniin. " (Bonoma & Shapiro 1985, 1)

Markkinoiden segmentointi voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Paras tapa markkinoiden segmen

tointiin on riippuvainen kunkin segmentointiprosessin tavoitteista. Yleisesti segmentointiin johtaneen 

päätöksen taustalla on tarve ymmärtää markkina-alueen kokonaisuutta sekä asiakkaiden ostopäätök

seen johtaneita syitä ja heidän ostotottumuksiaan. Segmentoinnilla pyritään yleisesti myös yritykselle 

parhaiten palveltavaksi soveltuvan kohderyhmän erottamiseen markkinoilta sekä helpottamaan 

sellaisten suunnattujen strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien kehittämistä, joilla pystytään 

paremmin vastaamaan tietyn asiakasryhmän tarpeisiin ja saavuttamaan näin kilpailuetua (Bonoma & 

Shapiro 1985, 2). Näkökulmasta riippumatta segmentoinnin perimmäisenä tavoitteena on kannatta

vuuden parantaminen tehostuneen toiminnan ja asiakkaiden paremman huomioimisen kautta. 

Asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtäminen antaa myös paremmat mahdollisuudet sopeutua 

kysynnän muuttuessa uuteen tilanteeseen. Segmentoinnin voidaan katsoa olevan väline sekä nykyisen 

toiminnan suunnitteluun että tuleviin tilanteisiin varautumiseen (Rope 1986, 76).
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Markkinoinnin näkökulmasta onnistuneelle segmentoinnille voidaan asettaa ainakin seuraavanlaisia 

edellytyksiä. Ensinnäkin asiakkaiden ostokäyttäytymisen, mieltymysten, viestintävälineille altistumi

sen jne. tulee ainakin joiltain osin erota toisistaan. Jos asiakaskanta on homogeeninen, on segmen

tointi turhaa. Todellisuudessa asiakkaat eroavat aina toisistaan ja kysymys onkin siitä, soveltuuko 

kyseinen asiakkaita erotteleva tekijä segmentoinnin perustaksi. Kriteerin soveltuvuuteen vaikuttaa 

sen yhteys kuluttajan käyttäytymisessä ilmeneviin eroihin eli kriteerin tulee selittää tapahtumaa, 

kuten esimerkiksi ostopäätöstä. Toiseksi segmentit tulee voida erottaa toisistaan, jotta niiden 

tuottopotentiaali kohdemarkkinana voidaan arvioida. Ratkaisevaa segmentoinnissa on markkinoinnin 

päätöksenteon kannalta segmentin houkuttelevuuden arviointi sekä arvio tämänhetkisistä tai 

mahdollisista vahvuuksista, joita yrityksellä on tietyn segmentin palvelemiseksi. Kolmanneksi 

segmenttien tulee olla selkeästi erotettavissa kokonaismarkkinoista, jotta markkinointipanosten 

kohdentaminen on tehokasta. Jos segmentti ei ole selkeästi erotettavissa muusta markkina-alueesta, 

se ei muodosta tarkkaa markkinoinnin kohdetta (Hooley & Saunders 1993,138). Edellä mainitun 

lisäksi segmenteiltä edellytetään, että ne ovat riittävän suuria ja/tai kannattavia. Segmentin tulisi olla 

suurin mahdollinen tavoitettavissa oleva homogeeninen asiakasryhmä, jolle oman markkinointiohjel- 

man räätälöinti kannattaa (Kotler 1991, 278).

Kohdemarkkinointi tarkoittaa yhden tai useamman houkutelevan kulutta)asegmentin valitsemista 

segmentoiduilta markkinoilta ja markkinointipanosten kohdentamista niihin. Yritys siis räätälöi 

markkinointiohjeiltansa valituille segmenteille sopivaksi. Kohdemarkkinointi on saamassa lisäänty

vässä määrin mikromarkkinoinnin (micromarketing) muodon, jossa markkinointiohjelmat suunnitel

laan asiakasryhmän tarpeiden täyttämiseksi paikallisin perustein, kuten ostoalueen, naapuruston tai 

yksittäisten liikkeiden asiakkaiden mukaan. Kohdemarkkinoinnin pisimmälle viety muoto on 

markkinointiohj elman laatiminen yksittäisen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden perusteella (customized 

marketing; Kotler 1991, 262; one-to-one marketing; Pine ym. 1995, 105) (Kotler 1991, 262).

Asiakaskannan koko vaikuttaa asiakkaiden tunnistamisen helppouteen sekä tietokantamarkkinoinnin 

kustannuksiin. Asiakaskannan ollessa suuri on viisasta keskittyä aluksi pienempiin asiakassegment- 

teihin ja pyrkiä tunnistamaan niistä oleellinen saatavissa oleva informaatio palvelun tehostamiseksi 

(Vavra 1992, 269). Koska suhdemarkkinoinnin ensisijaisena tavoitteena on olemassaolevien asia

kassuhteiden syventäminen ja lujittaminen yritykselle kannattavin keinoin, tulisi markkinoinnin



38

kohderyhmä löytää nykyisistä asiakkaista yrityksen parhaiden asiakassuhteiden perusteella. Usein 

kohderyhmiä etsitään yrityksen ulkopuolisista asiakasryhmistä, vaikka potentiaalisimmat löytyisivät 

nykyisestä asiakaskannasta ja vähäisemmin kustannuksin. Tämä johtunee siitä, että liiketoiminnan 

volyymi halutaan kasvattaa lyhyessä ajassa yrityksen kokonaistavoitteiden mukaiseksi ja nykyisten 

asiakassuhteiden kannattavuuden kehittäminen vaatii aikaa. Kohderyhmän arvioinnissa huomio tulisi 

kiinnittää mm. viimeisimmästä ostotapahtumasta kuluneeseen aikaan, ostomääriin, tai tilinavauksiin 

ja transaktion tai suhteen rahalliseen arvoon. Tämänhetkinen tuotteen käyttö ilmentää todennäköi

syyttä tuotteen käytölle myös jatkossa. Nykyisten asiakassuhteiden tarkka arviointi edesauttaa 

oikean, tulevaisuudessa kannattavan kohderyhmän valinnassa (Nowesnick 1993, 24-26).

Käytettävien segmentointikriteerien valinta on tärkeä segmentoinnin vaihe markkinoiden luonteen 

ymmärtämiseksi. Hyvin valitut kriteerit saattavat avartaa kuvaa markkinoista ja antaa uudenlaisia 

ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia markkinoinnin toteutukselle. Segmenttien saavutettavuutta voidaan 

parantaa etsimällä edelleen uusia yhteneviä piirteitä segmenttien sisällä ja syventämällä näin 

asiakastuntemusta. Esimerkiksi tuotepreferensseihin perustuvia segmenttejä voidaan kuvata 

tarkemmin täydentämällä kuvausta kuluttajien demografisilla ja asenteita ilmentävillä muuttujilla, 

jolloin esimerkiksi viestinnän kohdentaminen helpottuu (Hooley & Saunders 1993, 138). Seuraavas- 

sa tarkastellaan yleisimpiä segmentointikriteereitä luokittelemalla ne taustamuuttujiin ja beha

vioristisiin muuttujiin. Behavioristiset kriteerit, kuten esimerkiksi tuotteen käyttäjiä ja käytön volyy

mia kuvaavat muuttujat ovat erityisesti tämän yksityishenkilön puhelinkäyttäytymistä analysoivan 

tutkimustyön kannalta olennaisia.

2.3.2.2 Segmentoinnin taustamuuttujat

Geografinen segmentti on markkina-alueena helposti rajattavissa. Kun markkinat segmentoidaan 

geografisesti kuluttajien tarpeet tai tarpeiden täyttäminen vaihtelee alueellisesti. Geografinen alue voi 

tarkoittaa valtiota, osavaltiota, lääniä, kansakuntaa, ilmastoa tai asuinaluetta (Beane & Ennis 1987, 

21; Kotler 1991, 268). Yritys voi toimia yhdellä, useammalla tai kaikilla geografisilla markkinoillaan, 

mutta keskittyä paikallisiin muutoksiin alueen tarpeissa ja mieltymyksissä. Myös suurkaupunkiseg- 

mentti voidaan jakaa pienempiin osiin alueellisten erojen perusteella. Alueellisia kriteereitä ovat myös 

asukastiheys, keskus- tai taajamatyyppi, koko, väestön laskennalliset luokittelut ja alueen lii
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kenneyhteydet (Kotler 1991, 269). Yritykset toteuttavat alueellista segmentointia usein edes 

mieltämättä sitä segmentoinniksi. Geografmen segmentointi saattaa olla toimiva sellaisenaankin, 

mutta sopii hyvin jollakin muulla tasolla tapahtuvan segmentoinnin esivaiheeksi (Hyvönen 1989, 27).

Demografisilla perusteilla ryhmitellään asiakaskanta esimerkiksi iän, sukupuolen, perhekoon ja - 

ikärakenteen, tulojen, ammatin ja koulutuksen mukaan. Kuluttajien toiveet, mieltymykset ja palvelun 

käyttöasteet ovat usein sidoksissa heidän demografisiin tekijöihinsä (Kotler 1991, 269). Kuluttajien 

demografiset ominaisuudet ovat yleensä helposti tulkittavia, mitattavia ja luokiteltavia, tiedon 

kerääminen ei vaadi suurta työtä ja tieto on helposti siirrettävissä tutkimusaineistosta toiseen. 

Muuttujia voidaan yhdistellä (esim. ikä- ja tulomuuttujat) segmenttikohtaisen tiedon syventämiseksi 

(Beane & Ennis 1987, 21). Demografisten muuttujien kyky selittää ostotapahtumaa, erotella 

segmenttejä toisistaan sekä eroteltujen segmenttien saavutettavuus on kohtalaisen hyvä (Hyvönen 

1989, 27).

Psykografinen tai elämäntyyliin perustuva segmentointi tarkoittaa kuluttajien ryhmittelyä heidän 

persoonallisuuspiirteidensä ja elämäntapojensa pohjalta. Elämäntyyli segmentointia (Life style 

segmentation) ja psykografista segmentointia käytetään usein toistensa synonyymeina. Psykografinen 

segmentointi on muihin taustamuuttujiin verrattuna ongelmallisempaa, koska selkeiden, mitattavissa 

olevien psykografisten kriteereiden löytäminen on vaikeaa; persoonallisuuden ja käyttäytymisen 

yhteys ei ole selkeä. Psykografiset kriteerit tutkivat kuluttajaa sisältäpäin, kun geografiset ja 

demografiset kriteerit kuvaavat kuluttajaa ulkoapäin. Yleisesti käytettyjä kriteerejä ovat esimerkiksi 

kuluttajan mielipiteet, harrastukset, ja mielenkiinnon kohteet. Psykografinen segmentointi voi toimia 

seuraavana askeleena kuluttajien tunnistamisessa, jos demografinen tutkimuksen perusteella ei voida 

muodostaa selkeitä toisistaan erottuvia segmenttejä (Weinstein 1987, 108-109; Beane & Ennis 1987, 

21-22). Useita eri maita käsittävä tutkimus ilmentää, että väestö voidaan jakaa kymmenestä viiteen

toista ryhmään eri elämäntyyli-, asenne- ja persoonallisuuskriteereiden perusteella (Christopher ym. 

1991, 48). Samaan demografiseen segmenttiin kuuluvat asiakkaat voivat erota psykografiselta 

profiililtaan paljon toisistaan; elämäntyyli ja persoonallisuus vaikuttavat asiakkaiden tuotepre- 

ferensseihin. Mainonnan luoma vaikutelma voidaan suunnitella kohderyhmän persoonallisuutta 

vastaavaksi, tuotteen muotoilu tai tietty tuotemerkki voidaan varustaa kohderyhmää vastaavilla per

soonallisuuspiirteillä, jotta markkinoinnin kohdentaminen helpottuisi. Toisinaan tuotteella pyritään 

jopa ilmaisemaan elämäntyyliä, sitä miten ihmiset elävät ja kuluttavat aikaansa ja rahojaan. Kulut
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tajien arvomaailma sekä persoonallisuus ja eri viiteryhmät muokkaavat hänen elämäntyyliään. (Kot

ler 1991, 272; Hyvönen 1989, 28; Hooley & Saunders 1993, 145).

2.3.2.3 Behavioraalinen segmentointi

Segmentoitaessa markkinoita behavioraalisin perustein, ryhmitellään kuluttajat esimerkiksi ostotilan

teiden, tuotteesta haettujen hyötyjen, tuotteen käyttötilanteen, käyttäjätyypin, käytön volyymin ja 

havaitun tuoteuskollisuuden mukaan.

Ostotilanteeseen perustuva luokittelu tarkoittaa kuluttajien ryhmittelyä tuotteen ostokertojen tai 

ostoperusteiden mukaisesti (Beane & Ennis 1987, 23). Ostotilannetta voidaan arvioida myös sen 

mukaan, missä vaiheessa tuotteen elinkaarta tietty kuluttajaryhmä ostaa tuotteen. Esimerkiksi 

innovaattoreiden tunnistaminen on tärkeätä tuotteen lanseerauksen suunnittelussa. Samoin merkkius

kollisten kuluttajien tunnistaminen on tärkeätä tuotteen menestymismahdollisuuksien arvioinnissa. 

Yleensä kuluttajien uskollisuus-ja innovatiivisuus-tutkimukset eivät ole yleistettävissä koko tuote- 

lajitelmaan, vaan ovat hyvin tuotevalikoimakohtaisia (Hooley & Saunders 1993, 147-148).

Hyötysegmentointi tarkoittaa kuluttajien tuotteesta hakemien hyötyaspektien tunnistamista. Hyöty 

voi olla taloudellista, mukavuutta tai arvovaltaa antavaa tai yhtähyvin fyysisiä, emotionaalisia tai psy

kologisia tarpeita tyydyttävää (Beane & Ennis 1987, 23; Kotler 1991, 273). Hyötyihin perustuvalla 

segmentoinnilla paljastetaan tietynlaisen kuluttajakäyttäytymisen perimmäisiä syitä. Hyötysegmen

tointi on käyttökelpoinen markkinoiden ymmärtämisessä ja uusien tuotekonseptien suunnittelussa. 

Se antaa myös tietoa markkinointiviestintää varten auttaen viestin sisällön ja kanavan valinnassa. 

Hyötysegmentoinnin suurin ongelma on mitattavuus, sillä henkilökohtaisten arvojen ja mieltymysten 

täsmällinen mittaaminen on vaikeaa (Hooley & Saunders 1993, 158).

Tuotteen käyttötilanne segmentointikriteerinä tarkoittaa syitä ja tilanteita joissa tuotetta käytetään. 

Käyttötilanteisiin perustuva segmentointi pyrkii selvittämään, miksi ja milloin tai missä yhteydessä 

kuluttaja tuotetta hyödyntää (Beane & Ennis 1987, 24). Tuotteen käyttötilanne voi olla tiettyyn 

ajankohtaan sidottu ja tarve luonteeltaan ohimenevä tai kiireellinen. Palvelun tarjoaja voi perustaa 

jopa koko toimintansa kiirellisen tarpeen tyydyttämiselle, jolloin yrityksen puoleen käännytään aino

astaan kiirellisissä tilanteissa (Bonoma & Shapiro 1985, 16).
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Uskollisuus tiettyä tuotetta, tuotemerkkiä tai yritystä kohtaan voi toimia hyödyllisenä segmentointi- 

kriteerinä, kun kuluttajien uskollisuuspiirteet pystytään tunnistamaan. Asiakkaat voidaan segmentoi

da uskollisuusasteen tai -tyypin perusteella. Asiakas voi ollaa yhtäaikaa uskollinen myös useampaa 

tuotemerkkiä kohtaan ja uskollisuus voi vaihdella eri merkkien välillä tai olla selvästi siirtymistä 

tuotemerkkiuskollisuudesta toiseen (Kotler 1991, 275). Asiakkaat voidaan ryhmitellä sen mukaan 

ovatko he hyvin uskollisia, keskimäärin uskollisia vai epäuskollisia (Christopher ym. 1991, 49). Kun 

yritys onnistuu tunnistamaan uskollisten asiakkaidensa muita yhteneviä ominaispiirteitä, voidaan 

näitä piirteitä hyödyntää viestinnän kohdentamisessa uusille potentiaalisiksi katsottaville asiakkaille 

(Beane & Ennis 1987, 25).

Tuotteen käyttäjä tai kuluttaja ei aina välttämättä ole sama henkilö, kuin tuotteen ostaja. Sgmentoi- 

taessa tuotteen käyttäjätyypin mukaan tulee todelliset käyttäjät pyrkiä ensin erottamaan muusta 

asiakasjoukosta (Hooley & Saunders 1993, 148). Tuotteen käyttäjät ryhmitellään segmentoinnin 

tarkoituksiin esimerkiksi sen mukaan ovatko he tuotteen ei-käyttäjiä, aikaisempia käyttäjiä (ex- 

users), potentiaalisia käyttäjiä (potential users), ensimmäistä kertaa tuotetta käyttäviä (first-time 

users) tai säännöllisiä käyttäjiä (regular users) (Kotler 1991, 274; Beane & Ennis 1987, 24). 

Tuotteen käyttäjätyyppiin perustuva segmentointi ei siis huomioi tuotteen käytön määrää, volyymia, 

vaan luokittelee kuluttajat ainoastaan heidän ns. käyttäjästatuksensa mukaisesti. Markkinoin

tiviestintä suunnitellaan segmenttikohtaisesti siten, että se tavoittaa valitut käyttäjätyyppi-kohderyh- 

mät. Ei-käyttäjälle suunnattu mainonta olisi todennäköisesti informatiivista, tuotetta hyvin yleisellä 

tasolla kuvailevaa, kun säännölliselle käyttäjälle suunnattu mainonta olisi varmasti yksityiskohtaisem

paa ja korostaisi tuotteen ylivoimaisuutta kilpaileviin tuotteisiin verrattuna (Beane & Ennis 1987, 

24).

Usein helpoin, ja toisinaan jopa ainoa tapa, segmentoida kuluttajat on tuotteen tai tuotemerkin 

käytön mukaan. Tietyn tuotteen käyttäjillä, verrattuna tuotteen ei-käyttäjiin, on yleensä yhteisiä 

piirteitä, jotka ovat johtaneet tuotteen käyttöön. Yhdistävänä tekijänä heillä on ainakin jonkinastei

nen kokemus tuotteen käytöstä. Toisinaan yritykselle on hyödyllistä segmentoida asiakkaansa myös 

sen mukaan, minkä kilpailijan tuotteiden käyttäjiä he ovat. Tällöin strategiaksi voidaan valita myös 

heikoksi arvioidun kilpailijan asiakkaiden käännyttäminen oman yrityksen tuotteiden käyttäjiksi 

(Bonoma & Shapiro 1985, 11-12, 34).
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Tuotteen nykyiset käyttäjät voidaan segmentoida edelleen tuotteen käyttöasteen mukaan satunnai

siin käyttäjiin (light users), keskivertokäyttäjiin (medium users) ja vakiokäyttäjiin (heavy users) (We

instein 1987, 117; Kotler 1991, 274). Tätä kutsutaan volyymisegmentoinniksi (volume segmenta

tion). Paljon käyttävät ovat usein pieni ryhmä asiakaskannasta, mutta vastaavat suuresta prosentu

aalisesta osuudesta kokonaiskulutuksesta. Tuotetta paljon käyttävien taustamuuttujat ja medioille 

altistuminen on usein yhtenevää (Kotler 1991, 274). Markkinoinnille asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti ja eri käyttäjäryhmissä tuotemerkkien suhteelliset vahvuudet huomioiden, voi yritys 

päättää panostaa esimerkiksi ainoastaan vakiokäyttäjiin tai vastaavsti satunnaiskäyttäjiin (Beane & 

Ennis 1987, 24). Tuotteen vakiokäyttäjät, jotka ovat ns. suurkuluttajia ovat usein kahdenlaisia; 

laatu- tai hintasuuntautuneita. Laatusuuntautuneet kokevat, että koska he kuluttavat kyseistä 

tuotetta paljon, on järkevää varmistaa tuotteen tyydyttävä laatutaso. Hintasuuntautunut käyttäjä taas 

ajattelee, että suuri kulutus tulee kompensoida ostamalla halvempia tuotemerkkejä. Laatusuuntautu- 

nut käyttäjä kokee, että eri merkeissä on oleellisia eroja, kun vastaavsti hintasuuntautunut käyttäjä 

ei näe hinnan lisäksi merkittäviä eroja eri tuotemerkkienn välillä (Haley 1985, 4). Panostettaessa 

erityisesti tuotteen vakiokäyttäjiin on markkinoinnin tavoitteena varmistaa asiakassuhteen jatkuvuus 

asiakastyytyväisyyden avulla ja samalla panostetaan tuoton maksimointiin asiakassuhteessa. Tällöin 

markkinoinnin pääkeinoina on usein asiakastyytyväisyyden jatkuva ylläpitoja erityisesti vakiokäyttä

jille suunnatut omat suoramarkkinointiohjelmat. Kun markkinoinnin kohderyhmänä on satun- 

naisasiakas, on tavoitteena luoda heistä kannattavia vakiokäyttäjiä ja pyrkiä tuloksellisten asiakas

suhteiden muodostamiseen heidän kanssaan. Tällöin markkinoinnin keinoina käytetään asiakastyyty

väisyyden varmistamista ja kohdistettua markkinointia vakioasiakkuuteen tähtäävien asiakasohjelmi

en kauppaamiseksi (Rope & Pöllänen 1994, 133).

Volyymisegmentointi on yksi käytetyimmistä segmentointimuodoista, mikä johtunee siitä, että 

segmentointiin tarvittava informaatio on yrityksissä yleensä saatavilla suhteellisen vaivattomasti ja 

vähäisin kustannuksin. Volyymisegmentointi on varsin hyvin soveltuva ja tarkkaa tietoa kuluttajista 

antava segmentoinnin muoto erityisesti silloin, kun tuotteen käyttöastetta kuvaavat tiedot voidaan 

yhdistää kuluttajien demografisiin ja geografisiin taustamuuttujiin (Beane & Ennis 1987, 24).
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3. PALVELUJEN MARKKINOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ

Tämä luku käsittelee palvelujen ja tavaroiden markkinoinnin keskeisimpiä eroja, palveluntuotanto- 

jäijestelmää ja vuorovaikutussuhteita osana palveluntuotantojärjestelmää sekä palvelun laatua vuoro

vaikutussuhteissa ja tämän merkitystä suhdemarkkinoinnille.

3.1 Palvelujen vs. tavaroiden markkinointi

Palveluiden markkinoinnissa markkinoinnin kohde on palvelu, palvelutuote tai palveluhyödyke. Vas

taavasti kulustavaroiden markkinoinnissa tavaroista käytetään nimitystä tuote, fyysinen tuote tai 

hyödyke. Koska kyseiset nimitykset voivat aiheuttaa sekaannusta ja vaikeuttaa aineettoman erotta

mista aineellisesta tuotteesta, käytetään tässä työssä sanaa tuote (product) kuvaamaan yleisesti sekä 

immateriaalia palvelua että fyysistä hyödykettä ja erotetaan eri luonteiset tuotteet toisistaan sanoilla 

palvelu (service) ja tavara (good).

Verrattaessa palveluja fyysisiin tavaroihin, havaitaan palvelujen sisältävän omia erityispiirteitä, jotka 

ovat vaikuttaneet palvelujen markkinoinnin muotoutumiseen omaksi erityisalakseen. Palvelun ja 

tavaroiden eroja määriteltäessä palvelun aineettomuus mainitaan usein yhdeksi tärkeimmäksi erot- 

televaksi ominaisuudeksi. Palvelussa voi olla myös aineellisia osia, mutta yleensä se on enemmän tai 

vähemmän aineeton. Tämä johtaa siihen, ettei palvelua voi varastoida, eikä helposti havainnollistaa, 

ja vaikka palvelu myydään, ei sen omistajuus varsinaisesti siirry (Normann 1991, 14). Palvelu 

koetaan subjektiivisesti; sitä kuvaillaan esimerkiksi yksilön tunteen, luotettavuuden tai kokemuksen 

kautta (Grönroos 1990a, 29). Vaikka palvelun markkinoija pyrkisi olemaan täysin objektiivinen arvi

oidessaan tuotetta, arviossa olisi aina tulkinnanvaraisuuksia. Vastaavasti asiakas etsii jatkuvasti 

"todisteita" omalle ennakkokäsitykselleen tuotteesta, mitkä voivat olla hyvin subjektiivisia (Vavra 

1992, 89).

Sen sijaan, että palvelu valmistettaisiin tehtaassa, pakattaisiin, ja toimitettaisiin asiakkaalle, se yleensä 

tuotetaan ja kulutetaan samassa paikassa samaan aikaan (Berry & Parasuraman 1991, 8). Tästä 

johtuu, että palvelun tuotantoa ja kulutusta on toisinaan mahdotonta tavaran tuotannon ja kulutuk

sen tavoin selvästi erottaa toisistaan erillisiksi tapahtumiksi (Normann 1991, 14). Palvelu ei ole esine.



44

vaan toimintaa, ts. palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja, joissa vuorovaikutustilanteet ovat 

tyypillisesti sosiaalisia tapahtumia. Palvelua ei lopullisessa kulutettavassa muodossaan ole olemassa, 

vaan se syntyy tuotantotapahtumassa ja lakkaa olemasta kun tapahtuma on lopussa (Normann 1991, 

14; Grönroos 1990a, 29). Palvelun tuotantoprosessissa asiakas on muutakin kuin asiakas; asiakas 

osallistuu palvelun tuotantoon eli hän on tuotannon resurssi. Palvelun tuotanto-ja jakeluprosessiin 

osallistuvat ihmiset, kuten asiakas, palvelun tuottaja tai joku muu, vaikuttavat siihen, että palvelu ei 

ole täysin samanlainen kerrasta toiseen. Palvelun sanotaan olevan heterogeeninen. Vaikka muu säi- 

lyisikin ennallaan, niin ainakin asiakkaan ja kontaktihenkilön välinen vuorovaikutussuhde on erilainen 

(Grönroos 1990a, 29-30; Normann 1991, 14).

Palvelu on määritelty kirjallisuudessa seuraavasti:

"Palvelu on toimintaa, tai toimintojen sarja, joka on ainakin jossain määrin aineetonta ja tapahtuu 

yleensä, joskaan ei välttämättä, asiakkaan ja palveluhenkilökunnan jatai fyysisien resurssien tai 

tavaroiden ja tai palvelun tarjoajan järjestelmien välisessä \niorovaikutuksessa, joita tarjotaan 

asiakkaan ongelman ratkaisuksi. " (Grönroos 1990a, 27).

Johtuen palvelujen ominaispiirteistä palvelujen markkinoinnin luonne ja rooli eroavat tavaroiden 

markkinoinninsta. Sekä palvelujen markkinointi että tavaroiden markkinointi perustuvat asiakkaiden 

tarpeiden tunnistamiseen ja tuotteen toiminnalliseen suunnitteluun, mutta tavarat tyypillisesti 

valmistetaan ennen kuin myydään, ja palvelut taasen myydään ennen kuin tuotetaan. Palvelujen 

markkinoinnilla on rajoittuneempi vaikutus asiakkaisiin ennen ostotapahtumaa, kuin tavaroiden 

markkinoinnilla. Palvelun aineettomuudesta johtuen asiakkaan tulee kokea palvelu voidakseen arvi

oida sitä. Aineettomuus tekee palvelusta myös tavaraa vaikeammin kuviteltavan ja haluttavan. 

Asiakkaan kokema riski palvelun hankinnassa on suurempi kuin tavaraa hankittaessa, koska palvelua 

ei voi koskettaa, haistaa, maistaa tai kokeilla ennen ostamista (Berry & Parasuraman 1991, 7).

Palvelutapahtuman aikaisella ja jälkeisellä markkinoinnilla sekä suusanallisella viestinnällä on suuri 

merkitys asiakkaan luottamuksen kasvattamisessa. Palvelun markkinoija voi korostaa tuoteparem- 

muutta ja esitellä hyötyaspekteja tehokkaimmin palvelutapahtuman jälkeen. Palveluyrityksen 

markkinointi on yleensä tehokasta, kun yritys harjoittaa suhteellisen vähän myyntiä edeltävää 

markkinointia, mutta on omistautunut tavoitteelleen toimittaa ylivoimaisen laadukasta palvelua



45

asiakkailleen (Berry & Parasuraman 1991, 8).

3.2 Palveluntuotantojärjestelmä ja vuorovaikutussuhteet

Kuviossa 7 kuvatun palvelun tuotantojärjestelmän avulla voidaan analysoida ja suunnitella palvelun 

tuotantoa. Kuvassa keskellä oleva nelikulmio kuvaa palvelua tuottavaa organisaatiota asiakkaan 

näkökulmasta. Palvelun tuottajan näkökulmasta järjestelmässä on useita eri toimintoja tai osastoja, 

mutta asiakas näkee kaiken yhtenä kokonaisuutena. Asiakas on palvelun tuotantoon osallistuva 

resurssi, joten hän on nelikulmion sisällä (Grönroos 1990b, 245-246).

Tridcsa VicrovakutlarEncsa

JäjestdmähJd Jäjestdmätja opera
tiiviset resussit

8Л Jäiden tik
ca
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Yrityskuteuri

-tarpeet
•trivest

-ketemiset
-ШЩ)

-viestiltä

Kuvio 7; Palveluntuotantojärjestelmä 

(Grönroos 1990b, 250)

Palveluntuotantojärjestelmä (Grönroos 1990b, 250) jakautuu asiakkaalle näkymättömään tukiosaan 

ja näkyvään vuorovaikutteiseen osaan. Osia erottaa toisistaan näkyvyysraja. Nelikulmion oikealla 

puolella ovat asiakkaan odotukset palvelusta, kuten tarpeet ja toiveet, aikaisemmat kokemukset, yri

tyksen ja sen osan imago, viestintä ja sen puuttuminen. Nelikulmion vasemmalla puolella ovat 

toiminta-ajatus ja palveluajalukset, joiden tulisi ohjata palvelun suunnittelua ja johtamista. Nelikulmi

on alla on yrityskulttuuri eli henkilöstön normit ja yhteiset arvot, jonka tulee palveluja tuottavassa 

organisaatiossa olla palvelukeskeinen (Grönroos 1990b, 246).

Palveluntuotantojärjestelmän näkyvä eli vuorovaikutteinen osa koostuu laatua tuottavista resursseis
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ta, jotka ovat välittömässä yhteydessä asiakkaisiin (Grönroos 1990b, 246). Kyse on myyjän ja os

tajan välisestä vuorovaikutuksesta totuuden hetkellä, jolloin palvelun tarjoaja ja asiakas kohtaavat 

palvelutapahtumassa. Näkyvyysrajan toisella puolella on asiakkaalle näkymätön palveluntuotantojär- 

jestelmän tukiosa. Asiakkaan voi olla vaikea ymmärtää, kuinka tärkeä tukiosa on palvelun tuotannon 

kannalta. Vaikka tukiosan tuottama laatu olisi teknisesti korkea tasoista, kokee asiakas laadun 

huonoksi, jos vuorovaikutteinen osa tuottaa keskinkertaista tai huonoa laatua. Asiakkaan voi olla 

vaikea myös ymmärtää esim. hinnan korkeutta, jos näkyvä palvelun tuotantoprosessi näyttää hänestä 

yksinkertaiselta (Grönroos 1990b, 249).

Vuorovaikutuksen elementit voidaan palvelun tuotantoprosessissa jakaa vuorovaikutukseen 

osallistuviin henkilöihin ja siinä oleviin tavaroihin. Elementtien välinen yhteensopivuus on tärkeää 

palvelun tuottamiselle. Vuorovaikutuksen laatu ja sen syvyys asiakkaan ja palveluorganisaation 

välillä ovat merkittävä osa palvelutapahtumaa, jota arvioidaan asiakkaan omien kokemuksien avulla. 

Usein on mahdollista tuottaa sama palvelu käyttämällä kontaktihenkilöä tai fyysisiä elementtejä vuo

rovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Kun asiakas on kontaktissa yrityksen kanssa, kyseisellä vuoro

vaikutustilanteella on vaikutus asiakkaan mielikuvaan ja kokemuksiin yrityksestä ja sen tuotteista. 

Tätä kautta vuorovaikutustilanne vaikuttaa myös asiakassuhteeseen. Yrityksen ja asiakkaan välisessä 

vuorovaikutuksessa tapahtuvaa markkinoinnillista vaikuttamista kutsutaan vuorovaikutusmark- 

kinoinniksi (Grönroos 1990a, 144, 209).

Vuorovaikutusprosessi, -ilmapiiri ja palvelutapahtumaan osallistuvien vuorovaikutussuhteet ovat 

merkityksellisiä vuorovaikutustilanteen arvioinnin kannalta. Vuorovaikutusprosessilla tarkoitetaan 

palvelutapahtuman vuorovaikutustilanteen kehittymistä. Prosessia kuvaavia muuttujia ovat tapahtu

mat ja suhde. Tapahtumilla tarkoitetaan tavaran tai palvelun vaihtotapahtumaa, informaation vaihtoa, 

rahallista vaihtoa ja sosiaalista vaihtotapahtumaa. Usein tavara tai palvelu käsitetään vaihtotapahtu- 

man ydinasiaksi, koska sen ominaisuuksista riippuu, tuleeko kuluttajan tarpeet tyydytetyksi vai ei. 

Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen suhteen muoto, laatu, ajallinen pituus ja aikaisemmat ta

pahtumat vaikuttavat osaltaan siihen, millaiseksi vuorovaikutusprosessi muodostuu kontaktiti- 

lanteessa. Suhdetta voi leimata rutinoituneisuus, totutut tavat ja normit tai yhtähyvin molem

minpuolinen epävarmuus (Ford 1993, 12-14).

Asiakassuhteen sanotaan olevan dynaaminen, sillä siihen vaikuttavat suhteen yksittäiset tapahtumat
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jatkuvasti. Samalla suhteen ajallinen pituus, rutiinit ja selkeä tietous molempien osapuolien odotuk

sista luovat suhteeseen stabilisuutta. Vuorovaikutusilmapiiri muodostuu edellä kappaleessa 2.2.3 

käsiteltyjen asiakassuhteen elementtien välisistä yhteyksistä ja hallitsevuudesta, kuten suhteen valta- 

riippuvuus asetelmista, konfliktien ja yhteistyön asteesta sekä läheisyydestä tai etäisyydestä, joita 

vuorovaikutussuhteen osapuolet voivat kontrolloida. Vuorovaikutustilanteiden ilmapiiriin voidaan 

suunnitelmallisesti vaikuttaa etukäteen (Ford 1993, 17).

Asiakkaan ja palveluyrityksen välille muodostuvia vuorovaikutussuhteita on eri tyyppisiä, riippuen 

siitä tarjotaanko asiakkaalle palvelua yrityksen edustajien, teknisten laitteiden vai näiden yhdistelmien 

välityksellä (Grönroos 1990a, 209).

Asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa olevia yrityksen työntekijöitä kutsutaan kontaktihenkilöik

si. Asiakas saattaa olla yhteydessä yhteen kontaktihenkilöön tai ryhmään kontaktihenkilöitä. Kuka 

tahansa voi olla kontaktihenkilö hierarkkisesta asemastaan tai työnimikkeestään huolimatta. Vuo

rovaikutus voi tapahtua tapaamalla kasvotusten tai puhelimen, telexin, telefaxin tai kirjeen välityk

sellä. Vaikka teknologia, systeemit ja fyysiset resurssit ovat yritykselle arvokkaita, ja toiminnan 

kannalta tärkeitä, niin useimmat palveluorganisaatiot ovat riippuvaisempia kontaktihenkilöistään, 

kuin muista resursseistaan. Kontaktihenkilöiden kommunikointikyky on palvelun tuotantoprosessin 

kannalta tärkeä. Vuorovaikutustilanteessa on verbaalisen kommunikaation lisäksi eleillä, katseella 

ja fyysisellä kosketuksella merkitystä. Erilaisissa palvelutilanteissa eri osien merkitys korostuu. 

Kontaktihenkilöt pystyvät selvittämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvelutapahtumassa, 

katselemalla, kyselemällä ja reagoimalla asiakkaan käytökseen (Grönroos 1990a, 209; Lehtinen 

1982, 71-74).

Vuorovaikutusta ilmenee asiakkaan ja erilaisten fyysisten ja teknisten resurssien kanssa, kuten 

palvelun tuotantoprosessissa tarpeellisten automaattien, asiakirjojen, odotustilojen, työkalujen ja 

koneiden kanssa (Grönroos 1990b, 107). Jotkut fyysisistä resursseista ovat välttämättömiä hyvän 

teknisen laadun takaamiseksi ja vaikuttavat myös toiminnalliseen laatuun helpottaen asiakkaan itse

palvelua ja vaikuttaen myönteisen mielikuvan muodostumiseen yrityksestä ja sen palveluista. Myös 

fyysisen laitteen tärkeitä ominaisuuksia palveluntuotantoprosessin kannalta on sen asiakassuuntau

tuneisuus ja asiakkaan kontrollimahdollisuus. Asiakkaan tulee pystyä käyttämään laitetta ja säilyt

tämään kontrolli laitteen toimintoihin. Palvelutuotannossa kontaktihenkilö ja fyysinen laite ovat
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usein toisensa poissulkevia. Asiakas ei ole yhtäaikaa kontaktissa sekä henkilön että fyysisen laitteen 

kanssa. Sen sijaan palvelu voidaan usein tuottaa vaihtoehtoisesti fyysisen laitteen tai kontaktihenki

lön avulla (Grönroos 1990b, 248; Lehtinen 1982, 75-76).

Järjestelmät ja rutiinit koostuvat kaikista organisaation operatiivisista ja hallinnollisista 

järjestelmistä sekä työrutiineista (Grönroos 1990a, 210). Koko palveluntuotantojäijestelmän tulee 

olla opettavainen ja asiakasystävällinen eli sellainen, jonka asiakas hyväksyy, ymmärtää ja joka vetää 

puoleensa. Järjestelmät tulee rakentaa asiakkaan logiikan pohjalle (Gummesson 1995, 101-102). Jär

jestelmän ei tule edellyttää asiakkaalta mukautumista sen vaatimuksiin, sillä tämä tuhoaa laadun tai 

ainakin heikentää sitä (Grönroos 1990b, 248).

Palvelutapahtumassa asiakkaat joutuvat usein kosketuksiin toisten asiakkaiden kanssa, jolloin 

asiakas vaikuttaa toiseen yksittäiseen asiakkaaseen. Nämä vuorovaikutustilanteet ovat myös osa 

palvelun kokemista, joiden tulee olla asiakkaalle helppoja, yksinkertaisia ja miellyttäviä tapahtumia 

muiden vuorovaikutustilanteiden tapaan (Grönroos 1990b, 107). Varsinkin tyytymätön asiakas 

vetoaa helposti toisiin asiakkaisiin. Toiset asiakkaat voivat olla myös esteenä palvelun toteutumiselle 

(Gummesson 1995, 97-98). Palvelun aineettomuudesta johtuen palvelun käyttäjä uskoo tuttaviinsa 

ja ystäviinsä tiedonlähteenä. Tyytyväisen asiakkaan suusanallinen tai muu markkinointiviestintä toi

sille asiakkaille onkin yritykselle arvokasta (Normann 1991, 82).

3.3 Palvelun laatu vuorovaikutussuhteessa

Asiakkaan hyväksi kokema laatu merkitsee, että kokemukset vastaavat odotuksia. Grönroos ( 1990a) 

jakaa asiakkaan laatukokemukset tekniseen ja toiminnalliseen ulottuvuuteen. Teknisellä laadulla 

tarkoitetaan sitä, mitä asiakas tuotantoprosessissa saa. Tämä ulottuvuus on konkreettinen ja yleensä 

mitattavissa. Toiminnallinen laatu on vaikeammin mitattavissa. Se kuvaa, kuinka palvelu toimitetaan 

asiakkaalle ja kuinka asiakas kokee toimituksen. Laadun ulottuvuuksiin vaikuttaa myös imago; 

käsitys, joka asiakkaalla on yrityksestä ennen palvelun toimittamista. Laatukokemukseen vaikuttavat 

siis asiakkaan odotukset palvelusta. Odotuksiin vaikuttavat mm. asiakkaan tarpeet, yrityksen mar

kkinointiviestintä, imagoja suu-sanallinen viestintä (Grönroos 1990a, 37).
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Toiminnallinen laatu-ulottuvuus korostuu sovellettaessa suhdemarkkinointistrategiaa. Jos tuote on 

teknisesti samanlainen kuin kilpailijoilla, teknisen laadun merkitys lopullisen tuloksen arvioinnissa 

vähenee, kunhan se on hyväksyttävällä tasolla. Suhdemarkkinointistrategialle ominaiset tiiviit yh

teydet yrityksen ja asiakkaan välillä kasvattavat vuorovaikutustilanteiden laadun merkitystä 

(Grönroos 1991; Blomqvist ym. 1993, 51).

Henkivakuutusten myyntiä koskevassa tutkimuksessaan Crosby ym. (1990) ovat muodostaneet 

mallin asiakkaan kokeman laadun mittaamiseksi asiakassuhteissa. Heidän mukaansa palvelun laadun 

arviointi on välttämätöntä palvelujen markkinoinnissa, sekä transaktiotyyppisessä että 

suhdepainotteisessa myyntityössä, mutta käsite ei kuitenkaan yksin riitä asiakasuhteen laadun 

arvioimiseksi (Crosby ym. 1990, 68). Tutkijat muodostivat mallin asiakassuhteen laatuun vai

kuttavista ja laadun seurauksena syntyvistä avaintekijöistä. Suhteen laadun muuttujia mallissa ovat 

palvelutapahtumien samanlaisuus, kontaktihenkilön asiantuntemus, asiakassuhdekeskeinen myynti- 

työ, odotukset tulevaisuuden vuorovaikutustilanteista ja myynnin tehokkuus. Malli perustuu erityi

sesti myyntihenkilön ja asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen (Crosby ym. 1990, 69). Mallin esittä

misellä tässä työssä on tarkoitus kuvata kestävän asiakassuhteen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja laa- 

tukokemuksen seurauksia palvelualalla.

Kuvio 8; Asiakassuhteen laatu 

(mukaellen Crosby ym. 1990, 69)
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Edellä kuvatun mallin (Crosby ym. 1990, 69) eksogeeniset (ulkoa aiheutuvat) muuttujat ovat 

myyntihenkilöiden ominaisuudet, kuten asiantuntemus ja samanlaisuus sekä suhdepainotteinen 

myyntityö. Asiakassuhteen laatu-mallin endogeeninen (sisäsyntyinen) muuttuja on kaksiulotteinen 

käsittäen asiakkaan tyytyväisyyden sekä luottamuksen myyntihenkilöön (Crosby ym. 1990, 69).

Suhdekeskeinen myyntityö tarkoittaa tässä kontaktihenkilön pyrkimyksiä vuorovaikutustilanteissa 

asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Myyntityön suhdekeskeisyyteen vaikuttavat mm. yh

teydenottojen säännöllisyys ja vuorovaikutteisuus, kontaktihenkilön kommunikointitaidot ja yhtei

styökyky. Tutkimuksen mukaan suhdekeskeisellä myyntityöllä on merkittävä vaikutus asiakkaan 

käsitykseen suhteen laadusta. Kontaktihenkilön toteuttama myyntityö arvioitiin yleisesti asiakas- 

suhdekeskeiseksi, jos hän oli yhteydessä asiakkaaseen varsin usein, ilmaisi halunsa yhteistyön ra

kentamiseen ja onnistui asiakkaan ongelmanratkaisu ana (Crosby ym. 1990, 76).

Myyntihenkilöstön asiantuntemuksella ja palvelutapahtuman samanlaisuudella kerrasta toiseen 

on tutkimuksen mukaan myös suora vaikutus asiakkaan kokemaan vuorovaikutussuhteen laatuun. 

Tosin palvelutapahtumien samanlaisuudella ei todettu olevan suoraa vaikutusta pitkäaikaisen 

asiakassuhteen laatuun, mutta lyhyellä aikavälillä vaikutus oli todettavissa. Huomattavaa tutkimuk

sessa oli se, että samanlaisuudella, asiantuntemuksella eikä myynnin tehokkuudella todettu olevan 

suoraa vaikutusta asiakkaiden odotuksiin tulevaisuuden vuorovaikutustilanteista (Crosby 1990, 76).

Tutkimuksen alkutilanteessa olivat yrityksen myynnin tehokkuus (esimerkkeinä asiakastilien ava

aminen, ristiostot) ja asiakkaiden odotukset tulevaisuuden vuorovaikutustilanteista (merkittävä asia

kasta suhteeseen sitouttava tekijä) tulkittu asiakassuhteen laatua ilmentäviksi tekijöiksi, eli laadun 

"lopputuloksiksi" (Crosby ym. 1990, 69). Kuitenkin tutkimus osoitti, ettei suhteen laadulla näyttänyt 

olevan vaikutusta myynnin tehokkuuteen, vaan siihen vaikuttivat, sekä pitkällä että lyhyellä 

aikavälillä, perinteisemmät tekijät, kuten myyntihenkilön asiantuntemus ja palvelun standardisuus eli 

palvelutapahtuman samansisältöisyys kerrasta toiseen (Crosby ym. 1990, 75).

Tutkimus sitä vastoin osoitti, että suhteen laatu vaikuttaa asiakkaiden odotuksiin tulevaisuuden 

vuorovaikutustilanteista. Hyvä asiakassuhteen laatu vaikuttaa pitkäaikaisen siteen muodostumiseen 

vähentäen epävarmuutta, jota asiakas usein kokee etenkin monimutkaisen palvelun ollessa kyseessä. 

Epävarmuuden vähentyminen, asiakkaan tyytyväisyyden ja luottamuksen kasvaminen yritystä
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kohtaan lisäävät puolestaan tulevaisuuden myyntimahdollisuuksia. Suhteen laadulla voidaan tämän 

tutkimuksen pohjalta todeta olevan vaikutuksia siis sekä asiakkaiden odotuksiin että tulevaisuuden 

myyntimahdollisuuksiin (Crosby ym. 1990, 75-76).

Asiakkaan kokeman palvelun laadun arvioimiseksi tutkijaryhmä Zeithaml ym. (1990) määrittelivät 

kymmenen laatupiirrettä, jotka kattavat suurimman osan palvelutapahtumasta ja soveltuvat sen 

arviointiin. Tutkijaryhmän palvelun laatuerittelyt esitetään seuraavassa.

LAATUPIIRRE ARVIOINTI

Luotettavuus (reliability) palvelutapahtuman täsmällisyys, laskutustarkkuus ja so

vittujen toimitusaikojen noudattaminen

Palveluhalukkuus (responsiveness) palveluhaluja -valmius, ripeys ja tiedusteluihin viivytte

lemättä vastaaminen

Asiantuntemus (competence) palveluhenkilöstön tiedot, taidot ja varmuus

Saavutettavuus (access) palvelua lähestyminen esim. puhelimitse, sijainnin ja

aukioloaikojen sopivuus,sekä odotusaikojen pituus.

Kohteliaisuus (courtesy) palveluntarjoajan kohtelias käytös ja ulkoinen siisteys

sekä asiakkaan yksilöllinen kohtelu

Viestintäkyky (communication) selkeä ja ymmärrettävä kielenkäyttö, riittävä tiedottami

nen asiakkaalle tapahtumien kulusta

Uskottavuus (credibility) asiakkaan edun ajaminen ja asiakkaan tuntema luottamus

organisaatiota kohtaan

Turvallisuus (security) palvelun sisältämän fyysisen ja taloudellisen riskin pois

taminen ja luottamuksellisuus

Ymmärrys (understanding/knowing the customer) asiakkaiden erikoistoivomusten huomioiminen ja palve

lun yksilöllisyys

Aineelliset seikat (tangibles) palveluun vaikuttavat fyysiset tekijät, kuten huonetilat,

työvälineet, asiakirjat ja muut asiakkaat

Taulukko 3; Palvelun laadun arviointi 

(Zeithaml ym. 1990, 21-22; Vavra 1992, 261)
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3.4 Tutkielman viitekehys

SUHDEMARKKINOINTI 
suhdemarkkinoinnin tausta 

suhde

ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI
asiakassuhde

TIETOKANTAMARKKINOINTI 
asiakassuhdeanalyysi 

asiakaskannan segmentointi 
behavioraalinen segmentointi

ASIAKASTYYPIT 
palvelujen tietokantamarkkinoinnin 

perustana

Kuvio 9; Tutkielman viitekehys

Tämän tutkielman teoreettinen tausta rakentuu suhdemarkkinoinnin käsitteiden ja palvelujen 

markkinoinnin erityispiirteiden varaan. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa 

Helsingin Puhelin Oy:n kotiasiakaskannasta puhelinkäyttäytymiseltään yhteneviä asiakastyyppejä, 

jotka voisivat toimia HPY:n tietokantamarkkinoinnin suunnittelun perustana.
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Tietokantamarkkinoinnin teoriatausta rakentuu suhdemarkkinoinnin teorioista, sillä tietokantamark- 

kinointi on suhdemarkkinoinnin teorian osa-alue. Tarkasteltaessa tietokantamarkkinointia teoreet

tiselta pohjalta, kuuluu suhdemarkkinointi siis väistämättä mukaan kuvaan. Suhdemarkkinoinnin ydin 

on suhde Koska suhdemarkkinoinnin teoria pohjautuu vahvasti yritysmarkkinoihin eli yritysten väli

siin suhteisiin, otetaan tässä työssä aluksi yritysten välinen suhde ja sen elementit lähempään 

tarkasteluun. Suhdemarkkinointinäkemykselle on ominaista, että yrityksen suhteet tavarantoimit

tajiin, asiakkaisiin, kilpailijoihin, jälleenmyyjiin jne. ovat markkinoinnin kohteena. Tavoitteena on 

näiden suhteiden lujittaminen ja kehittäminen molemmille osapuolille yhä kannattavammaksi 

voimavaraksi. Suhteen elementit ovat yrityksiä toisiinsa sitouttavia tekijöitä, jotka toisaalta mahdol

listavat ja toisaalta rajoittavat tätä yritysten välistä yhteistyötä ja suhteiden kehittymistä.

Työssä käsitellään yksityisille lopullisille kuluttajille markkinoitavia palveluja eli tällöin puhutaan 

nimenomaan asiakassuhdemarkkinoinnista. Asiakassuhdemarkkinointi on suhdemarkkinoinnin teo

riasta rajattava suppeampi käsite, sillä asiakassuhdemarkkinoinnissa paneudutaan nimenomaan 

yrityksen ja asiakkaaan väliseen suhteeseen eli asiakassuhteeseen ja yrityksen muut suhteet rajataan 

käsitteen ulkopuolelle. Asiakassuhdetta voidaan kuvata asiakasta yritykseen sitouttavien elementtien 

avulla. Asiakassuhdemarkkinoinnin tavoitteena on kehittää asiakassuhteita sekä asiakkaalle että 

yritykselle yhä kannattavammaksi. Kuluttajamarkkinoilla tätä kehitystä voidaan kuvata asiakassuh

teen kehitysvaiheiden, asiakassuhteen elinkaaren sekä asiakassuhteen tasojen avulla.

Tietokantamarkkinointi on suhdemarkkinoinnin ja asiakassuhdemarkkinoinnin soveltamista 

käytäntöön. Tietokantamarkkinoinnin tarkoituksena on hallita asiakaskantaa tietoteknisin keinoin. 

Asiakassuhdeanalyysi ohjaa asiakaskannan hallintaa. Asiakkaat tulee tunnistaa, jotta heidät voidaan 

markkinoinnin keinoin kohtuullisin kustannuksin tavoittaa. Tietokantamarkkinoinnin perustana on 

siten asiakaskannan segmentointi, jotta kohdennetut markkinointitoimenpiteet ovat mahdollisia. 

Pyrkimällä tunnistamaan asiakkaiden osto- ja kulutuskäyttäytymistä kuvaavia ns. behavioraalisia 

tekijöitä etsitään yhtenevää käyttäytymistä asiakaskannan sisällä. Jos yhtenevää käyttäytymistä on 

havaittavissa, voidaan asiakkaat ryhmitellä tietokantaan homogeenisempiin ryhmiin, joille mark

kinointitoimenpiteet on helpompi kohdentaa. Näistä ryhmistä voidaan pyrkiä muodostamaan 

määrätyt kriteerit täyttäviä asiakastyyppejä tietokantamarkkinoinnin tarkoituksiin. Asiakastyyppien 

kuvausta voidaan myöhemmin tarkentaa täydentämällä kriteeristöä esimerkiksi ko. tyyppejä 

kuvaavilla taustamuuttujilla.
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Koska tutkimuksessa on kysessä palveluja markkinoiva yritys, on syytä käsitellä palvelujen mark

kinointiin liittyviä erityispiirteitä. Palvelun ja fyysisen tavaran erot ja palveluntuotantojärjestelmä 

luovat jo sinänsä aivan erilaiset teoriataustan palvelujen markkinoinnille verrattuna hyödykkeiden 

markkinointiin. Samoin palveluntuotantojärjestelmä eli se, että palvelu tuotetaan ja kulutetaan 

samanaikaisesti, on palvelujen markkinoinnin erityispiirre, joka asettaa erityisvaatimuksia palveluyri

tyksen ja asiakkaan vuorovaikutussuhteiden hallinnalle. Vuorovaikutussuhteiden laatu on palvelujen 

suhdemarkkinoinnin oleellinen elementti.

Edellä kuvattu tutkielman teoreettinen viitekehys antaa perustan palveluita tarjoavan yrityksen 

asiakaskannan segmentoinnille tietokantamarkkinoinnin tarkoituksia varten. Empiirisessä osassa 

tullaan segmentoinninn avulla hahmottamaan puhelinpalveluja tarjoavan yrityksen mahdollisuuksia 

tietokantamarkkinoinnin kehittämiseksi.
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4. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa on tarkoitus tarkastella toimeksiantajalle eli Helsingin Puhelin Oy:ile suoritetun 

tutkimustyön tutkimusmenetelmiä; aineiston keruuta, tiedon analysointia ja empiirisen tutkimuksen 

luotettavuutta.

4.1 Yleisesti teletoiminnasta sekä toimeksiantajan esittely

Teletoiminta on Suomessa ohjesääntöistä liiketoimintaa. Toisin sanoen teletoimintaa harjoittava 

organisaatio tarvitsee toimiluvan. Teletoimintalaissa teletoiminnaksi määritellään televerkkojen 

rakentaminen ja ylläpito sekä teleliikenteen hoito niissä. Yleisellä teletoiminnalla tarkoitetaan 

telepalvelujen tarjontaa rajoittamattomalle käyttäjäjoukolle. Toimiluvan yleiseen teletoimintaan 

myöntää valtioneuvosto. Toimiluvassa rajataan telelaitoksen maantieteellinen toimialue ja mahdolli

sesti ne teletoimminnan lajit, joiden harjoittamiseen toimilupa oikeuttaa (Televiestintä Suomessa 

1994, 54).

Vuoden 1994 alussa teletoiminnan kilpailu alkoi täydessä laajuudessa sekä paikallis- että kaukotasol- 

la. Paikallisessa teletoiminnassa on koko maassa vähintään kaksi vaihtoehtoista telelaitosta ja 

kaukoteletoimintaa harjoittaa kolme itsenäistä operaattoria. Liikenneministeriön päätöksellä maan 

12 teleliikennealueen sisäiset puhelut muuttuivat paikallispuheluiksi vuoden 1994 alusta lukien. 

Tämä merkitsi keskimääräiselle puhelimenkäyttäjälle sitä, että paikallispuhelulla tavoitettavien 

liittymänhaltijoiden määrä viisinkertaistui. Toinen liikenneministeriön merkittävä päätös tehtiin 

keväällä 1994. Sen mukaan ilman operaattoritunnusta soitetut kaukopuhelut veloitetaan satunnaisesti 

eri kauko-operaattoreille pääasiassa niiden markkinaosuuksien mukaisesti. Tunnuksettoman puhelun 

hinta on kallein operaattoreiden voimassa oleva hinta. Kaukopuhelut halventuivat jo vuonna 1994 

siitäkin huolimatta, että kaikkea teletoimintaa vuosina 1994 ja 1995 rasitti 9 %:n televero, joka 

poistui vuoden 1996 alussa. Televeron poistaminen alensi puhelinpalvelujen hintoja edelleen (HPY:n 

vuosikertomus 1995, 20; Televiestintä Suomessa 1994, 6).

Paikallisteletoiminnassa kilpailu on käynnistynyt kaukoteletoimintaa hitaammin. Erityisesti kotita
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louksien paikallispuhelupalveluihin kilpailu ei ole vaikuttanut samoin kuin kaukopuheluihin. 

Yritykset sen sijaan ovat päässeet laajalti kilpailuttamaan telelaitoksia. Tämä käy ilmi myös siten, että 

Suomen yritysten telemaksut ovat kansainvälisessä vertailussa suhteellisesti edullisemmat kuin 

kotitalouksien maksut. Sekä alueellisten puhelinyhtiöiden omistama Oy Finnet International Ab, että 

Telecom Finland Oy ovat aloittaneet uusilla alueillaan paikallisliittymien markkinoinnin myös kotita

louksille. Molemmat perustavat kilpailevan toiminnan lähinnä uusiin radiotekniikoihin (Televiestintä 

Suomessa 1994, 6-7).

Flelsingin Puhelin Oy on Suomen suurin yksityinen puhelinyhtiö. HPY yhdessä tytäryhtiöidensä 

kanssa muodostaa konsernin, jonka liikevaihto ylittää vuonna 1996 kahden miljardin markan rajan. 

HPY on osa valtakunnallista Finnet-yhtiöt -ryhmää, joka tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille 

tietoliikennepalveluja puheen, datan ja kuvan välittämiseen. Yksityisten, paikallisten puhelinyhtiöiden 

lisäksi Finnet-yhtiöihin kuuluu tietoliikenteen eri osa-alueilla erikoistuneita yrityksiä mm. Oy Datatie 

Ab, Oy Radiolinja Ab, Kaukoverkko Ysi Oy, Oy Finnet International Ab ja Oy Omnitele Ab. 

Helsingin Puhelin Oy.n taijoamat puhelinpalvelut, joita yrityksessä kutsutaan nimellä "puhepalvelut", 

koostuvat paikallispuheluista, kotimaan kaukopuheluista, ulkomaanpuheluista, matkapuheluista, 

henkilöhakupalveluista ja palvelupuheluista. Henkilöhakupalvelun avulla voidaan jättää soittopyyntö 

henkilölle, jolla on hakulaite puhelinverkossa. Palvelupuhelu perustuu äänen tai puheen siirtoon ja 

tarjoaa atk:n avulla lisäominaisuuksia yleiseen puhelinverkkoon. Palvelut voidaan jakaa maksullisiin 

puhelinpalveluihin (esim. 9700 ja 0700) ja vastaanottajan maksamiin palveluihin (esim. 9800 ja 0800) 

(Televiestintä Suomessa 1994, 9-10).

Vuoden 1995 lopussa HPY:n kiinteistä puhelinliittymistä oli digitalisoitu 88 prosenttia. Toimialue 

on täysin digitalisoitu kesällä 1996. Digitaalitekniikka mahdollistaa nykyaikaiset lisäarvopalvelut ja 

keskusten kaukovalvonnan. Näin myös tiedot kaikista puheluista voidaan kerätä yhteiseen tietokan

taan, jolloin myös asiakaslaskut on eriteltävissä entistä täydellisemmin ja tarkemmin. HPY katsoo 

menestymisen perustana olevan laadukas palveluja kehittyneet tuotteet. Kilpailun kiristymisen myötä 

taistelu asiakkaiden suosiosta käydään uusilla, asiakaskohtaisilla ratkaisuilla. HPY:ssä koetaan 

tutkimuksen ja tuotekehityksen olevan nyt avainasemassa ja niiden merkityksen kasvavan edelleen. 

Tämän tutkimuksen ensisijainen toimeksiantaja on HPY:n kotiasiakkaille suunnatuista puhelinpalve

luista vastaava Liikenne ja Liittymät -yksikkö. Liikenne ja Liittymät on vuoden 1995 alussa 

toimintansa käynnistänyt HPY:n yksikkö, joka vastaa Finnet-yhtiöiden liittymä-ja liikennepalve
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luiden sekä näihin liittyvien verkostopalveluiden tuotekehityksestä ja myynnin tuotetuesta. Yksikön 

tunnettuja tuotteita ovat mm. kotiasiakastuotteet, kuten liittymät ja lähipuhelut sekä Plus-ja Stop- 

palveluperhe, Diana-tuotteet, kuten datan, telefaxin ja puheensiirtopalvelut ja PK-tuotteet.

4.2 Aineiston keruu ja tiedon analysointi

Tutkimustyön tarkoituksena oli selvittää HPY.n kotiasiakaskannan segmentointimahdollisuuksia 

tietokantamarkkinoinnin perustaksi. Aineiston keruuta hankaloitti asiakkaita koskevan informaation 

hajaantuneisuus suuren organisaation eri osastoille ja yksiköihin. Tutkimustyön kannalta kiinnosta

van aineiston löytäminen ja kerääminen tällaisessa suuressa, tutkijalle ennestään tuntemattomassa 

organisaatiossa, oli myös hyvin aikaavievää. Tutkimustyön kannalta oleellisen tiedon löytämiseksi 

aineiston keruu aloitettiin tutustumalla asiakasinformaatiota sisältäviin tietokantoihin kotiasiakkaista 

vastaavassa Liikenne ja Liittymät -yksikössä. HPY:n keskeisimmät asiakasinformaatiota kotiasiak

kaista sisältävät tietokannat on esitelty liitteessä 1. VERHA on verkonhallintaa ja teknistä informaa

tiota puhelinverkkojen käytöstä sisältävä tietokanta, joka on yhteydessä MIPA:aan. Myynnin ja 

markkinoinnin informaatio -tietokanta MIPA sisältää asiakasrekisterin, johon on rekisteröity 

asiakkaiden osoite- ja nimitiedot, asiakkaan äidinkieli sekä tiedot solmituista liittymäsopimuksista. 

Verkonhallinta-kannasta siirtyvät puhelutiedot MIPA:aan, josta laskutuskanta LASER tulostaa 

asiakkaiden laskutustiedot. Koska edellä esitettyjen tietokantojen sisältämä informaatio ei sellaise

naan ollut riittävää tietokantamarkkinointia ajatellen, eikä eri tietokannat olleet riittävästi yhteydessä 

toisiinsa, jotta tietojen yhdistely olisi ollut mutkatonta, päädyttiin lopulta hyödyntämään nk. PUHA- 

tietokantaa, eli puhelujen hallintainformaatiota sisältävää tietokantaa, joka käsittää asiakkaiden 

soittamien puhelujen seurantatiedot ja on niinikään yhteydessä LASER laskutuskantaan, mutta ei 

myynnin ja markkinoinnnin tietokantaan MIPA:aan. PUHA -tietokantaa ei ole kuvattu liitteessä 1, 

sillä sitä ei HPY:llä käsitetä varsinaisesti kotiasiakastietokantoihin kuuluvaksi ja vastuu tietokannasta 

ei kuulu Liikenne ja Liittymät -yksikölle.

Tietokannasta erotettiin yksityisnumerot (n. 520 000 kotiliittymän haltijaa) eli ns. kotiasiakkaat yri

tysasiakkaista. Yksittäistä asiakassuhdetta koskeva informaatio kartoitettiin, ja muodostettiin sen 

perusteella 6 muuttujaa, joille annettiin 5-20 eri arvoa. Otos määrättiin käsittämään 200 kotipu

helinnumeroa, joista yhden vuorokauden aikana soitetut puhelut tulisivat olemaan myöhemmän
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analyysin kohteena. Otosajankohdaksi pyrittiin valitsemaan "mahdollisimman tavallinen arkipäivä", 

jotta vältyttäisiin tulosten vääristymiseltä juhlapyhien tai muiden poikkeuksellisten ajankohtien takia. 

Otoksen ajankohdan alkamishetkeksi valittiin lopulta torstai 21.3.1996 kello 17.01 ja päättymishet- 

keksi perjantai 22.3.1996 kello 17.00. Valinta perustui HPY:n asiantuntijoiden arvioon ja aikaisem

piin suoritettuihin puhelujen seurantatutkimuksiin.

Tietokannan sisältämät kotipuhelinnumerot ovat numerosarjan ensimmäisen numeron perusteella 

numerojärjestyksessä (1-8), ja numerosarjan ensimmäinen numero kuvaa myös samalla kotipuheli

men alueellista sijaintia. Tutkimuksen haluttiin antavan HPY.n koko asiakaskantaan yleistettävissä 

olevia tuloksia, joten alueelliset vääristymät tuloksissa tuli eliminoida. Koska systemaattisen (tasavä

lisen) satunnaisotannan suorittaminen ei PUHA-tietokannasta HPY.llä olemassa olevien tilastollisten 

ohjelmien avulla ollut mahdollista, tyydyttiin käyttämään tietoa alueellisesta puhelinliittymien 

jakaumasta 200 kotinumeron otannan suorittamiseksi. HPY:n Liittymätukipalvelut -yksikkö selvitti 

tutkimusta varten alueelliset kotipuhelinnumeroiden jakaumat otantaa varten. Tältä pohjalta suori

tettiin PUHA- tietokannassa kysely eli otos , joka tallennettiin DOS-muodossa 2 disketille. Valitut 

200 kotipuhelinnumeroa uudelleen koodattiin l-200:aan, jotta otokseen valitut kotipuhelinnumerot 

eivät tulisi yleiseen tietoon ja yksityishenkilön tietosuoja säilyisi. Otos tallennettiin 200 erilliseen 

tiedostoon, jolloin otokseen valitut kotipuhelinnumerot olivat kukin oma tiedostonsa, joka sisälsi 

tiedot ko. numerosta soitetuista puheluista. Esimerkki tästä tiedostosta on esitetty liitteessä 2.

Ensimmäinen vaihe aineiston analysoinnissa oli 200 erillisen tiedoston yhdistäminen yhdeksi 

tiedostoksi, jotta koko aineiston käsittävä tilastollinen analysointi olisi mahdollista. Tiedostojen yh

distäminen toteutettiin Word Perfect 5.1 ohjelmalla Digital DEC LPv 433dx mikrotietokoneella. Kun 

aineisto oli näin saatu yhdeksi tiedostoksi, tuli se seuraavaksi uudelleen koodittaa, jotta sen ana

lysointi SPSS-for Windows (6.1)- ohjelmalla olisi mahdollista. SPSS-for Windows-ohjelman edellyt

tämä aineiston uudelleenluokitus tarkoitti jokaisen yksittäisen soitetun puhelun koodaamista 22 

merkkiä käsittävään muotoon. 200 tapauksen sisällä soitettujen puhelujen lukumäärä asiakasta kohti 

vaihteli 1-37 puhelun välillä ja yhteensä uudelleen koodattavia puheluja oli 1187. Uudelleenkoodaus 

suoritettiin niinikään Word Perfect 5.1 ohjelmalla Toshiba T5200 mikrotietokoneella. Ote aineiston 

muodosta ensimmäisen uudelleenkoodauksen jälkeen on esitetty liitteessä 3. Seuraavaksi aineistolle 

luotiin SPSS-tiedosto ja analysoitiin aineistoa suorittamalla ristiintaulukointeja eri muuttujien kesken 

ja tutkimalla aineiston suoria jakaumia.
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Kun oli tutkittu puhelinkäyttäytymistä ensin näin yleisemmällä tasolla, siirryttiin seuraavaksi 

asiakaskohtaisen puhelinkäyttäytymisen tarkasteluun. Aineiston sisältämän asiakaskohtaisen 

informaation analysoiminen edellytti jälleen aineiston koodaamista uuteen muotoon. Koodaus 

suoritettiin edellisen tavoin World Perfect 5.1 ohjelmalla Digital DEC LPv 433dx mikrotietoko

neella. Tällä kertaa olemassa oleva informaatio yksittäisen asiakkaan vuorokauden aikana soittamista 

puheluista koottiin yhteen "yhdeksi riviksi" ja koodattiin 70 merkkiä käsittävään muotoon. 70 

merkkiä käsittäviä "rivejä" saatiin siis yhteensä 200. Yksittäisiä puheluja kuvaava informaatio oli näin 

saatu koottua yksittäistä asiakasta koskevaksi informaatioksi, jolloin puhelinkäyttäytymisessä 

ilmenevien yhteneväisyyksien etsiminen voitiin varsinaisesti aloittaa. Kuva aineiston muodosta tämän 

toisen uudelleenkoodauksen jälkeen on esitetty liitteessä 4. Tämän jälkeen aineistolle luotiin jälleen 

SPSS-tiedosto faktorianalyysin suorittamista varten.

Aineiston seuraavana analysointimetodina käytettiin siis faktorianalyysia. Faktorianalyysi on 

yleistermi tekniikoille, jotka analysoivat muuttujajoukon sisäisiä korrelaatioita (Greenstedt ym. 1986, 

224). Faktorianalyysin tarkoituksena on yleensä suuren tietomäärän esittäminen supistetussa 

muodossa. Tällä tavoin esitettynä faktorianalyysin tavoitteena on esittää muuttujat faktoreissa, jotka 

heijastavat hypoteettisia, piileviä ja tuntemattomia ulottuvuuksia (Beane & Ennis 1987, 30-31).

Faktorianalyysin soveltuvuutta markkinoinnin tutkimuksiin käsittelevässä artikkelissaan Stewart 

(1981, 51) esittää yleisiä faktorianalyysilla saavutettavia hyötyjä. Faktorianalyysilla muuttujien 

lukumäärä tutkimuksen jatkoa ajatellen voidaan minimoida samalla kun analyysissa saavutettavan 

informaation määrä maksimoituu. Alkuperäinen muuttujajoukko supistetaan pienempään ryhmään, 

joka sisältää suurimman osan alkuperäisen muuttujajoukon vaihtelusta. Kun olemassaolevan datan 

määrä on liian suuri yksiselitteisesti tulkittavaksi, voidaan faktorianalyysia hyödyntää kvalitatiivisia 

ja kvantitatiivisia ulottuvuuksia kuvaavan datan erottamiseksi. Jos aineistosta oletetaan olevan 

erotettavissa tiettyjä kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia ulottuvuuksia, voidaan faktorianalyysilla testata 

tämän hypoteesiin paikkansapitävyys (Stewart 1981, 51). Tällöin menetelmää kutsutaan vahvistavak

si faktorianalyysiksi (Green ym. 1988, 554). Toisin sanoen, jos tutkijalla on etukäteisolettamus 

tietyn datan taustalla olevien ulottuvuuksien tai faktoreiden lukumäärästä, voidaan tämä olettamus 

testata faktorianalyysilla. Yleensä faktorianalyysiin kohdistuvaa negatiivista kritiikkiä esiintyy 

sovellettaessa metodia muihin kuin edellämainittuihin tarkoituksiin (Stewart 1981, 51).
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Faktorianalyysia voidaan käyttää markkinoiden segmentoinnissa, mutta erityistä huolellisuutta 

tutkijalta vaaditaan muuttujaryhmien uudelleennimeämisessä, sillä faktorianalyysi ei näitä suoraan 

tutkijalle anna. Huolellisuudella tässä tarkoitetaan sitä, että tutkijan tulee varmistaa, että muuttuja

ryhmien kuvaus vastaa myös todellisuudessa sitä suurempaa muuttujajoukkoa, josta ryhmät 

alunperin erotettiin (Beane & Ennis 1987, 30-31). Tässä työssä faktorianalyysia käytetään edellä

mainitun kaltaisesti tutkivana analyysina.

Vaikka tutkijan tavoitteena olisikin ulottuvuuksien löytäminen tietystä aineistosta, ei faktorianalyysi 

aina sovellu. Faktorianalyysin soveltuvuuden arvioiminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Fakto

rianalyysin soveltuvuus tietyn aineiston analysointiin on määriteltävissä useammalla eri metodilla, 

joista toiset ovat yksinkertaisia ja toiset vaativat laskelmia. Yksinkertainen arviointitapa matriisin 

soveltuvuudesta faktorointiin on korrelaatiomatriisi. Jos korrellaatiokertoimet ovat matalia läpi koko 

matriisin, tulee faktorianalyysin soveltuvuuteen suhtautua varauksella (Stewart 1981, 57).

Faktorointi voidaan suorittaa eri tavoin. Tässä käytettiin pääkomponenttianalyysia, jota käytetään 

yleisesti silloin, kun halutaan muodostaa muuttujajoukosta lineaarikombinaatioina toisistaan 

riippumattomia uusia muuttujia. Pääkomponenttimenetelmä muodostaa alkuperäisistä muuttujista 

uusia, maksimimäärän muuttujien vaihtelusta sisältäviä pääkomponentteja, erottelematta muuttujien 

yhteistä vaihtelua kunkin muuttujan erityisestä vaihtelusta. Menetelmä valittiin, koska tavoitteena oli 

löytää muuttujaryhmien "takana" olevia rakenteita, eikä supistaa jo ennestään pientä alkuperäismuut- 

tujien joukkoa. Pääkomponenttiratkaisu saattaa tuottaa faktoreita, joiden tulkinta on loogisesti 

hankalaa. Tulkittavuutta voidaan parantaa rotatoimalla alkuperäinen ratkaisu. Tunnetuin menetelmä, 

jota myös tässä työssä käytettiin on Varimax- rotatointi. Menetelmä pyrkii maksimoimaan korkeasti 

tai matalasti korreloivien muuttujien määrää. Tuloksena on faktoreita, jotka eivät korreloi keskenään 

ja joissa sisäisesti voimakkaasti keskenään korreloivia muuttujia on rajallisesti (Aaker 1995, 210, 

217).

Faktorianalyysillä erotetut faktoripisteet klusteroitiin vielä SPSS for Windows- ohjelman kluste

rianalyysillä, jotta selviäisi onko asiakaskannasta muodostettavissa selkeitä asiakastyyppejä. 

Klusterianalyysin tavoitteena on yleensä vastaajien tai muiden tutkimuksen muuttujien erottelu 

ryhmiin, joissa homogeenisuus yksittäisen ryhmän sisällä pyritään maksimoimaan ja vastaavasti 

pyritään maksimaaliseen ryhmien väliseen heterogeenisuuteen. Muuttujat ryhmitellään tiettyyn
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ryhmään kuuluviksi ja perusajatuksena on, että ryhmän jäsenet ovat suhteessa toisiinsa lähes 

identtisiä. Muodostettua klusteria voidaan tarkastella segmenttinä. Lähtökohtaoletuksena kluste

rianalyysin suorittamiselle on se, että aineistosta on muodostettavissa enemmän kuin yksi klusteri ja 

että informaatio ei ole täysin homogeenista. Klusterin kuvaaminen perustuu yleensä klusterin 

keskiarvoihin. Tilastollinen luotettavuus on usein vaikeasti todettavissa, mutta tämän ei kuitenkaan 

pitäisi rajoittaa menetelmän käyttöä. Klusterit voivat muuttua ajan myötä, ja tämä seikka tulee 

huomata, kun tehdään päätöksiä muodostettujen klustereiden pohjalta. Usein klusterianalyysiä on 

sovellettu koemarkkina-alueiden tunnistamisessa. Klusterianalyysi voidaan tutkimuksissa yhdistää 

muihin aineiston analyysimenetelmiin, jolloin analyysi toteutetaan usean menetelmän yhdistelmänä 

(Beane & Ennis 1987, 31-32).

4.3 Empiirisen tutkimuksen luotettavuus

Tieteellistä tutkimusta arvioidaan paitsi itse tulosten ja argumenttien mielenkiintoisuuden osalta 

myös saatujen tulosten luotettavuuden ja tutkimusmenetelmien valinnan ja käytön järkevyyden 

osalta. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat ulkoinen ja sisäinen luotettavuus. Ulkoisella 

luotettavuudella tarkoitetaan otokseen liittyviä tekijöitä ja arvioidaan lähinnä otoksen edustavuutta, 

eli esiintyvätkö tapaukset otoksessa samassa suhteessa kuin perusjoukossa. Mikäli näin on, voidaan 

otoksesta saatavat tulokset yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. Sisäisellä luotettavuudella 

tarkoitetaan mittaukseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy väistämättä kaksi 

termiä, reliabiliteetti ja validiteetti (mm. Valkonen 1971; Alkula ym. 1994, 88-95).

Reliabiliteeti merkitsee mittaustuloksen ei-sattumanvaraisuutta, eli mittauksen tai mittarin pysyvyyttä 

riippumatta siitä mitä halutaan mitata (Valkonen 1971, 53)

Validiteetti tarkoittaa mittarin asianmukaisuutta; kuinka hyvin onnistutaan mittaamaan haluttua asiaa 

(Valkonen 1971, 67). Periaatteessa validiteetin arvioiminen on helppoa: mittaustulosta verrataan 

vain todelliseen tietoon mitattavasta ilmiöstä (Yin 1989, 40-41).

Jotta mittaus olisi luotettava, täytyy sen olla samanaikaisesti sekä ei-sattumanvarainen että asianmu

kainen.
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4.3.1 Ulkoinen luotettavuus

Tutkimuksen ulkoinen luotettavuus liittyy otantateoriaan. Ulkoista luotettavuutta tarkasteltaessa 

ajatellaan, että tutkimusaineisto kuvaa oikein itseään. Tämä merkitsee sitä, että aineisto on reliaabelia 

(ei-sattumanvaraista) ja validia (mittaa haluttua asiaa) ja siitä saatavat tulokset ovat yleistettävissä 

johonkin suurempaan perusjoukkoon (Valkonen 1971, 77-78).

Aineiston ulkoisessa luotettavuudessa voidaan havaita kahdentyyppisiä virheitä: systemaattisia ja 

satunnaisvirheitä. Systemaattinen virhe syntyy silloin, kun otos on epäedustava, harhainen. Tällöin 

on yli- tai aliedustettuna jotkin perusjoukon osaryhmät. Satunnaisvirhe syntyy taas sen vuoksi, että 

pieni otos ei voi koskaan täsmällisesti antaa samoja tuloksia, jotka saataisiin perusjoukosta (Valko

nen 1971, 78).

Aineiston systemaattiset virheet pyrittiin eliminoimaan hyödyntäen HPY:n asiakaskannan alueelli

sesta jakaumasta muodostettua prosenttijakaumaa. Koska alueelliset erot voivat vaikuttaa kotiasiak

kaiden puhelinkäyttäytymiseen, haluttiin tämä huomioida otoksen suunnittelussa. Esimerkiksi 

kaupunki ja taajama-alueen ulkopuolella asuvien mahdollisesti pidemmät työmatkat saattavat 

vaikuttaa kotipuhelimen käyttöön, ja aineisto olisi tältä osin voinut muodostua epäedustavaksi jos 

ainoastaan tietyn alueen kotiasiakkaat olisi huomioitu. Systemaattisen virheen mahdollisuutta saatiin 

näin pienennettyä, kun otoksessa painotettiin eri alkuisia puhelinnumeroita samassa suhteessa kuin 

jos otos olisi käsittänyt HPY:n koko asiakaskannan.

Satunnaisvirheen mahdollisuutta voidaan arvioida tämän tutkimuksen osalta siten, että verrataan 200 

kotiasiakkaan käsittävää otosta koko 520 000 kotiasiakasta käsittävään asiakaskantaan. Koska 

vastaavaa, koko asiakaskannan käsittävää, tutkimusta ei ole koskaan suoritettu, on tulosten 

absoluuttinen vertailu tältä osin mahdotonta. Tilastollisten määreiden valossa voidaan kuitenkin 

suhteuttaa 200 ja 520 000 ja todeta otoksen edustavan 3.85 % todellisesta asiakaskannasta, eikä 

satunnaisvirheen mahdollisuutta voida täten täysin kumota. 1187 havaintoa on kuitenkin pro-gradu - 

tutkimusta ajatellen varsin kattava otos.

Reliaabelius ja validius muodostavat siis yhdessä mittarin kokonaisluotettavuuden. Usein validius 

määritellään mittarin kyvyksi mitata täsmälleen sitä, mitä se on tarkoitettu mittaamaan. Näin ollen
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huono reliaabelius alentaa myös mittarin kokonaisvalidiutta, mutta päinvastainen ei päde: reliaabelius 

on riippumaton validiudesta (Alkula ym. 1994, 89). Tutkimuksessa haluttiin perehtyä yksittäisen 

kuluttajan puhelinkäyttäytymiseen ja käyttäytymistä kuvaaviksi muuttujiksi valittiin puhelun kohde 

eli soitot matka-, palvelu-, paikallis- ja kotimaan kaukopuhelunumeroihin, puhelun ajankohta ja 

kesto, sykäysten määrä, valittu teleoperaattori-tunnus sekä valittu suuntanumero ulkomailla, 

kotimaassa tai palvelunumerossa (ilmais- / maksullinen palvelupuhelu). Näiden edellä kuvattujen 

muuttujien katsottiin kuvaavan tutkimuskohdetta hyvin ja toisaalta PUHA-tietokanta sisälsi tarvitta

van informaation valmiina juuri näistä muuttujista.

4.3.2 Sisäinen luotettavuus

Tutkimusaineiston sisäinen luotettavuus liittyy siihen, miten luotettavasti ja oikein saadaan tietoja 

tutkimuksen otoksen tutkittavista. Virheet toisin sanoen vääristävät sitä kuvaa, joka saadaan 

tutkittavista. Tutkimuksen reliabiliteettia, ei-sattumanvaraisuutta, heikentävät mittauksen satun

naisvirheet. (Valkonen 1981, 53, 77). Virhe voi syntyä esimerkiksi kysely- tms. lomakkeen epäsel

vyyksistä tai tutkijan huolimattomuudesta vastausten koodaamisessa ja tallentamisessa. Tässä 

tutkimuksessa aineiston sisältämä informaatio eli ns. vastaukset tutkimuskysymyksiin saatiin suoraan 

HPY:n tietokannasta, joten epäselvyyksiä tai muistivirheitä ei tutkimuksessa voi tältä osin esiintyä.. 

Kun aineistoa jouduttiin sitten uudelleen koodaamaan useaan otteeseen, pyrittiin tässä äärimmäiseen 

huolellisuuteen koodaus- ja syöttövirheiden minimoimaiseksi. Tähän panostettiin huolellisella 

työskentelyllä sekä vertaamalla tietokoneelle siirrettyä aineistoa alkuperäisiin koodausta ja tiedon

syöttöä ohjaaviin, muuttujia kuvaaviin, lomakkeisiin. Toisaalta kun aineistoa jouduttiin useaan 

kertaan manuaalisesti käsittelemään ja aineiston muoto yksinkertaistui jokaisen vaiheen jälkeen oli 

mahdollisia aikaisemmin esiintyneitä koodausvirheitä tilaisuus useassa kohdin koijata. Tietokantaan 

perustuvan aineiston sisäinen luotettavuus ei kärsi esim. haastettelu- ja kyselytutkimuksille ominaisis

ta satunnaisvirheistä, koska annettaessa muuttujille selkeitä havaintoon (puheluun) perustuvia arvoja 

ei inhimillisiä tulkinnanvaraisuuksia voi ilmetä.
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5. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tämän luvun tarkoituksena on esittää empiirisen tutkimuksen tuloksia. Kotiasikakkaiden puhelin- 

käyttäytymistä kuvataan aluksi yleisellä tasolla ja esityksessä tukeudutaan edellä käsiteltyihin 

segmentointiperusteisiin (kts. 2.1 ja 2.3.2.3). Puhelinkäyttäytymisen kuvausta syvennetään kappa

leessa 5.2 tarkastelemalla HPY:n kotiliittymän haltijoiden puhelinkäyttäytymisen perusulottuvuuksia. 

Tutkimustulosten esittäminen huipentuu kappaleessa 5.3 kotipuhelinasiakastyyppien muodostami

seen ja lopuksi kappaleessa 5.4 pohditaan mahdollisuuksia hyödyntää jatkossa muodostettuja 

asiakastyyppejä case- yrityksen tietokantamarkkinoinnissa.

5.1 Yleistä kotiasiakkaiden puhelinkäyttäytymisestä

Analysoitaessa HPY:n kotiasiakkaiden puhelinkäyttäytymistä tietokantamarkkinoinnin näkökul

masta, niin voidaan soveltaa edellä kappaleissa 2.1 ja 2.3.2.3 kuvattuja segmentointiperusteita, kuten 

puhelinpalvelun ostouseutta, volyymia ja palvelun käyttöä. Seuraavassa esitetään tutkimustuloksia, 

joiden tarkoituksena on kuvata HPY:n kotiasiakkaiden puhelinkäyttäytymistä yleisellä tasolla. Tutki

mustulokset esitetään edellä kuvattujen segmentointiin soveltuvien kriteerien valossa.

Ristiintaulukointeja suoritettiin seuraavien muuttujien kesken:

- puhelun kohde vs. puhelun ajankohta

- valittu suuntanumero vs. puhelun ajankohta

- puhelujen kokonaiskesto (min.) vs. puhelun ajankohta

- sykäykset puhelua kohti vs. puhelun ajankohta

- valittu operaattori vs. puhelunkohde.

Aineiston suoria jakaumia tarkasteltiin seuraavien muuttujien osalta:

suuntanumero, puhelun ajankohta, sykäysten kokonaismäärä, puhelun kohde, puhelun operaattori, 

puhelujen kokonaismäärä asiakasta kohti, puhelujen kokonaiskesto asiakasta kohti, yksittäisen 

puhelun pituus (min.) ja yksittäisen puhelun sykäysten määrä. Seuraavassa on kuvattu saatujen 

tulosten perusteella puhelinkäyttäytymistä yleisellä tasolla.
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5.1.1 Palvelun ostouseus

Kun kyseessä oleva tuote on puhelinpalvelu, voidaan palvelun ostouseutta arvioida ko. kotiliitty- 

mästä vuorokauden aikana soitettujen puhelujen lukumäärän perusteella. Kuluttajan soittama puhelu 

on tässä palvelu, josta asiakas maksaa yritykselle, joka palvelun hänelle toimittaa eli mahdollistaa 

puhelun soittamisen. Puhelujen kokonaismäärän lisäksi voidaan ostouseutta arvioida puhelulajeittain 

spesifioimalla palvelu matkapuheluksi, palvelupuheluksi (sekä ilmais- että maksullinen palvelupuhe 

lu), ulkomaanpuheluksi tai kotimaan kaukopuheluksi ja selvittää näiden asiakaskohtaisia kokonais

määriä. Asiakastietokannnnassa puhelinpalvelun käyttäjätyypin määrittely voi perustua palvelun 

ostouseuteen. Kun puhelinpalvelun nykyinen käyttäjäjoukko, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan 

HPY:n kotiliittymän haltijoita, on tunnistettu, voidaan tämä joukko ryhmitellä heidän soittamiensa 

puhelujen lukumäärän perusteella. Tällöin pyritään tunnistamaan esimerkiksi tietyn puhelinpalvelun 

säännölliset tai yhtähyvin satunnaiskäyttäjät. Säännöllisen ja toistuvan, ainoastaan ostouseuteen 

perustuvan, puhelinkäyttäytymismallin erottamiseksi olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa rekisteröi

dä otokseen puheluja pidemmältä ajanjaksolta.

PUHELULA- luku- %-osuus 1 2 3 4 5 6 7 8

JI määrä kaikista 17.01- 20.01- 23.01- 02.01- 05.01- 08.01- 11.01- 14.01-
puheluista 20.00 23.00 02.00 05.00 08.00 11.00 14.00 17.00

Kotim.paikallis 852 71.8 135 102 4 1 18 192 176 224

(65,9) (65.8) (80.0) (62.1) (76,8) (70.1) (77.0)

Kotim. kauko 86 7.2 22 10 3 17 17 17

(10.7) (6.5) (10.3) (6.8) (6.8) (5.8)

Ulkomaa 20 1,7 5 3 1 3 6 2

(2.4) (1.9) (20.0) (1.2) (2Л) (0.7)

Matkapuhelu 138 11,6 31 15 4 25 29 34

(15.1) (9.7) (13.8) (10,0) (11.6) (11.7)

Palvelupuhelu 91 7,7 12 25 4 13 23 14

(5.9) (16.1) (13.8) (5.2) (9.2) (4.8)

YHTEENSÄ 1187 100,0 205 155 5 1 29 250 251 291

Taulukko 4; Puhelujen määrä puhelulajeittain ja ajankohdittain

Edellä taulukossa 4 on kuvattu puhelumäärät puhelulajeittain ja ajankohdittain. Tutkimustulosten
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perusteella vuorokauden aikana 200 kotiliittymästä soitettuja puheluja kertyi yhteensä 1187 

kappaletta. Näistä noin 72 % eli 852 puhelua oli kotimaan paikallispuheluja. Matkapuheluja soitettiin 

yhteensä 138 kappaletta, mikä edustaa noin 12 % kaikista vuorokauden aikana soitetuista puheluista. 

Toisinsanoen yli 80 % kaikista vuorokauden aikana soitetuista kotipuheluista oli kotimaan 

paikallispuheluja tai matkapuheluja. Palvelupuheluja ja kotimaan kaukopuheluja soitettiin 

suunnilleen samassa suhteessa; molempia puhelulajeja esiintyi aineistossa 7-8 %:n verran. Ulkomaan 

puhelujen määrä oli vähäinen eli 1187 puhelusta ainoastaan 20 puhelua (2 %) oli ulkomaanpuheluja.

Seuraavassa on tarkoitus luoda yleissilmäys eri teleoperaattorien tämänhetkisiin, tutkimusaineiston 

pohjalta määriteltyihin, markkinaosuuksiin kotimaan kaukopuhelujen, ulkomaanpuhelujen ja 

matkapuhelujen välittäjinä.

OPERAATTORI Kotimaa, Kauko Ulkomaa Matkapuhelu Yhteensä %

FINNET (HPY) 61 1 20 82 333

TELE 43 10 63 116 473

TELIVO 10 1 - 11 43

NMT - - 33 33 13,6

Yhteensä 114 12 116 242

Taulukko 5; Teleoperaattorien osuudet puheluista

Kun tarkastellaan puhelujen kokonaismäärän jakautumista eri teleoperaattorien kesken voidaan 

pyrkiä hahmottamaan HPY:n palveluiden ostouseus eli HPY:n osuus toimitetuista puhelinpalveluista 

suhteessa kilpailijoiden osuuksiin. Tässä on toki syytä huomata, että täysin objektiivisten arviointien 

suorittaminen kyseisen aineiston pohjalta ei liene mahdollista, koska aineisto on ainoastaan HPY:n 

rekisteröimä ja siten aina joiltain osin puolueellinen. Kuten edellä mainittiin oli tämän tutkimusaineis

ton puhelujen kokonaismäärä vuorokauden aikana 1187 puhelua, ja näistä 945 puhelua olivat 

sellaisia puheluita, joihin operaattoritunnusta ei erikseen valita eli ts. nämä puhelut olivat kotimaan 

paikallispuheluja tai palvelupuheluja, jotka HPY automaattisesti veloittaa kotiliittymän haltijoiltaan.

Operaattoritunnuksilla soitettuja puheluita olivat siis kotimaan kaukopuhelut, matkapuhelut ja 

ulkomaan puhelut. Näistä HPY:n (Finnet-yhtiöiden) operaattorin välittämiä 109-kaukopuheluita,
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999-ulkomaanpuheluita ja 950-Europuhelin-matkapuheluita oli yhteensä 82 kappaletta, mikä edustaa 

noin 33 % prosenttia kaikista 242 operaattoritunnuksella soitetuista puheluista. Telen vastaava 

osuus operaattoritunnuksilla soitetuista puheluista oli suurempi eli noin 48 %. Telivon 1041- 

kaukopuheluiden osuus kaikista kotimaan kaukopuheluista ja ulkomaan puheluista oli vain 11 

puhelua, mikä vastaa noin 7 %:n osuutta kaikista operaattoritunnukksella soitetuista puheluista. 

Telivo operaattorina ei välitä tällä hetkellä matkapuheluita. Telen ja HPY:n operaattorien osuus 

86:sta kotimaan kaukopuheluista oli suunnilleen sama eli noin 45 % kummallakin yhtiöllä. Telivon 

osuus kaukopuheluista oli siten noin 10 %. Ulkomaanpuheluiden kohdalla oli tilanne välitettyjen 

kotimaan kaukopuhelujen kaltainen. HPY:n eli Finnet-yhtiöiden operaattorin kautta soitettiin noin 

puolet ja Telen kautta puolet ulkomaanpuheluista, Telivo välitti ainoastaan yhden ulkomaanpuhelun, 

mikä tässä aineistossa edusti 5% ulkomaan puheluista. Välitettyjen matkapuhelujen lukumäärissä 

teleoperaattorien kesken syntyi jo jonkin verran hajontaa. Matkapuheluista Tele välitti 67 puhelua 

136:sta eli noin 50 %, kun HPY:n osuus oli noin 26 % ja loput olivat NMT puheluja.

Kun verrataan keskenään taulukoita 4 ja 5, huomataan operaattoritunnuksilla soitettujen puhelujen 

kokonaismäärien poikkeavan taulukoiden kesken. Taulukossa 5 kotimaan kaukopuhelujen kokonais

määrä vaikuttaa suuremmalta kuin taulukossa 4 ja vastaavasti ulkomaanpuhelujen sekä matkapuhelu

jen määrä on pienempi taulukossa 5. Tämä ero johtuu siitä, että osa ulkomaan puheluista ja 

matkapuheluista on soitettu 109-kotimaan kaukopuheluiden sopimusoperaattoriin perustuen. Kun 

kotiasiakas on solminut operaattorisopimuksen (109 D) puhelinyhtiön kanssa, ohjautuvat hänen 

kaikki operaattoritunnuksella soittamansa puhelut, myös matka-ja ulkomaanpuhelut, kotimaanpuhe- 

lujen sopimusoperaattorin kautta. Operaattorin valintaa käsitellään vielä myöhemmin kappaleessa 

5.1.3.

Yhden vuorokauden aikana soitettujen puhelujen kokonaismäärä asiakasta kohden vaihteli yhden 

ja kolmenkymmenenseitsemän (37) soitetun puhelun välillä. Enintään neljä puhelua vuorokau

denaikana soittaneita kotiasiakkaita oli yli 50 % aineistosta. Vain vajaa 10 % kotiliittymän haltijoista 

soitti vuorokauden aikana enemmän kuin 13 puhelua eli ts. 90 %:sesti puheluita soitettiin asiakasta 

kohden 1-13 kappaletta. Tyypillisin puheluiden asiakaskohtainen lukumäärä oli kaksi puhelua 

vuorokaudessa. Vain yhden puhelun vuorokauden aikana soittaneita oli noin 12 % kaikista 

soittajista. Huomattavin muutos puhelujen lukumäärässä vuorokautta kohti on kuuden ja seitsemän 

puhelun välillä eli 1-6 puhelua vuorokaudessa soittaneita oli aineistossa huomattavasti enemmän kuin
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7 tai sitä useamman puhelun soittaneita. Asiakkaat, jotka olivat soittaneet 1-6 puhelua vuorokauden 

aikana edustivat 73 % otoksen koko asiakaskannasta eli lukumääräisesti heitä oli yhteensä 146 

asiakasta.

Asiakaskohtaiset puhelumäärät vuorokauden aikana on kuvattu seuraavassa taulukossa

Puhelumäärä Frekvenssi Kumulatiivinen
/asiakas %
i 23 11,5

2 35 2,9

3 25 41,5

4 19 51,0

5 24 63.0

6 20 73.0

7 8 77,0

8 6 80.0

9 6 83.0

10 3 84.5

11 2 85.5

12 6 88,5

13 3 90,0

14 4 92.0

15 1 92,5

16 3 94,0

17 2 95,0

18 3 96,5

21 1 97,0

22 2 98,0

24 1 98,5

28 1 99,0

31 1 99.5

37 1 100,0

Yhteensä 200 100.0

Taulukko 6; Puhelujen asiakaskohtaiset

Puhelujen asiakaskohtaiset määrät puhelulajeittain olivat jakaantuneet siten, että kotimaan
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kaukopuheluja 200 kotiasiakkaasta soitti 46 asiakasta, mikä edustaa 22,5 % asiakaskannasta. 

Kaukopuheluja kertyi siis vuorokauden aikana yhteensä 86 puhelua. Kaukopuheluiden soittaja soitti 

tyypillisimmillään yhden kaukopuhelun vuorokauden aikana; näitä asiakkaita oli otoksessa yhteensä 

21. Kaukopuhelujen soittajista kaksi puhelua vuorokauden aikana soitti 15 asiakasta, mikä vastaa 

noin 7,5 % koko asiakaskannasta. Suurin lukumääräinen kaukopuhelujen esiintymä yhdellä 

asiakkaalla oli seitsemän puhelua.

Puhelumäärä

/asiakas

Kotimaa

kauko

Ulkomaa Matka-

puhelu

Palvelu-

puhelu

0 155 187 144 167

1 21 9 28 17

2 15 2 16 7

3 8 1 3 1

4 1 1 2 3

5 - - 3 2

6 - - - 1

7 1 - - -

8 - - 1 -

9 - - 3 2

200 200 200 200

Taulukko 7; Puhelinpalvelun ostouseus puhelulajeittain

Ulkomaanpuheluiden soittajia kertyi vuorokauden aikana yhteensä 13 asiakasta, mikä edustaa 6,5 

% :a koko asiakaskannasta. Ulkomaanpuheluita yksi asiakas soitti tyypillisimmin vain yhden 

vuorokauden aikana. Tällaisia asiakkaita oli otoksessa yhdeksän, mikä edustaa noin 5 % kaikista 

soittajista. Ulkomaanpuheluja soitettiin asiakasta kohti enimmillään neljä puhelua. Matkapuhelui

den soittajia oli otoksessa yhteensä 56 asiakasta, joka merkitsee, että 28 % asiakaskannasta soittaa 

vuorokauden aikana vähintään yhden matkapuhelun. Suurin asiakaskohtainen matkapuhelujen 

lukumäärä oli yhdeksän puhelua. Palvelupuheluita soitti 200 asiakkaasta 33 henkilöä, mikä edustaa
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noin 17 %:a koko asiakaskannasta. Yhden palvelupuhelun soittaneita oli 8,5 % asiakkaista ja 

palvelupuhelujen asiakaskohtainen frekvenssi vuorokauden aikana oli suurimmillaan 9 puhelua. 

Maksullisten palvelupuheluiden soittajia oli asiakkaista 11 % ja ilmaispuhelujen soittajia oli 7,5 % 

kotiasiakkaista. Ilmaispuheluiksi tässä tutkimuksessa tulkitaan maksuttomien palvelunumeroihin 

soitettujen puhelujen lisäksi myös asiakkaan omaan kotivastaajaan soittamat puhelut viestien 

purkamiseksi tai niiden uudelleen nauhoittamiseksi.

5.1.2 Palvelun volyymi

Kun arvioidaan puhelinpalvelun käytön volyymia, tarkastellaan palvelun ostokertoja ja ostope

rusteita. Tässä tutkimuksessa volyymi kuvaa kotiliittymästä soitettujen puhelujen pituutta ja 

kalleutta, kuten sykäysmääriä ja ajallista kestoa. Puhelun hinta määräytyy puhutun ajan, puhelun 

ajankohdan ja puhelulajin perusteella. Kun puhelinyhtiön asiakaskannan segmentointipemsteena 

käytetään puhelujen volyymia, jaetaan asiakaskanta heidän soittamistaan puheluista kertyneiden 

sykäysmäärien perusteella pienempiin, puhelu-volyymiltaan yhtenäisempiin, asiakasjoukkoihin. Jotta 

tällainen kuluttaja olisi tavoitettavissa markkinointiviestinnän keinoin, tulisi puhelujen tietynasteisen 

volyymin taustatekijät eli puhelinpalvelun ostoperusteet olla myös selvillä. Näitä volyymikäyttäyty- 

mistä täydentäviä kuluttajan taustamuuttujia olisivat esimerkiksi kotiliittymän haltijan ammatti, 

koulutus, perhesuhteet, asuinpaikka jne., joiden avulla volyymiasiakkaan profiilia voitaisiin selkeyttää 

paremmin markkinoinnin tarpeita vastaavaksi.

Analysoitaessa aineistosta puhelujen volyymia edellä esitetyn tavoin voidaan todeta, että kotiasiak

kaan vuorokauden aikana soittamien puhelujen yhteenlaskettu puhelujen kokonaiskesto vaihteli 

yhden minuutin ja 193 minuutin eli kolmen tunnin ja 13 minuutin välillä. Yleisimmin puhelujen yh

teenlaskettu kesto eli ns. puheluaika vuorokauden aikana oli seitsemän minuuttia. 50 % aineiston 

puhelujen yhteenlasketuista pituuksista sijoittuu 27 minuuttiin tai sen alle.

Niissä tapauksissa, kun yhteenlaskettua puheluaikaa vuorokauden aikana oli kertynyt vain kaksi 

minuuttia tai vähemmän, eli kyseessä oli lyhyet puhelut, oli puheluita soitettu eniten kello 11.00- 

14.00 välisenä aikana. Kun yhteenlaskettua puheluaikaa oli kertynyt enimmillään 10 minuuttia, oli 

puheluja soitettu edellisen tavoin eniten kello 11.00-14.00 välisenä aikana. Mutta kun puheluaikaa 

oli yhteensä enimmillään 30 minuuttia, eli kyseessä oli keskipitkä puhelu, olivat puhelut jakautuneet
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siten, että suurin osa niistä oli soitettu kello 08.00-11.00 välisenä aikana. Jos yhteenlaskettu pu- 

heluaika pidennetään vielä yhteen tuntiin eli 60 minuuttiin, eli voidaan puhua jo pitkistä puheluista, 

havaitaan, että eniten puheluja soitettiin kello 14.00-17.00 välisenä aikana.

Taulukossa 8 on kuvattu kotiasiakkaiden puhelupituudet. Yksittäisten puhelujen pituuksia tarkastel

taessa voidaan todeta, että valtaosa (80 %) kotipuheluista kestää alle 5 minuuttia. Kaiken kaikkiaan 

90 % soitetuista puheluista kestää alle 10 minuuttia. Aniharvoin puhelut kestävät yli 40 minuuttia 

(alle 1 %).

Puhelun pituus /min. Kpl %-osuus

0-5,0 958 80,7

5,01-10,0 118 9,9

10,01-20,0 60 5,1

20,01-30,0 28 2,4

30,01-40,0 13 1,1

40,01-50,0 4 0,3

50,01-60,0 1 0,1

60,01- 5 0,4

Yhteensä 1187 100,0

Taulukko 8; Kotiasiakkaiden puhelupituudet

Puhelujen veloitusperuste eli sykäys määräytyy siis puhelulajin, puhelun pituuden ja ajankohdan 

mukaan. Kotiasiakkaan puhelujen yhteenlaskettu sykäysmäärä vaihtelee 1-166 sykäyksen välillä. 

Yleisin vuorokauden aikana soitettujen puhelujen yhteenlaskettu sykäysmäärä oli viisi sykäystä. 

Viiden sykäyksen kokonaismäärä edusti 8,3 % koko aineistosta.

Taulukko 9 kuvaa puhelukohtaista volyymia ajankohdittain.
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Sykäykset 1 2 3 4 5 6 7 8

/puhelu 17.01- 20.01- 23.01- 02.01- 05.01- 08.01- 11.01- 14.01-

20.00 23.00 02.00 05.00 08.00 11.00 14.00 17.00

0 12 14 - - 2 7 19 10

1-6 181 126 4 1 27 231 221 270

7-12 8 5 1 - - 8 3 3

13-20 2 6 - - - 3 4 4

21-50 1 3 - - - 1 4 4

51-100 - 1 - - - - - -

100- 1 - - - - - - -

205 155 5 1 29 250 251 291

Taulukko 9; Puhelukohtainen volyymi

Yksittäisten puhelujen sykäysmäärä sijoittui yleensä 1-6 sykäyksen välille. Yli 20 sykäystä puhelua 

kohti oli hyvin harvinaista. 95 % yksittäisten puhelujen sykäyksistä vaihteli 0-6 sykäyksen välillä. 

Tämä kuvaa siis sitä, että puhelut soitettiin joko edulliseen ajankohtaan tai sitten ne olivat pääsään

töisesti lyhyitä puheluita. Toisaalta matkapuhelujen osuus aineistossa oli 11 %, mitä voidaan pitää 

kohtuullisen suurena verrattuna esimerkiksi kotimaan kaukopuhelujen määrään ja matkapuheluissa 

sykäysten määrä nousee nopeasti, joten matkapuhelut olivat pääsääntöisesti lyhyitä puheluita. Jos 

sykäysten määrä oli 0, oli kyseessä maksuton palvelupuhelu, muuten sykäyksiä on aina vähintään 1, 

oli puhelu sitten kuinka lyhyt tahansa.

5.1.3 Palvelun käyttö

Palvelun käyttö segmentointiperusteena tämän tutkimusaineiston kannalta tarkoittaa kuluttajien 

ryhmittelyä sen perusteella, mitä hyötyä he puhelinpalvelusta hakevat, milloin ja missä tilanteissa he 

ko. palvelua tarvitsevat. Tässä luvussa on tarkoitus yhdistää sekä täydentää edellä kappaleissa 5.1.1 

ja 5.1.2 kuvattuja puhelinkäyttäytymistä ilmentäviä tutkimustuloksia ja muodostaa tältä pohjalta 

käsitystä palvelun käytöstä. Edellä tarkastellut ostouseutta ja volyymia kuvaavat tutkimustulokset
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ilmentävät siis osaltaan puhelinpalvelun käyttöä. Puhelujen jakaantuminen eri puhelulajeittain kuvaa 

asiakkaan ostouseuden lisäksi myös asiakkaan tarpeita tai palvelupuhelun ollessa kyseessä ehkä jopa 

tiettyjä mieltymyksiä palvelun käyttöön. Samoin teleoperaattorin valinta ja puhelujen asiakas

kohtaiset määrät kuvaavat palvelun käyttöä. Vastaavasti volyymi eli puhelujen kokonaiskesto ja 

sykäysmäärät selittävät palvelun käytön volyymia.

Palvelun käyttöä analysoitaessa voidaan myös pyrkiä selvittämään uskollisuuskriteerejä. Tässä 

aineistossa segmentoinnin pohjaksi erotettavissa oleva ns. uskollisuuskriteeri on teleoperaattorin 

valinta. Soittaessaan kotimaan kaukopuheluita tai ulkomaanpuheluita on kuluttajalla periaatteesssa 

aina vapaus valita teleoperaattori, jonka kautta puhelu välitetään. Jos asiakkaalla ei ole ns. sopi- 

musoperaattoria eikä hän erikseen valitse puhelun alkuun operaattoritunnusta, veloitetaan puhelu sen 

hetken kalleimman operaattorin hinnan mukaisesti. Huomattavaa on, että Finnet-yhtiöiden operaat

torin kautta soitetuista ulkomaanpuheluista noin 90 % soitettiin perustuen Finnet-yhtiöiden kanssa 

tehtyyn kaukopuheluoperaattori-sopimukseen. Sopimusperusteisuus tarkoittaa sitä, että asiakas on 

tehnyt ko. puhelinyhtiön kanssa kaukopuheluoperaattori-sopimuksen, jolloin jokainen yksittäisen 

asiakkaan puhelu, joka kohdistuu paikallispuhelualueen ulkopuolelle, kotimaahan, ulkomaille tai 

matkapuhelimiin ohjautuvat sopimusoperaattorin kautta. Kumpikaan Tele eikä Telivo toiminut 

kertaakaan ulkomaanpuhelun sopimusoperaattorina. Sen sijaan soitetuista matkapuheluista kulkeutui 

sopimusperusteisesti noin 3 % Telen kautta, vajaa prosentti Telivon kautta, mutta jälleen jopa 11 % 

Finnet-yhtiöiden kautta. Teleoperaattori-sopimuksia on siis tutkimuksen ajankohtaan mennessä 

solmittu selvästi eniten Finnet-yhtiöiden kanssa.

Palvelun käyttöä kuvaa lisäksi puhelujen ajankohdat. Puhelun ajankohta kuvaa tässä palvelun 

käyttötilannetta, minkä perusteella voidaan pyrkiä selvittämään miksi ja milloin tai missä yhteydessä 

puheluja soitetaan. Voidaan esimerkiksi tutkia onko tietty puhelulaji ajankohtaan sidottu eli 

soitetaanko tietyntyyppisiä puheluja (esim. ulkomaanpuheluja) enemmän jonakin määrättynä 

ajankohtana vuorokaudesta.

Kuten edellä taulukoista 4 ja 9 käy ilmi, puhelun ajankohta sijoittui pääsääntöisesti kello 11.00- 

17.00 väliselle ajalle. Kyseisenä ajanjaksona soitettiin 46 % kaikista kotipuheluista. Suurin frekvenssi 

oli kello 14.00-17.00 välisenä ajanjaksona. Tällöin soitettiin noin 25 % kaikista kotipuheluista. Vain 

3 % kotipuheluista soitettiin kello 23.00-08.00 välisenä aikana. Lähes 70 % kotipuheluista soitettiin
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aamun kello 08.00 ja iltapäivän kello 17.00 välisenä aikana.

Ristiintaulukoimalla puhelun kohde ja puhelun alkamisajankohta tarkasteltiin erilajisten puhelujen 

jakautumista ajankohdittain. Taulukko 3 havainnollistaa niinikään näitä tuloksia. Edellä todettuna 

ns. vilkkaimpana puheluajankohtana, eli kello 14.00-17.00 välisenä aikana valtaosa puheluista oli 

kotimaan paikallispuheluja, kuten olettaa saattoikin paikallispuhelujen suuren osuuden perusteella. 

Myös matkapuheluja soitettiin eniten tällä aikavälillä, mutta matkapuhelut jakaantuvat kaiken 

kaikkiaan melko tasaisesti eri vuorokauden ajoille. Mitään varsinaista huippuajankohtaa matkapu

heluille ei ole erotettavissa, mutta kello 23.00-08.00 välisenä aikana ei matkapuheluita juuri soiteta. 

Yöaikaan eli kello 23.00-05.00 soitetut puhelut ovat joko paikallispuheluja tai ulkomaanpuheluja. 

Palvelupuheluiden huippuajankohta on kello 20.00-23.00 välisenä aikana. Tällöin palvelupuhelujen 

osuus kaikista ko. ajankohtana soitetuista puheluista on noin 16 %.

Kun ristiintaulukoidaan puhelun ajankohta valittujen suuntanumeroiden kanssa, tutkitaan onko jokin 

tietty puhelusuunta korostunut tiettynä ajankohtana. Tällaista ei kuitenkaan tästä aineistosta ole 

selkeästi havaittavissa, sillä ylipäätään muiden kuin paikallispuhelujen osuus aineistosta on hyvin 

pieni eli vain noin 28 %. Näistä muista puheluista, eli kotimaan kaukopuheluista, ulkomaanpuheluis

ta, matkapuheluista tai palvelupuheluista kotimaan kaukopuhelujen ja ulkomaanpuhelujen yhteis- 

osuus on noin 30 %. Kotimaan kaukopuhelujen osuus, kun paikallispuheluja ei huomioida, on noin 

26 %. Näin ollen havaintojen pieni lukumäärä rajoittaa yksiselitteisten päätelmien ja prosentuaalisten 

jakaumien muodostamista valittujen suuntanumeroiden ja ajankohdan suhteen. Ainoastaan 921-928 

välille sijoittuvat suuntanumerot ovat kello 17.00-20.00 välisenä ajankohtana hieman muita suun

tanumerona korostetummasti esillä. Näihin Turun, läntisen rannikon ja -saariston suuntanumeroihin 

kohdistui yhdeksän puhelua kahdestakymmenestäkahdesta 17.00-20.00 välisenä aikana soitetusta 

kotimaan kaukopuhelusta. Ulkomaanpuhelujen sijoittumista ajankohdittain tarkasteltaessa voidaan 

todeta, että pohjoiseen Eurooppaan suuntautuvia kotipuheluja soitetaan eniten kello 11.00-14.00 

välisenä aikana. Kaikki Aasiaan tai Kaukoitään suuntautuvat puhelut soitettiin vastaavasti kello 

14.00-17.00 välisenä aikana.

Puhelinpalvelun käyttöä saattaa selittää myös se, mille maantieteellisille alueille soitetut puhelut 

pääsääntöisesti suuntautuvat. Mikäli aineistossa olisi havaittavissa selkeää painotusta tietyille 

alueille, saattaisi aluejako olla myös eräs varteenotettava segmentointiperuste. Jos tietty erotettavissa
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oleva kuluttajaryhmä säännönmukaisesti soittaisi tietyille alueille kotimaassa tai ulkomailla, olisi tässä 

markkinoijan kannalta mielenkiiintoinen kohderyhmä. Kuitenkin tässä tutkimusaineistossa kaukopu

helujen osuus on niin pieni, ettei selkeitä kohderyhmiä ole järkevää edes yrittää muodostaa valittujen 

suuntanumeroiden perusteella. Tästä syystä valittujen suuntanumeroiden jakaumia tarkastellaankin 

tässä työssä vain hyvin yleisluontoisesti.

Kotimaan kaukopuhelut suuntautuivat 29 %:sesti 911-919 suuntanumeroisille alueille. Tämä alue 

käsittää pohjoisen Uudenmaanläänin, kuten Lahden ja Hyvinkään ympäristön, Hangon, Tammisaaren 

ja muun lounaisen rannikon ja lounaisen saariston alueet. Runsas 17 % kotimaan kaukopuheluista 

soitettiin 921-928 suuntanumeroihin. Tämä alue käsittää Turun läänin, länsirannikon ja sen saariston 

alueet. Vajaat 14 % kotimaan kaukopuheluista soitettiin 951-959 suuntanumeroihin, jotka sijaitsevat 

Mikkelin ja Pohjois-karjalan läänissä. Muut kotimaan kaukopuhelut jakautuivat melko tasaisesti 

muiden suuntanumeroiden kesken. Vähäisin oli Oulun ja Kainuun seudun 981 -989-suuntanumeroi- 

den osuus.

Ulkomaanpuheluista prosentuaalisesti suurin osa (60 %) soitettiin pohjoisen Euroopan ja pohjoisen 

Keski-Euroopan alueille. Muut soitetut ulkomaanpuhelut kohdistuivat US A: han, Kanadaan, eteläisen 

Euroopan maihin ja Kaukoitään. Koska ulkomaanpuheluiden osuus tässä kotiasiakkaita käsitteleväs

sä aineistossa on hyvin pieni, voidaan vetää se johtopäätös, että yksityiset ulkomaanpuhelut soitetaan 

arkisin pääsääntöisesti työpaikoilta tai kotoa viikonloppuisin.

5.2 Puhelinkäyttäytymisen perusulottuvuudet case yrityksessä

Perusulottuvuuksien etsintä aloitettiin suorittamalla SPSS-tiedostomuodossa olevalle, 29 muuttujaa 

käsittävälle aineistolle faktorianalyysi. Oletuksellisesti SPSS rajaa faktoreiden määrän faktoreiden 

ominaisarvon perusteella eli ts. faktoreita tulee niin monta, kuin ominaisarvoltaan yli yhden olevia 

faktoreita on aineistosta muodostettavissa. Tästä saatiin tuloksena 10 faktoria, joiden ominaisarvot 

olivat korkeimmillaan 5,60083 ja alimmillaan 1,101362. Rotatointitekniikaksi valittiin Varimax- 

rotatointi. Rotatoidun faktorimatriisin perusteella muodostettiin graafnen esitys faktorien sijainnista 

faktoriavaruudessa, joka on kuvattu seuraavassa.
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inctnr Scree Plot

-Eoclor Number

Kuvio 10; Faktorien sijainti faktoriavaruudessa

Kuvio osoittaa, kuinka faktoreiden ominaisarvo muuttuu faktoreiden lukumäärän lisääntyessä. Mitä 

korkeampi faktorin ominaisarvo on sitä paremmin se kuvaa puhelinkäyttäytymisen ulottuvuuksia. 

Täten kuva osoittaa, että neljä faktoria kykenee kuvaamaan ja erottelemaan ulottuvuuksia toisistaan 

vielä hyvin, mutta kun faktoreita on 5-6 faktoria suurempi määrä, eivät ne enää juurikaan kykene 

kuvaamaan ulottuvuuksien erilaisuutta vaan analyysin tulos on hyvin vaikeasti tulkittavissa. Kun 

faktoreiden lukumäärää vähennetään, saadaan enemmän informaatiota kunkin faktorin kuvaamasta 

ulottuvuudesta, koska faktoreiden ominaisarvo nousee niiden lukumäärän pienentyessä. Faktoreiden 

määrä voidaan asettaa kiinteäksi tai ominaisarvon kriittistä rajaa voidaan nostaa tai laskea yli tai alle 

yhden. Rotatoidun faktorimatriisin ja graafisen kuvan perusteella rajoitettiin seuraavaan fakto

rianalyysiin faktoreiden lukumäärä neljään ja kommunaliteetin alaraja 0.2:een. Tulokseksi saatiin 

siis neljän faktorin ratkaisu, joka selitti 44,6 % muuttujien kokonaisvaihtelusta, ja jossa 

ominaisarvot vaihtelivat 1,68671-5,85563 välillä. Rotatoitua faktorimatriisia tarkastelemalla 

todettiin, että ulottuvuudet eivät olleet selkeitä, sillä korkeita latauksia saaneita muuttujia oli paljon 

yksittäisissä faktoreissa, mikä olisi tehnyt faktoreiden yksiselitteisestä tulkinnasta yhä vaikeaa. 

Faktoreiden lukumäärää päätettiin vielä kasvattaa seuraavassa analyysissä, jotta faktoreiden tulkinta
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helpottuisi ja ulottuvuudet selkiytyisivät. Seuraava ja myös lopullinen faktorianalyysi suoritettiin 

siten, että faktoreiden lukumäärä analyysissä rajoitettiin kuuteen faktoriin, kommunaliteetin alaraja 

0.3:een, ja muuttujien lukumäärä tässä lopullisessa analyysissä oli 30. Lopullinen ratkaisu (final 

statistics) sekä rotatoitu kuuden faktorin matriisi on esitetty seuraavassa.

Final Statistics :

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cura Pct
ILMAJS ,84446 * 1 S,85563 19, 5 19, 5KAUKO ,36247 * 2 3,20744 10, 7 30,2KLO 02 ,03686 * 3 2,61672 8, 7 38, 9KLO 05 ,28434 ♦ 4 1,68671 5, 6 44,6KLO08 ,53965 * 5 1,49607 5,0 49,5KLO 11 ,59186 * 6 1,43214 4,8 54, 3KLO 14 ,47578 ♦
KLO 17 ,53817 *

Kuvio 11; Kuuden faktorin faktorianalyysi

Kuvan oikeassa reunassa on esitetty, kuinka suuren osan muuttujissa olevasta vaihtelusta kukin 

faktori kattaa. Ensimmäisen faktorin osuus on noin 19.5 % ja sen ominaisarvo on 5,85563. Toisen 

faktorin selitysosuus on 10.7 % ja ominaisarvo 3,20744. Kolmas faktori kattaa 8.7 % muuttujissa 

olevasta vaihtelusta ja kuvaa faktoriulottuvuutta vielä hyvin, sillä se on ominaisarvoltaan 2,61672. 

Faktorit viisi ja kuusi eivät enää poikkea ominaisarvoiltaan paljon toisistaan, mikä oli myös odotetta

vissa aikaisemmin suoritetun neljän faktorin analyysin perusteella, mutta kattavat kuitenkin 

molemmat noin viisi prosenttia muuttujissa olevasta vaihtelusta. Kuuden faktorin ratkaisu selittää

54,3 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Kuvan vasemmassa reunassa ovat muuttujien kommunalitee- 

tit. Muuttujan kommunaliteetti on muuttujan eri faktorilatausten neliöiden summa. Parhaiten ratkaisu 

kuvaa muuttujaa "ilmaispuhelut", sillä sen kommunaliteetti on 0,84. Heikoimmin ratkaisuun sopii 

muuttuja "kello 02-05 välillä soitetut puhelut" (kommunaliteetti 0,036).
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Rotated factor Matrix:

factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor
PAIKAL
SYKI
KINO
KL014
KL017
KINS
KAUKO
KLO08
MINIO
SYXS1

.89342 

.34497 

.74186 
,59116 
,S2802 
,51094 
,49715 
,45030 
,41511

,43101

,30826

,32814

,36000
,30551

SYK100 ,82466
MIN40
ILMAJS
PALVELU
SYK13
KLO 20 ,42065

,72284 
,71324 
,68288 
,65420 
, 59563

,56283 
,56064

,43211

KLO 2 3
HINSO
KIN20
SYX21

,34414

,91817 
,88776 
,54189 
,52879

SYKO
¡OOH
KIN30

,45803
, 4 4274

,42661

,69852 
.53723 
,44849

SYK7
KATKA
KIN60
XLO02

,36765
,35400

,79715 
.69571 
,54418

MAKSULL
KLOOS
ULKO

,65908 
,52776 
,42814

Kuvio 12; Rotatoitu kuuden faktorin matriisi

Faktorimatriisissa on esitetty muuttujien latautuminen kullekin faktorille. Kärkimuuttujilla tarkoite

taan muuttujia, joilla on korkeimmat lataukset faktorilla eli ovat sisällöllisesti sitä lähimpänä. 

Oleellista onkin selvittää, mikä on yhteistä faktorin kärkimuuttujille eli syitä miksi ko. muuttujat 

saavat korkean latauksen (Alkula ym. 1994, 273). Ensimmäinen faktori latautui voimakkaimmin 

kriteereillä, jotka kuvaavat kuluttajaa joka soittaa kotipuhelimesta pääsääntöisesti lyhyitä, ajalliselta 

kestoltaan yleensä alle 5 minuutin, mutta korkeintaan 10 minuutin pituisia, paikallispuheluja kello 

14.01-17.00 välisenä aikana. Vaikka puhelut soitetaankin päivällä, jolloin HPY veloittaa kuluttajaa 

puhutun ajan perusteella (ennen kello 17.00), ovat puhelut niin lyhyitä, ettei sykäyksiä kerry kuin 1-6 

sykäystä puhelua kohti. Hän saattaa myös soittaa kotimaan kaukopuheluja, mutta nekin ovat 

ajalliselta kestoltaan lyhyitä. Ensimmäinen faktori viittaa ulottuvuuteen, jossa hoidetaan päivittäisiä 

asioita puhelimitse kotoa käsin. Puhelut ovat paikallisia ja lyhyitä puheluja, mutta asioiden hoitami

seksi ne on tarpeellista soittaa virka-aikaan ja soittaja on syystä tai toisesta itse päivät kotona. Tätä
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ulottuvuutta voisi kutsua ”iltapäivän lyhyet paikallispuhelut -faktoriksi".

Toinen faktori viittaa ulottuvuuteen, joka kuvaa palvelupuheluja, jotka ovat tyypiltään sekä 

maksuttomia että maksullisia palvelupuheluja. Puhelut ovat pitkiä ja kalliita, sillä voimakkaimman 

latauksen tässä faktorissa saa yli 100 sykäystä puhelua kohti käsittävät, 40-50 minuutin pituiset 

puhelut. Myös 13-20 sykäystä puhelua kohti on tyypillisesti tälle faktorille latautuva sykäysmäärä, 

mikä sekin kuvastaa palvelupuhelua. Puhelut soitetaan yleensä vasta kello 20.01-23.00 välisenä 

aikana eli vasta myöhään illalla. Tätä ulottuvuutta voisi nimittää "illan pitkät ja kalliit palvelupu- 

helut". Kriteerit "ilmaispuhelu" ja "palvelupuhelu" saivat tosin voimakkaan latauksen myös faktorilla 

neljä.

Kolmas faktori latautuu voimakkaimmin pitkiä yöpuheluita kuvaavilla kriteereillä. Yöpuhelut 

soitetaan yöaikaan 23.01-02.00 välisenä aikana. Tällöin ei todennäköisesti toimiteta kiireisiä asioita 

vaan rupatellaan mukavia tai pohditaan syntyjä syviä yöaikaan puhelimessa, sillä puhelut kestävät 

pitkään. Parhaiten yöpuheluja kuvaa 50-60 minuutin puhelut, mutta myös 20-30 minuutin puhelu. 

Puhelut ovat myös yllättävän kalliita, sillä sykäysmäärä on jopa 21 sykäystä puhelua kohti. Suuri 

sykäysmäärä johtunee maksullisista palvelupuheluista tai esimerkiksi ulkomaan puheluista, sillä 

käytännössä yöaikaan puhutut paikallispuhelut ovat edullisia, koska sykäyksiä ei kerry puhutun ajan 

perusteella. Faktori viittaa siis selvästi yöpuhelu-ulottuvuuteen, jossa puhelut soitetaan yöaikaan ja 

ne ovat kalliita ja pitkiä puheluita.

Faktorille neljä korkeimmin latautuu muuttuja "0 sykäystä puhelua kohti" sekä "maksuton palvelu- 

puhelu" ja "palvelupuhelu", ajankohta "kello 11-14" ja "30-40 minuutin puhelu". Ulottuvuus viittaa 

siis maksuttomiin palvelupuheluihin, joita soitetaan kello 11.01-14.00 välisenä aikana. Puhelut voivat 

olla kestoltaan myös varsin pitkiä eli 30-40 minuutin mittaisia. Tätä ulottuvuutta voisi kutsua

”keskipäivän ilmaispuhelut ".

Faktorille viisi latautuvat voimakkaimmin kriteerit "7-12 sykäystä puhelua kohti", "matkapuhelu" ja 

"yli 60 minuutin puhelu". Tämä faktori viittaa matkapuhelu-ulottuvuuteen. Matkapuhelun soittami

nen on tyypillisesti kalliimpaa kuin tavalliseen kotiliittymään soittaminen ja siksi sykäyksiä kertyy 

tavallista paikallispuhelua enemmän. Puhelut ovat ajallisesti pitkiä puheluita.
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Voimakkaimman latauksen faktorille kuusi saavat kriteerit "maksullinen palvelupuhelu", "kello 

05.01-08.00 välillä soitetut puhelut" sekä "ulkomaanpuhelut". Faktori viittaa ulkomaanpuheluihin, 

joita suomalainen voi joutua soittamaan aikaeroista johtuen esimerkiksi aikaisin aamulla. Toisaalta 

maksullisiksi palvelupuheluiksi tulkitaan tässä työssä myös esimerkiksi taksin tilaaminen puhelimitse, 

joka on oletettavasti tyypillistä aamulla ennen kello 08.00.

Seuraavassa on yhteenveto edellä kuvatuista faktoriratkaisuista.

Faktori 1 ILTAPÄIVÄN PAIKALLISPUHELUT
- Paikallispuhelu
- 1-6 sykäystä puhelua kohti
- 0-5,0 minuutin puhelu
- Kello 14.01-17.00
- Kello 17.01-20.00
- 5,1-10,0 minuutin puhelu

Faktori 2 ILLAN KALLIIT PALVELUPUHELUT
- Vähintään 100 sykäystä puhelua kohti
- 40-50 minuutin puhelu
- Palvelupuhelu (maksuton)
- 13-20 sykäystä puhelua kohti
- Kello 20.01-23.00

Faktori 3 YÖLLISET PUHELUT
- Kello 23.01-02.00
- 50,1-60,0 minuutin puhelu
- 20,1-30,0 minuutin puhelu
- 21-50 sykäystä puhelua kohti

Faktori 4 KESKIPÄIVÄN ILMAISPUHELUT
- 0 sykäystä (=ilmaispuhelu)
- Maksuton palvelupuhelu
- Palvelupuhelu
- Kello 11 01-14.00
- 30,1-40,0 minuutin puhelu

Faktori 5 MATKAPUHELUT
- 7-12 sykäystä puhelua kohti
- Matkapuhelu
- Vähintään 60,1 minuutin puhelu
- Sykäyksiä 13-20
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Faktori 6 ULKOMAANPUHELUT
- Maksullinen palvelupuhelu
- Kello 05.01-08.00
- Ulkomaanpuhelu
- Kaukopuhelu

Koska tutkimuksen tarkoitus on muodostaa puhelinkäyttäytymisen asiakastyyppejä, eli 

ryhmitellä kotiasiakkaita, ei tyydytä ulottuvuuksien määrittelyyn muuttujien ryhmittelyn perusteella, 

vaan jatketaan analyysia seuraavassa klusteroinnilla.

5.3 Case-yrityksen kotipuhelinasiakastyypit

Kotipuhelinasiakastyyppien muodostaminen perustui klusterianalyysiin. Klusterianalyysin tavoitteena 

on muodostaa ryhmiä, jotka eroavat toisistaan mahdollisimman paljon, mutta erot ryhmän jäsenten 

välillä ovat kuitenkin mahdollisimman pieniä (Beane & Ennis 1987, 32). Kotipuhelinasiakastyyppejä 

muodostettaessa käytettiin hyväksi faktoriratkaisun tuottamia faktoripisteitä. Faktoripistemärät ovat 

yksilöille alkuperäisistä muuttujista latausten kautta laskettuja faktoreiden arvoja (Alkula ym. 1994, 

278). Kuuden faktorin klusterianalyysi joka faktorianalyysin tavoin suoritettiin siis SPSS-X for 

Windows 6.0 ohjelmalla tuotti tulokseksi kaksi klusteria. Otoksen kaksisataa asiakasta jakaantui 

klustereihin siten, että toinen klustereista käsitti 11 asiakasta (5.5 %) ja toinen 189 asiakasta (94.5 

%). Klusterianalyysissa huomioitiin faktorianalyysissa käytettyjen muuttujien lisäksi muutamia uusia 

muuttujia. Valittu suuntanumero sekä asiakkaan kaikkien vuorokauden aikana soittamien puhelujen 

kokonaisminuuttimäärä otettiin klusterianalyysissa huomioon ns. uusina muuttujina.

Muuttujien klusterikohtaiset keskiarvot sekä muuttujan keskiarvo ja keskihajonta suhteessa koko 

aineistoon auttoi tulkitsemaan klustereita. Mitä matalampi muuttujan keskiarvo klusterissa on, sitä 

vähemmän tällä muuttujalla on merkitystä klusterin kuvaaman asiakasryhmän (segmentin) puhelin- 

käyttäytymiseen. Klusteri 1, joka käsittää prosentuaalisesti vain pienen osan eli 5.5 % asiakaskan

nasta, on tässä tutkimuksessa nimetty "SUURPUHUJIKSI". Suurpuhujat näyttävät olevan vain pieni 

ryhmä HPY:n asiakkaista, mutta he ovat todellisia puhelimen volyymikäyttäjiä. Tätä segmenttiä 

tarkastellaan vielä myöhemmin yksityiskohtaisesti. Klusteri 2 käsittää asiakasryhmän, joka on 

kooltaan suuri, mutta puhelinkäyttäytymiseltään vaisua joukkoa. Klusteri 2 on segmentti, jonka 

puhelinkäyttäytymisessä ei ilmene tämän tutkimuksen mukaan mitään markkinoijan näkökulmasta
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oleellisia erityispiirteitä. Klusteria 2 nimitetään jatkossa "MASSAPUHUJIKSI". 

Klusterianalyysista saatujen tulosten analysointi aloitettiin siis tarkastelemalla faktoripisteiden 

keskiarvoja ja keskihajontaa. Mitä matalampi ryhmän keskiarvo jollakin ulottuvuudella on, sitä 

vähemmän tällä ulottuvuudella on merkitystä ryhmän puhelinkäyttäytymiseen. Seuraava taulukko 

havainnollistaa faktoriulottuvuuksien merkitystä segmenttien kuvaajina.

Klusterit Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 Faktori 5 Faktori 6

1.(11 asiakasta)

“SUURPUHUJAT” 0,186 1,718 0,993 2,966 -0,076 -0,338

2. (189 asiakasta)

“MASSAPUHUJAT” -0,101 -0,10 -0,60 -0,173 0,004 0,020

YHTEENSÄ (200 as.)

Keskiarvo

Keskihajonta

-3,109

1,000

-5,329

1,000

-5,329

1,000

-1,066

1,000

1,998

1,000

-5,329

1,000

Taulukko 10; Ulottuvuuksien faktoripisteiden keskiarvo, keskihajonta

Kuviosta käy ilmi, että klusteria 1 kuvaa parhaiten faktorit 4 ja 2. Toisinsanoen "suurpuhujia" 

parhaiten kuvaavia ulottuvuuksia ovat "keskipäivän ilmaispuhelut" sekä "illan kalliit palvelupuhelut". 

Myös faktorit 1 ja 3, joita vastaavat ulottuvuudet on aikaisemmin nimetty "iltapäivän paikallispuhe

lut" ja "yölliset puhelut" kuvaavat tätä asiakasjoukkoa selkeämmin kuin toista, massapuhujien, jouk

koa. Klusterin 2 "massapuhujia" taasen kuvaa parhaiten faktorit 5 ja 6 eli ulottuvuudet: 

"matkapuhelut" ja "ulkomaanpuhelut".

Jotta klusterianalyysin ratkaisu selkiytyisi ja asiakasryhmien eli segmenttien tarkemmat profiilit olisi 

määriteltävissä, asetettiin seuraavaksi jokaisen yksittäisen muuttujan kummassakin klusterissa saamat 

keskiarvot vertailuun. Vertailun tarkoituksena oli selvittää siis sitä, mitkä yksittäisistä muuttujista 

selvästi kuvaavat klusteria 1 ja mitkä vastaavasti klusteria 2. Vertailu tuotti seuravanlaisen tuloksen. 

Muuttujan saama keskiarvo on aina toisessa klusterista korkeampi kuin toisessa ja ko. muuttuja 

kuvaa luonnollisesti paremmin sitä klusteria, jossa sen saama keskiarvo on korkeampi.
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MUUTTUJA KLUSTERI 1

“SUURPUHU-

JA" 11 as

(5,5%)

KLUSTERI 2

“MASSAPU-

HUJA" 189 as

(94,5%)

KESKIARVO KESKIHA

JONTA

LAJI 1 paikallispuhelu 5,9091 3,6349 3,7600 2,6886

2 kotimaan kauko 0,7273 0,0474 0,4250 0,9534

3 ulkomaa 0,1818 0,0953 0,1000 0,4483

4 matkapuhelu 0,5455 0,6402 0,6350 1,5077

5 palvelupuhelu 3,8182 0,2011 0,4000 1,2641

OPERAATTORI 6 109 (Finnet) 0,2727 0,2910 0,2900 0,9166

7 101 (Tele) 0,3636 0,2169 0,2250 0,6758

8 1041 (Telivo) 0,0909 0,0476 0.0500 0,5737

9 999 (Finnet) 0,0909 0,0212 0,0250 0,2912

10 990 (Tele) 0,0909 0,0476 0,0500 0,2965

11 994 (Telivo) 0,0053 0,0050 0,0707

12 950 (Finnet) 0,0952 0,0900 0,4615

13 940 (Tele) 0,0909 0,2698 0,2600 0,9987

14 949 (NMT) 0,4545 0,1693 0,1850 0,6022

SUUNTA 15 911- 0,1818 0,1217 0,1250 0,4476

16 921- 0,2727 0,0635 0,0750 0,4696

17 930- 0,0909 0,0265 0,0300 0,2221

18 941- 0,0317 0,0300 0,2992

19 951- 0,0909 0,0582 0,0600 0,3113

20 960- 0,0370 0,0350 0,2723

21 971- 0,0370 0,0350 0,2532

22 981- 0,0317 0,0300 0,2437

23 1-al 0,0159 0,0150 0,1578

24 3-al 0,0909 0,0159 0.0200 0,1404

25 4-al 0,1818 0,0423 0,500 0,3717

26 5-al 0,0053 0,0050 0,0707

27 8-al 0,0106 0,0100 0,0997

28 ilmaispuhelu 3,4545 0,0582 0,2450 1,1364

29 maksull. palv.puhelu 0,2727 0,1481 0,1550 0,4921
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AJANKOHTA 30 02-05 0,0106 0,0100 0,0997

31 05-08 0,0909 0,1481 0,1450 0,4744

32 08-11 2,0000 1,1534 1,2000 1,7708

33 11-14 3,5455 1,0899 1,2250 1,8794

34 14-17 2,4545 1,4921 1,5450 2,0269

35 17-20 2,3636 0,9418 1,0200 1,5367

36 20-23 2,5455 0,6508 0,7550 1,5367

37 23-02 0,2727 0,0053 0,0200 0,2233

MINUUTTEJA 38 0-5 min 7,6364 3,7037 3,9200 2,7607

39 5-10 min 0,9091 0,6455 0,6600 1,2816

40 10-20 min 0,4545 0,2857 0,2950 0,6558

41 20-30 min 0,3636 0,1270 0,1400 0,4138

42 30-40 min 0,4545 0,0370 0,0600 0,2381

43 40-50 min 0,1818 0,0053 0,0150 0,1219

44 50-60 min 0,0909 0,0050 0,0707

45 60- min 0,1818 0,0106 0,0200 0,1404

SYKÄYKSIÄ 46 0 syk 6,0909 0,1270 0,4660 1,6918

47 1-6 syk 3,7273 4,2646 4,2350 2,7067

48 7-12 syk 0,1818 0,1270 0,1300 0,3792

49 13-20 syk 0,5455 0,0741 0,1000 0,4483

50 21 -50 syk 0,0909 0,0582 0,0600 0,2381

51 51 -99 syk 0,0053 0,0050 0,0707

52 100- syk 0,0909 0,0050 0,0707

YHTEENSÄ 53 min.yht 79,4545 20,2804 23,5350 31,3224

54 puh.yht 14,4545 5,4921 5,9850 5,6927

55 syk.yht 31,1818 12,3175 13,3550 19,6972

Taulukko 11 : Klusterit; asiakastyypit

Taulukosta käy ilmi, että "suurpuhujien" segmentille ovat erityisesti paikallis-ja palvelupuhelut 

tyypillisiä. Puheluita soitetaan lähes vuorokauden ympäri eli kello 08.01- 23.00. Puhelut kestävät 

tyypillisimmin 0-5 minuuttia tai 5-10 minuuttia. Puhelun veloitusperuste tämän segmentin kuluttajil

le on tyypillisesti 13-20 sykäystä puhelua kohti. Myös ilmaispalvelujen käyttäjiä on tässä segmentissä
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paljon, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka palvelupuhujat ovat ylipäätään tälle joukolle tyypillisiä, on 

heistä valtaosa kuitenkin ilmaispalvelujen käyttäjiä. Ilmaispalvelujen käyttäjien tyypillisyyttä 

segmentissä kuvaa myös 0 sykäystä käsittävät puhelut, joita kuvaavan muuttujan keskiarvo on 

huomattava verrattuna sen saamaan keskiarvoon klusterissa 2. Kun tarkastellaan vuorokauden 

yksittäisten puhelujen yhteenlaskettua kokonaispituutta minuuteissa, puhelujen yhteenlaskettuja 

kokonaismääriä, sekä sykäysten kokonaismääriä nähdään, että klusteri 1 puhuu sekä ajallisesti että 

lukumääräisesti todella paljon ja puheluista kertyy myös paljon sykäyksiä. "Suurpuhujaf-segmentti 

nimensä mukaisesti puhuu siis puhelimessa usein, pitkään ja kalliilla.

5.4 Asiakastyypit tietokantamarkkinoinnissa

Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole antaa yksiselitteistä toimintamallia tai -ohjetta tietokanta- 

markkinoinnin toteutukselle, vaan pikemminkin pohtia case-yrityksen mahdollisuuksia hyödyn

tää suoritettua tutkimusta markkinoinnin suunnittelussaan. Tämän kappaleen tarkoituksena on 

antaa esimerkkejä tavoista ja keinoista, joilla asiakaskantaa voidaan pyrkiä hallitsemaan asiakastieto- 

kannalla ja tuomaan yritystä näin lähemmäksi yksityistä kuluttajaa.

Asiakastietokannan käyttömalliin on mahdollista rakentaa sisään suunnitteluperiodiin sidottu 

asiakastyyppikohtainen toimenpidesuunnitelma, jonka mukaan asiakkaaseen kohdistetaan erilaisia 

toimenpiteitä, joiden tavoitteena voi olla esimerkiksi kustannustehokkuus, asiakastyytyväisyys ja 

kannattava asiakassuhde.

Edellä kappaleissa 5.2 ja 5.3 kuvatun mukaisesti tämän tutkimuksen pohjalta on mahdollista 

luokitella HPY:n kotiasiakkaat tietokantaan ostokäyttäytymisen ja asiakastyypin perusteella kahteen 

asiakasluokkaan seuraavasti:
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TIETOKANTA

Asiakasryhmä;
KOTIASIAKKAAT

'"Suurpuhujat”

Kuvio 13; Asiakastyypit tietokannassa

Segmentointiratkaisua on mahdollista vielä syventää jakamalla molemmat asiakasryhmät - tai vain 

toinen niistä - asiakassuhteen tilannetekijöiden perusteella edelleen erilaisiin asiakasluokkiin. 

Tilannetekijöinä voitaisiin käyttää segmenttiin kuuluvien asiakkaiden asiakassuhteiden tuotto- 

odotuksia ja tyytyväisyyden tasoa saamaansa palveluun. Mikäli mahdollista, tulisi vielä jokaisen 

asiakkaan kohdalle tallentaa jatkossa tiedot hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, kuten ikä, 

ammatti ja asuinalue (puhelinnumeron kertoo asuinalueen), jolloin markkinoinnin kohdentaminen yhä 

asiakaskohtaisemmaksi helpottuisi.

Kriteereinä tässä asiakastyyppi-luokituksessa olisi mahdollista käyttää ostouseutta eli puhelujen 

toistuvuutta vuorokauden aikana, ostovolyymia eli sykäysmääriä tai palvelun käyttöä eli sitä kuinka 

monipuolisesti kotiasiakas puhelinpalveluja käyttää. Eri asiakasluokille rakennettavien mark

kinointisuunnitelmien ei tarvitse välttämättä poiketa sisällöltään, sillä ne rakentuvat samoista 

elementeistä.

Yleensä suurin osa tiedosta, mitä tietokantamarkkinoinnin toteuttaminen vaatii, on jo yrityksessä, 

mutta tietoa ei vain huomata hyödyntää markkinoinnin tarkoituksiin. Markkinointi harvoin saa tai 

osaa hakea tätä tietoa käyttöönsä. Tässä tutkimuksessa HPY: n asiakaskannan segmentointi perustuu 

puhelujen hallintaan liittyvään asiakaskohtaiseen informaatioon, joten jatkossa oletetaan tietokanta- 

markkinoinnin perustuvan juuri tähän tietokantaan. Kyseistä tietokantaa olisi siis hyödyllistä jatkossa 

täydentää muiden tietokantojen, kuten esimerkiksi markkinoinnin informaatiotietokannan (MIPA)
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sisältämillä asiakaskohtaisilla tiedoilla. Tällöin olisi mahdollista hyödyntää markkinoinnissa yksityis

kohtaisempaa tietoa asiakkaista ja prospekteista, heidän ostokäyttäytymisestään, ostoaikeistaan, 

tyytyväisyydestä taijottuihin palveluihin. Luonnollisesti tietokantamarkkinoinnin pohjana olisivat 

edellä määritellyt asiakastyypit eli tietokantaan jokainen asiakas rekisteröitäisiin kuuluvaksi toiseen 

kuvatuista asiakassegmentistä.

Kriteerit, joilla asiakastyypit voidaan erottaa toisistaan, ovat klusterianalyysistä saatuja tutkimustu

loksia. Tulosten perusteella "suurpuhujien" joukkoa erottaa muista asiakkaista erityisesti korkea 

vuorokauden aikana soitettujen puhelujen yhteenlaskettu sykäysmäärä, puhelujen lukumäärä sekä 

minuuteissa mitattu puhelujen kesto. Kriteereille annetut lukuarvot voisivat toimia luokittelun 

perustana. Sykäysmäärät kuvaavat ehkä parhaiten puhelujen volyymia, sillä ne sisältävät informaati

on sekä puhelujen määristä että pituuksista. Tutkimuksessa selvisi, että kotiasiakkaan vuorokauden 

aikana soittamien puhelujen yhteenlaskettu sykäysmäärä vaihteli 1-166 sykäyksen välillä ja vajaa 10 

% asiakkaista kuului luokkaan, jossa sykäysmäärä oli yhteensä 54-166 sykäystä vuorokauden aikana. 

Tämäntyyppinen sykäysmääriin perustuva luokittelu olisi yksi mahdollinen "suurpuhujia" muista 

asiakkaista erotteleva kriteeri.

Kun asiakaskannasta olisi ensin erotettu korkeimmat yhteenlasketut sykäysmäärät omaavat 

asiakkaat, voitaisiin asiakastyyppiä tarkentaa lisäämällä luokitteluun yksityiskohtaisempia kriteereitä, 

kuten puhelujen ajankohta tai yksittäisen puhelun kesto. Tutkimuksen perusteella suurpuhujan 

puhelu kestää tyypillisimmillään alle 10 minuuttia ja vahvin tätä joukkoa kuvaava puhelun ajankoh- 

takriteeri on kello 11.01-14.00. Kun tällaiset kriteerit täyttävät kotiasiakkaat on rajattu, voidaan 

heidän tuntemustaan syventää rajaamalla heistä esimerkiksi tietyn asuinalueen, ammattikunnan tai 

ostohistorian perusteella tietyn palvelun käyttäjät jne. On muistettava, että usein tuotteen suurkulut

tajat ovat harvoin kuitenkaan ostoperusteiltaan homogeeninen joukko, vaan asiakkaiden suurkulutus 

voi perustua yhtähyvin tuotteen hintaan, toiminnallisiin tekijöihin, palveluun tai laatuun. Koska 

kuluttajien tarpeet eroavat jopa suurkuluttajien ryhmän sisällä on segmentointi yhä tarkempiin 

alaryhmiin usein suositeltavaa (kts. 2.3.2.3). Täten MIPA:n käsittämä tieto HPY:n suurpuhujien 

taustamuuttujista myös auttaisi merkittävästi heidän ryhmittelyään edelleen esimerkiksi satunnais

käyttäjiin, keskivertokäyttäjiin ja vakiokäyttäjiin.

Tässä työssä "massapuhujiksi" nimetty segmentti on vastaavasti mahdollista jakaa piennempiin
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alaryhmiin ja erottaa näin esimerkiksi satunnaiskäyttäjien ryhmä alhaisten puhelumäärien perusteella. 

Puhelumääriä voidaan tarkkailla myös puhelulajikohtaisesti ja tunnistaa esimerkiksi satunnaiset 

palvelupuheluiden soittajat. Yleisesti satunnaisasiakkaisiin kohdistuvan markkinoinnin tavoitteena 

on, kappaleen 2.3.2.3 mukaisesti, luoda heistä palvelun vakiokäyttäjiä ja muodostaa heidän kanssaan 

tuloksellisia asiakassuhteita eli pyrkiä siirtämään heitä vähitellen "suurpuhujien" ryhmään kuuluviksi. 

Markkinointiviestinnän keinoina on tällöinkin asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja vakioasiak- 

kuuteen tähtäävän kohdistetun markkinoinnin harjoittaminen.

Markkinoitaessa erityisesti "suurpuhujat"- segmentille asetetaan tavoitteeksi asiakassuhteen 

jatkuvuus ja asiakaskohtaisen tuoton maksimointi. Ensisijainen keino asiakassuhteen jatkuvuuden 

varmistamiseksi on asiakastyytyväisyyden korostaminen markkinoinnissa (kts.2.3.2.3). Jotta 

vältetään tuottoisan asiakkaan menettäminen kilpailijalle, on pyrittävä varmistumaan hänen tyytyväi

syydestään HPY:n tuotteisiin ja palveluun. Tässä ensisijainen markkinointiviestinnän väline on 

kohdistettu suoramarkkinointi tälle rajatulle asiakasryhmälle. Suoramarkkinoinnin tarkoituksena on 

saada tyytyväisyyspalautetta asiakkaalta eli viestin tulee olla muotoiltu siten, että asiakastyytyväi

syyttä kyetään mittaamaan. Oleellista on, että asiakas reagoi hänelle kohdistettuun suoramarkkinoin

tiin, HPY saa palautteen ja palaute rekisteröidään. Oli palauteviesti negatiivista tai positiivista, tulee 

se lisätä asiakaskohtaiseen tietokantaan, ja suunnitella markkinoinnin asiakasryhmäkohtaiset 

jatkotoimenpiteet palautteen pohjalta. Palautteen perusteella asiakkaat voidaan luokitella esimerkiksi 

syvästi pettyneisiin, lievästi pettyneisiin, myönteisesti yllättyneisiin jne. Keskeistä HPY:n kannalta 

kuitenkin on, että pettyneet asiakkaat hoidetaan välittömästi kielteisen palautteen saavuttua ja 

mahdollisimman henkilökohtaisesti. Tällöin paneudutaan erityisesti pettymyksen syihin, pahoitellaan 

asiakkaan huonoa kokemusta, osoitetaan että pettymyksen aiheuttaneeseen seikkaan on kiinnitetty 

huomiota ja annetaan asiakkaalle korvaus. Näillä ja muilla vastaavilla, tilanteeseen sopivilla keinoilla, 

pyritään turvaamaan asiakassuhteen jatkuvuus ja positiivisen mielikuvan syntyminen ja ylläpitäminen. 

Puhelinyhtiön ollessa kysessä on puhelin varmasti järkevin ja tilanteeseen sopivin väline henkilökoh

taiselle kontaktille.

Yhdistämällä HPY:n asiakassuhteen tuotto-odotukset, kuten markkamääräiset tuotot tai palvelujen 

lukumääräiset myyntitavoitteet, asiakastyytyväisyyden kehityssuuntaan voidaan määrittää kuinka 

paljon ja minkä tyyppistä markkinointipanostusta tarvitaan edelliseen toimintakauteen verrattuna. 

Panostus kannnattaa usein jakaa kaupalliseen ja suhdehoidolliseen panostukseen. Kaupallinen panos
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tus tarkoittaa toimenpiteitä, jotka tähtäävät lisämyynninn aikaansaamiseen ja suhdehoidollinen 

panostus tähtää asiakassuhteen lujittamiseen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseen. Asiakaskoh

taisen panostustarpeen ollessa tiedossa, voidaan tuotto-odotusten markkamäärän ja asiakastyytyväi

syyden tason perusteella arvioida rahallinen panostus, joka vaaditaan jokaisen asiakassuhteen 

ohjaamiseen tavoitteisiin. Asiakasryhmä- ja asiakassegmenttikohtainen markkinointipanostus tuotto- 

odotuksineen voidaan määrittää seuraavaksi. Lopputuloksena tiedetään tarkasti suunniteluperiodin 

markkinointipanostus ja panostuksen tuotto-odotus segmenteittäin ja asiakkaittain.

Oleellista tietokantamarkkinoinnissa on, että tietojärjestelmän sisältämiä tietoja asiakkaista tai 

potentiaalisista asiakkaista heidän ostoaikeistaan jne. hyödynnetään aktiivisesti asiakassuhteiden 

kehittämisessä kannattavuutta parantavaan suuntaan. Tiedon keräämisestä ja tallentamisesta ei ole 

hyötyä yritykelle, jos tietoa ei käytetä oikein. Tietokanta voi olla pelkästään myyntijohdon tai 

kotiasiakkaista vastaavan tuotepäällikön päätöksenteon tukiväline tai esimerkiksi myyjän jokapäiväi

sen toiminnan apu asiakasrekisterin muodossa. Tärkeintä on rakentaa tietokannan sisältö sen 

käyttötarkoituksen mukaan. Tietokantaa suunniteltaessa tulee harkita mahdollisia tulevaisuuden 

uusia tarpeita muuttuvalla telealalla, jotta uuden tiedon lisääminen tietokantaan olisi mahdollisimman 

yksinkertaista.

Hyödyllistä kohdistetun markkinointiviestinnän sisällön suunnittelussa on myös pohtia HPY:n 

kotiasiakasta yritykseen sitovia elementtejä, eli riippuvuus- ja vuorovaikutustekijöitä, joita tämän 

työn teoriaosan kappaleissa 2.1.4 ja 2.2.3 on esitetty. Huomattavimpia näistä HPY:n kannalta ovat 

varmasti lainsäädäntö, palvelun tarve, valta, kilpailuja yhteistyö.

Lainsäädäntö on tärkeä elementti puhelinyhtiön ollessa kyseessä, sillä uudistuneen telelainsäädännön 

myötä on asiakkaalla nyt entistä suurempi vapaus valita puhelinpalvelun toimittaja. Toisaalta 

teletoiminta on Suomessa edelleen ohjesääntöistä toimintaa ja toiminnan harjoittaja tarvitsee 

toimiluvan. Samoin yksityisyyttä koskevat lait säätelevät Suomessa tiukasti tietojen hyödyntämistä 

markkinoinnissa.

Palvelun tarve on HPY:n kotiasiakasta voimakkaasti yritykseen sitova elementti. Jokainen kuluttaja 

tarvitsee puhelinpalvelua ainakin joskus. Toisaalta puhelinyhtiö tarvitsee osakkeenomistajiaan 

jatkossakin ja on riippuvainen puhelinpalveluiden toimittamisesta saatavista tuloista. Moni kotiliitty-
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män haltija on pitkään ollut puhelinpalvelun suhteen täysin alueellisesta puhelinyhtiöstään riippu

vainen. Nyt matkapuhelin liittymien myötä ja kilpailun vapauduttua on tämä elementti pehmentynyt 

eikä epäsuhtainen valta-asetelma ole enää niin jyrkkä. HPY:n asiakassuhteita tulee kuitenkin myös 

jatkossa hallitsemaan kuluttajan tarve ostaa puhelinpalvelu. Tämä elementti mitä todennäköisimmin 

saa kuitenkin jatkuvasti uusia ulottuvuuksia teknologian kehittyessä ja muutosten seuranta sekä 

niissä mukana olo edelläkävijänä on telealalla varmasti lähitulevaisuuden kriittisimpiä menestysteki

jöitä. Samalla HPY:n asiakkaan ja kilpailijan suhde on elementti, jonka menestyksellinen hallinta 

vaatii paljon markkinoinnin huomiota jatkossa. Jo tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että HPY:n 

kotiliittymän haltija soittaa matkapuheluja yleisimmin Telen matkapuhelinverkkoon.

Arvioitaessa luottamusta, riskinottoa ja palvelun sisältämiä epävarmuustekijöitä asiakassuhdetta 

leimaavina elementteinä, sisältyvät nämä myös HPY:n asiakassuhteisiin. Suomen suurimpana 

yksityisenä puhelinyhtiönä on HPY: llä vankka kokemusperusta; tieto, taitoja osaaminen asiakassuh

teissaan. Toisaalta puhelinpalvelut sisältävät, varsinkin asiakkaan näkökulmasta tietosuojaan, 

puhelinsalaisuuteen ja teknisiin sekä toiminnallisiin seikkoihin liittyviä epävarmuustekijöitä, kuten 

rikollisuutta ja väärinkäyttöä koskevia tekijöitä. Samoin epätietoisuus puhelinpalvelujen kustannuk

sista saattaa olla joskus epävarmuutta aiheuttava seikka. Selkeä tiedottaminen ja avoimuus vankan 

kokemustaustan ohella ovat varmasti keinoja epävarmuuden vähentämiseksi asiakassuhteissa. HPY:n 

kannalta epävarmuutta suhteessa asiakkaisiin voidaan ehkä luonnehtia paremminkin epätietoisuu

deksi, sillä puhelinyhtiön on voi olla vaikea tunnistaa asiakkaansa todellisia, muuttuvia tarpeita 

puhelinpalvelun suhteen. Toiset asiakkaista eivät ehkä edes miellä puhelua perinteiseksi palveluksi, 

jonka tuotantoon kuluttaja osallistuu, sillä puhelun toimittaminen on ollut monopoliasetelman 

aikoina kuluttajalle arkipäiväinen välttämätön perusasia, johon hän ei ole voinut juuri vaikuttaa.

Yhteistyö on elementti, jolla HPY:llä on jatkossa mahdollista kilpailla asiakassuhteistaan. Kun 

asiakas annetaan mahdollisuus osallistua palvelun tuotantoon eli vaikuttaa siihen, minkälaiseksi 

hänelle tarjottu puhelinpalvelu muodostuu, on puhelinyhtiöllä tässä vankka asiakasta yritykseen 

sitouttava elementti. Yhteistyö voi perustua yhteen vuorovaikutustilanteeseen tai olla jatkuvaa. 

Asiakkaan osallistuttaminen toteutetaan esimerkiksi suoramarkkinointikampanjan yhteydessä 

esittämällä kyselyjä ja kuuntelemalla hänen mielipiteitään, toiveitaan ja tarpeitaan nykyisistä 

markkinoilla olevista palveluista, palveluntoimittamisesta (esim. automatisoidut puhelinpalvelut), 

hinnoittelusta jne. Tällöin asiakkaalle luodaan tunne, että hän on myös itse vaikuttanut palvelun
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kehittämiseen, jolloin tyytyväisyyden voidaan olettaa kasvavan.

Pitkäaikaisuus on elementti, jonka voidaan tulkita kuuluvan HPY:n ja sen kotiliittymän haltijan 

väliseen asiakassuhteeseen. HPY:n asiakassuhteet ovat luonteeltaan mitä todennäköisimmin 

pitkäaikaisia ja puhelinpalveluja tarvitaan säännöllisin väliajoin. Suhde sitävastoin on harvoin 

intensiivinen. Suhteen pitkäaikaisuus on sinällään jo elementti, joka mahdollistaa suhdemarkkinoin- 

nillisen ajattelutavan eli asiakassuhteiden kehittämisen yhä kannattavammaksi pitkällä ajanjaksolla 

esimerkiksi lisäpalveluiden kehittämisen ja myynnin turvin.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän luvun tarkoituksena on nivoa yhteen tutkimustyön keskeisimmät teoria- ja empiriaosassa 

esitetyt asiat ja vastata johdantoluvussa esitettyihin tutkimuksen alaongelmiin. Lisäksi luvun 

tarkoituksena on pohtia mahdollisia jatkotutkimukseen soveltuvia aiheita.Tutkimustyön tavoitteena 

oli tutkia mahdollisuuksia asiakaskannan segmentointiin tietokantamarkkinoinnin perustaksi. Case- 

yritykseksi valittiin suomalainen puhelinyhtiö, jonka kotiliittymän haltijoista koostuvaa asiakaskantaa 

analysoitiin monimuuttujamenetelmin.

Suhdemarkkinointi uutena markkinointiajatteluna on saanut viimeaikoina laajaa huomiota yhä 

useammilta nimekkäiltä markkinoinnin teoriatutkijoilta. Suoramarkkinointiin pohjautuva 

tietokantamarkkinointi on suhdemarkkinoinnin toteuttamista käytännössä. Suhdemarkkinointi on 

termi suhteisiin pohjautuvalle markkinointiajattelulle, jossa avainasioita ovat suhteet, verkostot ja 

vuorovaikutus. Suhdemarkkinoinnin taustateoriat, teollinen markkinointi, yritysmarkkinointi sekä 

jakelukanavamarkinointi tarkastelevat suhdemarkkinointia yritysten välille kehittyvän vuorovaiku

tuksen kannalta, ja palvelujen markkinointi käsittelee suhdepainotteista markkinointia palvelutapah

tumassa myyjän ja asiakkaan välisen suhteen näkökulmasta. Suhdemarkkinointi soveltuu parhaiten 

silloin, kun tarjottava palvelu on monimutkainen, asiakas kysyy palvelua säännöllisesti ja hänellä on 

vapaus valita palvelun toimittaja.

Asiakassuhdemarkkinointi on osa laajempaa suhdemarkkinoinnin käsitettä. Kun suhdemarkkinointi 

käsittää yrityksen ja sen kaikkien sidosryhmien välisten suhteiden kehittämisen, niin asiakassuhde- 

markkinoinnin ensisijaisena huomion kohteena ovat asiakassuhteet. Asiakassuhteiden analysoinnissa 

keskeistä ovat asiakasta yritykseen sitouttavat asiakassuhteen elementit ja asiakassuhteen kehitysvai

heet. Asiakassuhdemarkkinoinnille keskeisiä käsitteitä ovat asiakassuhteen elinkaari ja asiakasuhteen 

tasot.

Tietokantamarkkinointi perustuu asiakaskannan tietokantaperusteiseen hallintaan. Tietokanta- 

markkinoinnille keskeistä on asiakkaiden ja heidän yksilöllisten tarpeidensa tunnistaminen, jotta 

markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen olisi tehokasta. Asiakassuhdemarkkinoinnin tavoitteita 

seurataan asiakasuskollisuuden,-kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden kehityksen avulla. Suuren
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asiakaskannan tietokantaperusteinen hallinta edellyttää markkinoiden segmentointia. Asiakaskannan 

segmentointi voidaan toteuttaa usealla eri tavalla; parhaiten soveltuva menetelmä on segmentointi- 

prosessin tavoitteista riippuvainen. Yleensä prosessin tavoitteena on ymmärtää markkina-alueen 

kokonaisuutta sekä asiakkaiden ostopäätökseen johtaneita syitä ja heidän ostotottumuksiaan. 

Segmentointi edellyttää asiakaskannan heterogeenisyyttä ja kriteerien soveltuvuuden tarkkaa 

arviointia. Taustamuuttujat ovat kriteereitä, jotka selittävät kuluttajien geografisia, demografisia ja 

psykografisia eroja. Behavioraaliset kriteerit selittävät kuluttajien ostokäyttäytmistä.

Kun markkinoinnin kohteena oleva tuote on palvelu, saa markkinointi omia erityispiirteitä. 

Palvelujun markkinoinnissa keskeistä verrattuna kulutustavaramarkkinointiin on tuotteen aineetto

muus, kuluttajan osallistuminen palveluntuotantoon, vuorovaikutussuhteet ja palvelun laadun 

arviointi. Palveluntuotantojärjestelmä jakautuu asiakkaalle näkymättömään tukiosaan ja näkyvään 

vuorovaikutteiseen osaan. Vuorovaikutteisessa osassa kyse on myyjän ja ostajan välisestä vuorovai- 

kutukseta “totuuden hetkellä". Yrityksen ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa 

markkinoinnillista vaikuttamista kutsutaan vuorovaikutusmarkkinoinniksi. Vuorovaikutustilannetta 

arvioidaan vuorovaikutusprosessin, -ilmapiirin ja palvelutapahtumaan osallistuvien vuorovaikutus

suhteiden perusteella. Vuorovaikutussuhteita on erityyppisiä riippuen siitä tarjotaanko asiakkaalle 

palvelua yrityksen edustajien, teknisten laitteiden vai näiden yhdistelmien välityksellä. Asiakas 

muodostaa vuorovaikutussuhteita yrityksen kontaktihenkilöiden, fyysis-teknisten resurssien, 

järjestelmien ja rutiinien sekä toisten asiakkaiden kanssa.

Case-yrityksen asiakkaiden puhelinkäyttäytymistä voidaan luonnehtia yrityksen tietokannoista 

saatavan yleisen informaation perusteella tarkastelemalla puhelinpalvelun ostouseutta, volyymia ja 

käyttöä. Puhelulajeittain palvelun ostot jakautuvat siten, että yli 80 % kaiksta vuorokauden aikana 

kotiliittymästä soitetuista puheluista on paikallispuheluja. Vajaa 10 % puheluista on palvelu-tai 

kotimaan kaukopuheluja ja loput noin 2 % on ulkomaan puheluja. Case-yrityksen teleoperaattorin 

osuus kaikista kotimaan kauko-, ulkomaan-ja matkapuheluista oli yhteensä 33,8 % ja suurimman 

kilpailijan vastaava osuus näistä puheluista oli 47,9 %. Kilpailijan prosentuaalista osuutta edellä 

mainituista puheluista nostaa case-yritystä merkittävästi suurempi matkapuhelujen määrä.

Palveluiden ostouseutta tarkasteltaessa todettiin, että case-yrityksen kotiliittymän haltijat soittivat 

vuorokauden aikana tyypillisimmin 1-4 puhelua asiakasta kohden. Korkein yksittäisen kotiasiakkaan
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vuorokauden aikana soittama puhelumäärä oli 37 puhelua. Kaukopuheluita soitti vuorokauden 

aikana 22,5 % kotiasiakkaista. Tyypillisimmillään kaukopuheluiden soittaja soitti yhden kaukopuhe

lun vuorokudessa. Ulkomaanpuheluiden soittajia oli asiakaskannasta vain 6,5 %. Ulkomaanpuheluita 

yksittäinen asiakas soitti tyypillisimmillään vain yhden vuorokauden aikana ja korkein yksittäisen 

asiakkaan ulkomaanpuheluiden määrä oli neljä puhelua. Kotiliittymän haltijoista 28 % soitti 

vuorokauden aikana ainakin yhden matkapuhelun. Palvelupuheluiden soittajia oli asiakkaista 17 %.

Puhelinpalvelun volyymia kuvaa kotiliittymästä soitettujen puhelujen ajallinen kesto sekä sykäysmää- 

rät. Asiakkaan vuorokauden aikana soittamien puhelujen yhteenlaskettu puheluaika oli tyypillisim

millään 7 minuuttia. Valtaosa kotiasiakkaiden puheluista kestää alle 5 minuuttia ja 90 % puheluista 

kestää alle 10 minuuttia. Sykäyksiä soitetuista puheluista kertyy vuorokauden aikana yhteensä 

tyypillisimmin viisi sykäystä asiakasta kohden. Myös yksittäisten puhelujen sykäysmäärä oli 

yleisimmin 1-6 sykäystä puhelua kohti. 95 %:sesti puhelun sykäykset olivat 0-6 sykäystä puhelua 

kohti.

Puhelinpalvelun käyttöä ilmentää kotiasiakkaan puhelinpalvelusta hakemaa hyötyä sekä ajankohtaa, 

jolloin palvelua tarvitaan. Sekä palvelun ostouseus että volyymi kuvaavat siis myös osaltaan palvelun 

käyttöä. Myös uskollisuus palvelua kohtaan kuvaa sen käyttöä. Tässä tutkimuksessa uskollisuutta 

palveluntoimittajaa kohtaan ilmentää teleoperaattorin valinta sopimusoperaattoriksi. 90 %:sesti case- 

yrityksen operaattorin kautta soitetut ulkomaanpuhelut perustuivat yrityksen kanssa solmittuun 

kaukopuheluoperaattorisopimukseen. Myös 11 % matkapuheluista soitettiin case-yrityksen 

sopimusoperaattorin välityksellä. Kotiasiakkaiden soittamien puheluiden ajankohta oli pääsääntöises

ti kello 11.01-17.00 välisenä aikana, jolloin soitettiin 46 % kaikista puheluista. Annetuista ajankoh

dista puheluja soitettiin vilkkaimmin kello 14.01-17.00 välisenä aikana, jolloin soitettiin noin 25 % 

kaikista kotipuheluista. Yöaikaan soitetut puhelut ovat yleensä paikallis-tai ulkomanpuheluja. 

Palvelupuheluiden huippuajankohta on kello 20.01-23.00 välisenä aikana.

Case-yrityksen asiakaskannan puhelinkäyttäytymisessä on erotettavissa 6 perusulottuvuutta. 

Ensimmäinen selkein ulottuvuus on “iltapäivän paikallispuhelut” joka kuvaa iltapäivisin soitettavia 

lyhyitä paikallispuheluja. Toinen ulottuvuus on selkeästi havaittavissa ja se on “illan kalliit 

palvelupuhelut” eli tämä ulottuvuus kuvaa pitkiä ja kalliita, ajalle 20.01-23.00 sijoittuvia puheluita. 

Kolmas ulottuvuus kuvaa “yöllisiä puheluita” eli pitkiä, 23.01-02.00 välisenä aikana soitettavia
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puheluja. Puhelut saattavat olla myös palvelupuheluita sillä sykäyksiä kertyy puhelua kohti tyypilli

simmin 21-50. Neljäs ulottuvuus on “keskipäivän ilmaispuhelut”, jotka ovat maksuttomia 

palvelupuheluita ja soitetaan kello 11.01-14.00 välisenä aikana. Viides ulottuvuus on “matkapuhe

lut”, jotka ovat pitkiä matkapuheluja, mutta niitä soitetaan todennäköisesti vasta illan edullisempiin 

aikoihin, sillä sykäyksiä ei kerry puhelujen pituutta vastaavassa suhteessa, mikäli puhelut olisi 

soitettu päivällä. Kuudes ulottuvuus on “ulkomaanpuhelut”, jotka soitetaan tyypillisimmin 05.01- 

08.00 välisenä aikana ja puhelut ovat siis yleensä ulkomaanpuheluja , mutta myös mahdollisesti 

palvelu-tai kotimaan kaukopuheluja.

Asiakastyyppejä erotettiin asiakaskannasta kaksi: “suurpuhujat” ja “massapuhujat”. “Suurpuhu- 

jat” edustavat pientä prosentuaalista osuutta asiakaskannasta, mutta soittavat paljon kotiliittymästään 

ja lähes kaikkina vuorokauden aikoina. Heidän puhelunsa ovat lajiltaan paikallis-, palvelu-tai 

kaukopuheluita. He käyttävät paljon maksuttomia puhelinpalvelulta mutta myös jossain määrin 

maksullisia puhelinpalvelulta. Heidän puheluilleen on tyypillistä, että ne kestävät vain 0-5 tai 5-10 

minuuttia ja sykäyksiä kertyy 13-20 ja ilmaispuheluista luonnollisesti ei kerry sykäyksiä. Tyypillinen 

piirre “suurpuhujien” joukolle on se, että että heidän vuorokauden aikana soittamien puheluiden 

yhteismäärä, puheluaika ja yhteenlaskettu sykäysmäärä on erittäin korkea. “Massapuhujien” joukolle 

ei ole todettavissa yhtä selkeitä markkinointimielessä arvokkaita erottelukriteereitä. Jossain määrin 

heille ovat matkapuhelut ja ulkomaanpuhelut tyypillisiä. Toisaalta heitä yhdistää case-yrityksen 

kotimaan kaukopuheluoperaattorin valinta sekä sykäysmäärä, joka heidän puheluissaan on tyypil

lisimmillään 1-6 sykäystä puhelua kohti.

Muodostettujen asiakastyyppien on tarkoitus toimia jatkossa tietokantamarkkinoinnin perustana 

siten, että markkinointisuunnitelmat rakennetaan asiakaskannasta edellä kuvattujen kriteerien valossa 

erotettujen kahden asiakastyypin pohjalta. Kun tutkimuksessa tietokannasta hyödynnettyä informaa

tiota täydennetään vielä nykyisessä tietokannassa olevalla “suurpuhujien” taustatiedolla, kuten 

asuinalueella ja ammatilla sekä iällä, on mahdollista jatkossa kohdentaa markkinointi tälle joukolle. 

“Suurpuhujat” ovat case-yritykselle kannattava, puhelinpalvelun todellinen volyymi ryhmä. Myös 

uusien palvelumuotojen esittely ja kehittely tämän ryhmän mielipiteitä kuunnellen voisi olettaa 

koituvan tulokselliseksi, sillä palvelupuhelut, sekä ilmais- että maksulliset, ilmentävät myös selkeästi 

tämän segmentin puhelinkäyttäytymistä.



96

Aihetta mielenkiintoiselle jatkotutkimukselle antaa asiakastyyppien puhelinkäyttäytymisen syventä

minen. Asiakastyyppien taustamuuttujien tutkiminen antaisi paljon lisää informaatiota puheluasiak- 

kaiden profiileista. Samoin syventämällä käyttäytymistä koskevaa informaatiota puhelulajeittain , 

voitaisiin pyrkiä tunnistamaan matkapuhelujen soittajan profiili, palvelupuhujan profiili jne. Valitut 

suuntanumerot kotimassa ja ulkomailla kertovat puhelujen suuntautumisesta eri maantieteellisille 

alueille ja puhelinkäyttäytymisen seuranta pidemmällä ajanjaksolla, esimerkiksi viikon aikana, antaisi 

markkinoinnille hyödyllistä syventävää tietoa puhelujen suntautumisesta eri alueille, jolla voitaisiin 

tarkentaa ulkomaanpuhujan ja kotimaan kaukopuhujan profiileja. Mielenkiintoista olisi myös 

hahmottaa case-yrityksen asiakkaiden tyytyväisyystaso ja mielipiteitä tarjotuista puhelinpalvelu - 

ratkaisuista. Kuinka hallitseva ostoperuste on hinta, palvelun toimivuus, uudenaikaisuus, uskollisuus 

yritystä kohtaan jne., kun kysessä on puhelinpalvelu.

Tietokantaperusteinen asiakaskannan hallinta on yhä useamman yrityksen nykypäivää. Teknisen 

kehityksen ja lainsäädännön määrätessä telealan kasvuvauhdin, kilpailu asiakkaista kiristyy kokoajan. 

Asiakaskannan ollessa suuri ja palvelun ainakin jossain määrin monimutkainen, on asiakkaiden 

yksilöllinen kohtelu välttämätöntä tyytyväisyystaso n turvaamiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämi

seksi.
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LIITE 2

AINEISTON MUOTO; 1. VAIHE

1996-03-21 17.22 754**** 10.00 1

1996-03-21 19.37 245**** 13.15 1

1996-03-22 14.02 724**** 11.48 2

PUHELUITA 3 KPL 35.03 4
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AINEISTON MUOTO; 2. VAIHE

1996-03-21 17.22

1

754**** 10.00

1996-03-21 19.37

1

345**** 13.15

1996-03-22 14.02

2

754**** 11.48

PUHELUITA 3 KPL

4

35.03

1996-03-22 07.57

3

940556**** .53

PUHELUITA 1 KPL

3

.53

1996-03-22 09.00

11

94971**** 3.02

1996-03-22 09.04

1

55**** 2.07

1996-03-22 09.22

15

1311**** 100.51

1996-03-22 11.28

1

222**** .17

1996-03-22 11.29

2

950511**** .12

1996-03-22 11.29

13

950511**** 4.05

1996-03-22 11.36

2

940500**** . 8

1996-03-22 12.09

1

71**** 1.14

1996-03-22 13.04

5

94971**** 1.18

1996-03-22 13.11 94961**** 1.42
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1996-03-22 13.37 950031**** 2.32

9

1996-03-22 14.11 71**** . 6

1

1996-03-22 14.14 940500**** .23

2

1996-03-22 14.54 455**** 4.23

1

1996-03-22 14.59 950031**** .14

2

1996-03-22 16.16 940500**** . 4

1

1996-03-22 16.19 55**** .50

1

1996-03-22 16.35 950031**** 1.01

4

PUHELUITA 18 KPL 124.29
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AINEISTON MUOTO; 4. VAIHE

0010303035004 30000 000000000 00000000000000000000 20000001 01200000 0300000 
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0210505008005 50000 000000000 00000000000000000000 12000002 50000000 0500000 

0220606029007 70000 000000000 00000000000000000000 01000311 41100000 0600000 

0230505017007 50000 000000000 00000000000000000000 10000004 40100000 0500000 

0240505007005 50000 000000000 00000000000000000000 03000002 50000000 0500000
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LIITE 6

ANALYYSIN MUUTTUJAT

CASE: PUHELINNUMERO (90-ALUE) (uudelleen koodataan) 

(MUUTTUJAT)

MUUTTUJA 1: VALITTU NUMERO

1 KOTIMAAN PAIKALLISPUHELU

2 KOTIMAAN KAUKOPUHELU

3 ULKOMAANPUHELU

4 MATKAPUHELU

5 PALVELUPUHELU

MUUTTUJA 2: OPERAATTORI

1 109 (FINNET-YHTIÖT)

2 101 (TELE)

3 1041 (TELIVO)

4 999 (FINNET)

5 990 (TELE)

6 994 (TELIVO)

7 950, 9500 (FINNET.YHTIÖT)

8 940,9400 (TELE)

9 949, 9400 (NMT)

(10 94049 (ARP)) (havaintojen määrä aineistossa = 0)
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MUUTTUJA 3: SUUNTANUMERO (KUN SOITETAAN 90-ALUEELTA)

1 911-919 (POHJ, UUDENMAANL.»LOUNAISRAN.JA -SAARISTO)

2 921-928 (TURKU, LANS.RANN.JA -SAARISTO)

3 930-939 (TAMPERE,PORI,HÄME)

4 941-947 (JYVÄSKYLÄ, K-SUOMI)

5 951-959 (MIKKELIN JA POHJ. KARJALAN SEUTU)

6 960-968 (VAASA JA POHJ.POHJANMAA)

7 9692-9698 (POHJ. "KORPI" LAPPI)

8 971- 978 (KUOPION SEUTU)

9 981- 989 (OULUN JA KAINUUN SEUTU)

10 1-ALKUISET (USA, KANADA JA -SAARET)

11 2-ALKUISET (AFRIKKA)

12 3-ALKUISET (ETELÄINEN EUROOPPA)

13 4-ALKUISET (POHJOINEN EUROOPPA)

14 5-ALKUISET (ETELÄ-AMERIKKA)

15 6-ALKUISET (INDONESIA, KAAKKOIS-AASIA)

16 7-ALKUISET (VENÄJÄ, ITÄ-EUROOPPA)

17 8-ALKUISET (KAUKOITÄ, AASIA)

18 9-ALKUISET (LÄHI-ITÄ)

19 MAKSULLINEN PALVELUPUHELU
20 ILMAINEN PALVELUPUHELU

MÜTTÜJA 4: PUHELUN AJANKOHTA (ALKAMISHETKI)

1 KELLO 17.01-20.00

2 KELLO 20.01-23.00

3 KELLO 23.01-02.00

4 KELLO 02.01-05.00

5 KELLO 05.01-08.00

6 KELLO 08.01-11.00

7 KELLO 11.01-14.00

8 KELLO 14.01-17.00

MUUTTUJA 5: PUHELUN KESTO (MIN.SEK):
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1 MIN 0-5,0

2 MIN 5,1-10,0

3 MIN 10,1-20,0

4 MIN 20,1-30,0

5 MIN 30,1-40,0

6 MIN 40,1-50,0

7 MIN 50,1-60,0

8 MIN 60,1-

MUTJTTUJA 6: SYKÄYKSET (PUHELUN VELOITUSPERUSTE)

1 0 SYK

2 1-6 SYK

3 7-12 SYK

4 13-20 SYK

5 21-50 SYK

6 51-99 SYK

7 100- SYK


