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KILPAILUEDUN SAAVUTTAMINEN SEGMENTOINNIN AVULLA ELEKTRONISIIN 
JAKELUKANAVIIN PERUSTUVIEN PALVELUIDEN MARKKINOINNISSA. ESIMERKKINÄ 
HELSINKI TELEVISIO OY: N TIETOVERKKOPALVELUT

Tutkielman tavoitteet
Tutkielman tavoitteena oli etsiä vastausta kysymykseen, miten yritys voi saavuttaa kilpai
luetua segmentoinnin avulla elektronisiin jakelukanaviin perustuvien palveluiden markki
noinnissa. Tarkastelu tapahtui ohjelmansiirtopalvelut -toimialalla toimivan yrityksen nä
kökulmasta ja sen kohteena olivat esimerkkiyrityksen tietoverkkopalvelut.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät
Teoreettisen osan aineistona käytettiin toimialaklusteri-, toimiala- ja yritystason kilpailu
strategioita sekä palveluiden markkinointia ja segmentointia käsitteleviä kirjoja ja artikke
leita. Empiirisen tutkimuksen kvalitatiivinen osuus toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena 
Suomen tieto- ja viestintäteollisuutta käsitteleviä tutkimuksia ja lehtiartikkeleita hyödyntä
en. Kvantitatiivinen osuus toteutettiin strukturoidun kyselyn avulla esimerkkiyrityksen kaa
peliverkkoon liitettyjen kotitalouksien piirissä.

Tietojen käsittely
Kvalitatiivisessa osassa kuvattiin esimerkkiyrityksen kilpailuympäristön kehittymistä toi
mialaklusteri- ja toimialatasoisen teorian avulla. Kvantitatiivisen osan tiedot käsiteltiin 
SPSS for Windows -ohjelmalla. Kyselytutkimuksen tulokset on analysoitu ja esitetään 
suorina jakaumina, prosenttijakaumina ja keskiarvoina. Internetin ja tietotekniikan käyttöä 
mittaaville muuttujille suoritettiin eksploratiivinen faktorianalyysi, jonka pohjalta vastaajat 
segmentoitiin klusterianalyysin avulla.

Tulokset
Telekommunikaatioklusteri on laajenemassa tieto- ja viestintäteollisuudeksi. Internet- 
liityntämarkkinoiden tasolla tämä tarkoittaa uusia strategisia vaihtoehtoja, joilla markki
noilla kilpailevat yritykset voivat tavoitella kilpailuetua. Segmentointitutkimuksessa muo
dostettiin Internetin ja tietotekniikan käyttöä kuvaavat neljä perusulottuvuutta, joiden avul
la muodostettiin kuusi markkinasegmenttiä. Näistä kolme valittiin kohdesegmenteiksi, 
joille muodostettiin seuraavat palvelupaketit: työ-ja hyötykäyttö; viihde, pelaaminen ja so
siaalinen kanssakäyminen sekä paikalliset palvelut ja arkiasioiden hoitaminen.

Avainsanat
Toimialaklusterit, toimiala, kilpailuetu, kilpailustrategia, segmentointi, palveluiden mark
kinointi
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Suomi on ollut ensimmäisten joukossa hyödyntämässä uutta tieto- ja viestintäteknologiaa ja sen 

mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia. Maassamme erilaisten tietoteknisten laitteiden ja palve

luiden käyttö on maailman huippuluokkaa, ja viennin osalta Suomen sähkö- ja elektroniikkateolli

suus kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin muut teollisuuden alat. Tällä hetkellä puhelin-ja telefax 

-laitteet sekä matkapuhelimet ovatkin Suomen tärkeimmät menestystuotteet OECD -vientimarkki- 

naosuudeltaan (Mäkinen 1998, 46). Osaamisen painopiste on tähän saakka ollut tietoteollisuuteen 

liittyvän infrastruktuurin kehittämisessä, mutta tulevaisuudessa kilpailukykyä sekä kansallisella että 

yritystasolla luodaan kuitenkin yhä enemmän sovelluskeskeisillä palveluilla, joissa lähtökohtana 

ovat loppukäyttäjien tarpeet. Tällöin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään palveluiden jakeluun ja 

käyttämiseen. Esimerkkinä tällaisesta uudesta markkinointiympäristöstä on maailmanlaajuinen 

Internet -tietoverkko. Kansainvälisessä kilpailussa menestymisen uhkana on nähty kuitenkin tieto

verkkoja hyödyntävien palveluiden ja sisällön vähäisyys sekä vaatimaton taso Suomessa (Mäkelin 

1998, 155). Yhtenä keskeisenä puutteena on pidetty tällaisten palveluiden markkinointiin liittyvän 

osaamisen puutetta.

Tästä syntyi idea tutkimuksen aiheeksi. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miten uutta tieto-ja 

viestintäteknologiaa hyödyntäviä palveluita markkinoivat yritykset voivat menestyä analysoimalla 

markkinoiden rakennetta ja soveltaa tätä näkemystä uusien palveluiden suunnittelussa sekä kaupal

listamisessa. Kaapelitelevisiotoimintaa harjoittava yritys valittiin tutkimustyön esimerkkiyrityksek- 

si, koska Suomessa tele- ja viestintäteollisuus on muuttunut viime vuosina ratkaisevasti kilpailun 

vapautumisen sekä televerkkojen digitalisoinnin johdosta. Perinteiset toimijat ovat uuden kilpailu

tilanteen edessä, jossa keskeisiä piirteitä ovat lisääntyvä kansainvälinen kilpailu, uudet kilpailuky

kyiset toimijat sekä toimialojen välisten raja-aitojen hämärtyminen.

Tutkielman aihetta tarkastellaan voittoa tavoittelevan ohjelmansiirtopalvelut -toimialalla (TOL 95: 

64203) toimivan yrityksen johdon näkökulmasta. Lähestymistapa on positivistinen eli siinä pyri

tään kuvaamaan, selittämään, ennustamaan ja ymmärtämään jo olemassa olevaa kilpailustrategiaa ja 

sen muutokseen vaikuttavia tekijöitä. Ongelmaa lähestytään pääsääntöisesti mikrotasolla eli yritys

tasolla. (Hunt 1983, 10) Tutkielmassa keskitytään Helsinki Televisio Oy:n tarjoamien tietoverkko
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yhteyksien ja niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen. Tutkittavana asiakassegmenttinä ovat ku

luttajat.

1.2 Tavoitteet

Tutkielman teoreettisen osan pääongelmana on etsiä vastausta kysymykseen:

"Miten yritys voi saavuttaa kilpailuetua segmentoinnin avulla elektronisiin jakelu

kanaviin perustuvien palveluiden markkinoinnissa?"

Tutkielman teoreettisen osan alaongelmat voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

Miten toimialaklusteri, toimialan rakenne ja sen muuttuminen vaikuttavat yrityksen 

mahdollisuuteen saavuttaa kilpailuetua? (alaluvut 2.1 ja 2.2)

Miten yritys voi saavuttaa valitsemansa kilpailustrategian avulla kilpailuetua muihin 

toimialalla toimiviin yrityksiin nähden? (alaluku 2.3)

Mitä ovat palvelukonseptit? (alaluku 3.1)

Miten elektronisia jakelukanavia voidaan hyödyntää palveluiden markkinoinnissa? 

(alaluku 3.2)

Miten kuluttajamarkkinat voidaan segmentoida käyttäytymiseen perustuvien muuttuji

en avulla? (alaluku 4.2)

Mitä vaiheita kuuluu kulutta)amarkkinoiden segmentointiin? (alaluku 4.3)



Empiirisen tutkimuksen päätavoitteena on vastata kysymykseen: "Missä markkinasegmenteissä 

HTV:llä on parhaat mahdollisuudet saavuttaa pysyvää kilpailuetua Internet -liityntäpalveluiden 

markkinoinnissa?"

Empiirisen tutkimuksen pääongelma voidaan jakaa seuraaviin alaongelmiin:

Miten telekommunikaatioklusterin kehittyminen vaikuttaa Helsinki Televisio Oy:n 

toimintaympäristöön? (alaluku 6.1)

Miten toimialan viisi kilpailuvoimaa vaikuttavat Internet -liityntäpalveluiden markki

noilla? (alaluku 6.2)

Mitkä ovat Helsinki Televisio Oy:n strategian piirteet konsemitasolla (Helsinki 

Media) sekä liiketoimintatasolla (Helsinki Televisio)? (alaluvut 6.3.1)

Millaista on kysyntä nopeaa tiedonsiirtoyhteyttä hyödyntävää Internet -liityntäpalvelua 

kohtaan eri markkinasegmenteissä? (alaluku 6.4.3)

Mitkä markkinasegmentit Helsinki Televisio Oy:n tulisi valita Internet -liityntäpalve

lunsa kohdesegmenteiksi? (alaluku 6.4.4)

Millaisina valittujen segmenttien tarpeet huomioon ottavina palvelupaketteina Internet 

-liityntäpalvelua tulisi markkinoida pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi? (alaluku 

6.4.5)

1.3 Tutkielmassa käytettävät rajaukset

Työ rajataan käsittelemään yksityisille kuluttajille suunnattujen palveluiden markkinointia ja siihen 

liittyvää markkinoiden segmentointia. Näin ollen kulutustavaramarkkinat, tuotantohyödykemarkki- 

nat ja yritysmarkkinat rajataan pääasiassa työn ulkopuolelle.
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Markkinoiden segmentointia voidaan lähestyä kilpailijakeskeisestä tai asiakaskeskeisestä näkökul

masta. Kilpailijoiden tarkastelu rajataan työn ulkopuolelle, ja segmentoinnissa keskitytään poten

tiaalisten asiakkaiden ja näiden tarpeiden analysointiin.

1.4 Aikaisemmat tutkimukset kuluttajamarkkinoiden segmentoinnista

Markkinoinnin teoreettisessa keskustelussa segmentointia on käsitelty paljon (Beane & Ennis 

1987). Muun muassa Haley (1968) on tutkinut asiakkaiden hyötyjen merkitystä segmentoinnissa. 

Hänen mukaansa asiakkaiden tuotteesta tavoittelemat hyödyt selittävät todellisten markkinaseg

menttien synnyn. Kestokulutustavaroita markkinoivien yritysten näkökulmasta segmentointia ovat 

puolestaan tutkineet Bavais ja Mehta (1995), ja segmentointia ja asiakassuhdetta Elliot ja Glynn 

(1998). Segmentoinnin hyödyntämistä myyntiennusteiden tekemisessä ostoaikeen perusteella ovat 

tutkineet muun muassa Morwitz ja Schmittlein (1992). Markkinointia yrityksen strategian tukena 

on tutkinut Datta (1996), ja hänen mukaansa markkinoiden rakenteen ymmärtäminen ei tulisi olla 

vain markkinointitutkimuksista vastaavien kiinnostuksen kohde, vaan myös yrityksen johdon ja 

strategisesta suunnittelusta vastaavien henkilöiden. Kattavan yleiskuvan kuluttajamarkkinoiden 

segmentoinnista esittävät Beane ja Ennis (1987). Tuotantohyödykemarkkinoilla ja korkean tekno

logian markkinoilla toimivien yritysten segmentointia ovat tutkineen muun muassa Hlavacek ja 

Ames (1986) sekä Bonoma ja Shapiro (1985).

Helsingin kauppakorkeakoulussa toteutetuissa pro-gradu -töissä segmentointia on viime vuosina kä

sitelty seuraavasti:

Segmentointia teollisuusyritysten myynnin ja markkinoinnin apuvälineenä on tutkinut Muona 

(1997). Tulosten mukaan ensimmäinen vaihe teollisuusyritysten myynnin organisoinnissa on mark

kinoiden segmentointi. Alanko (1996) on käsitellyt kuluttajamarkkinoiden segmentointia tietokan- 

tamarkkinoinin perustaksi telealalla toimivan yrityksen näkökulmasta. Touko (1996) on tutkinut 

segmentointimahdollisuuksia tuotantohyödyke- ja institutionaalisilla markkinoilla. Tutkimuksessa 

selvitettiin muun muassa tuotantohyödykemarkkinoiden segmentointia organisaatiotyypin mukai

sesti. Hyötysegmentointia palveluiden markkinoinnissa on tutkinut Kähkönen (1996). Seppä 

(1989) puolestaan tutki tuotantohyödykemarkkinoilla toimivan yrityksen markkinoiden segmentoin

nin suunnitteluprosessia, ja jakoi segmentointimuuttujat suhdemuuttujiin. toimintamuuttujiin sekä 

henkilökohtaisiin muuttujiin.



1.5 Keskeisten käsitteiden määrittely

Kilpailuetu tarkoittaa yrityksen kykyä tuottaa asiakkailleen kilpailijoihin nähden ylivoimaista arvoa 

(Doyle 1998,20).

Markkinoiden segmentoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinoilla olevat ostajat jaetaan ryh

miin eli segmentteihin erilaisten tarpeiden, ominaispiirteiden tai käyttäytymisen perusteella, ja jossa 

kukin muodostettu ryhmä saattaa tarvita erilaisen tuotteen tai markkinointimixin (Kotler ym. 1996, 

926).

Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai tekojen sarja, joka tapahtuu yleensä joskaan ei 

välttämättä asiakkaan, palveluhenkilökunnan ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun 

tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ja joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmiin. 

(Grönroos 1990, 49)

Palveluiden elektronisilla jakelukanavilla tarkoitetaan tieto- ja telekommunikaatioteknologiaan pe

rustuvia järjestelmiä, joiden avulla asiakas voi oman päätelaitteensa avulla käyttää palveluntarjoajan 

palveluita (vit. Senn 1996).

Muut tutkielmassa esiintyvät keskeiset käsitteet määritellään tekstissä niiden esiintyessä.

1.6 Tutkielman rakenne

Tutkielman teoreettinen osa käsitellään luvuissa 2 - 4. Luvussa 2 tarkastellaan kilpailuedun saavut

tamista ensiksi toimialojen muodostamien toimialaklusterien sekä kansallisen kilpailuedun näkö

kulmasta. Tämän jälkeen kilpailuetua ja yrityksen strategioita käsitellään toimialatasolla. Luvussa 

3 tarkastellaan ensiksi yleisiä palvelukonsepteja, jonka jälkeen tarkastellaan elektronisia jakeluka

navia hyödyntävien palveluiden erityispiirteitä ja mahdollisuuksia asiakassuhteen luomisessa. Lu

vussa 4 esitellään kuluttajamarkkinoiden segmentointi, segmentoinnissa käytettävät käyttäytymi

seen perustuvat muuttujat sekä segmentointiprosessin vaiheet. Luvun lopussa esitellään tutkielman 

teoreettisen osan yhteenvetoja viitekehys.
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Tutkielman empiirinen osa käsitellään luvuissa 5-7. Luvussa 5 esitellään ensiksi empiirisen tutki

muksen kohteena oleva yritys. Tämän jälkeen esitetään segmentointimuuttujien valinta, aineiston 

keruu sekä arvioidaan empiirisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Luvussa 6 esitellään 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset. Luvussa 7 esitellään tutkielman yhteenveto 

sekä johtopäätökset.

Kuviossa 1 esitetään yhteenvetona tutkielman rakenne graafisesti.
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Kuvio 1. Tutkielman rakenne

TUTKIELMAN TEOREETTINEN OSA

Tutkielman lähestymistapa, tavoitteet ja 
tutkimusongelma

Luku 1:Johdanto

Käyttäytymiseen perustuvat segmentointimuuttujat 
Segmentointiprosessin vaiheet 
Tutkielman viitekehys

Luku 4: Kuluttajamarkkinoiden segmentointi

Luku 3: Elektronisiin jakelukanaviin perustuvat 
kuluttajapalvelut

Palveluiden luonne ja palvelukonseptit 
Elektroniset jakelukanavat kuluttajapalvelujen 
markkinoinnissa

Luku 2: Kilpailuedun saavuttaminen 
toimialaklusterin, toimialan ja kilpailustrategian 

näkökulmasta

Kansallisen edun perustekijät ja toimialaklusterit 
Toimialan rakenteellinen analyysi ja kilpailuetu 
alkavillà toimialoilla 
Yrityksen kilpailustrategiaja kilpailuetu

$
TUTKIELMAN EMPIIRINEN OSA

Luku 7: Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

Yhteenveto tutkimustuloksista 
Toimenpidesuositukset yrityksen johdolle

* Tutkimusmenetelmän valinta
* Tutkimusaineistoja sen analysointi

Luku 5: Empiirisen tutkimuksen toteutus

* Kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset
* Kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset

Luku 6: Empiirisen tutkimuksen tulokset
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2 KILPAILUEDUN SAAVUTTAMINEN TOIMIALAKLUSTERIN,

TOIMIALAN JA KILPAILUSTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA

Tässä luvussa etsitään vastausta kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: miten toimiala- 

klusteri, toimialan rakenne ja sen muuttuminen vaikuttavat yrityksen mahdollisuuteen saavuttaa kil

pailuetua (alaluvut 2.1 ja 2.2) sekä miten yritys voi saavuttaa valitsemansa kilpailustrategian avulla 

kilpailuetua muihin toimialalla toimiviin yrityksiin nähden (alaluku 2.3). Aluksi tarkastellaan kui

tenkin lyhyesti niitä yritysten toimintaympäristössä vaikuttavia makrotekijöitä, joiden takia teoria

osan tarkastelu aloitetaan toimialaklustereita käsittelevästä teoreettisesta keskustelusta.

Kuvio 2. Toimialojen muuttumiseen vaikuttavat tekijät

Muutostekijät Kilpailuympäristö Reagointi Toteutus

Globalisaatio

Teknologiset
innovaatiot

Y ritysten 
strategiat

Organisatoriset
rakenteet

Uudet toimiala- 
rakenteet

Kasvava
informaatio-
intensiivisyys

Lähde: Bradley ym. 1993, 4; Saunders ym. 1994, 306

Kuviossa 2 havainnollistetaan niitä muutostekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön 

ja joihin yritysten strategioiden tulisi reagoida. Bradley ym. (1993, 5-6) esittävät, että teknologiset 

innovaatiot, kasvava informaatiointensiivisyys sekä kansainvälistyvä kilpailu synnyttävät uusia toi

mialoja ja muuttavat olemassa olevien toimialojen rakenteita ja kilpailuedun lähteitä. Lisäksi alal- 

letulon esteet ja toimialan sisällä liikkumisen esteet pienenevät tai katoavat useilla toimialoilla, ja 

uusia esteitä syntyy suhteellisen vähän. Näiden tekijöiden seurauksena yritysten tulisi sopeuttaa kil

pailustrategioitaan ja niiden mukaisia organisaatiorakenteitaan uusiin uhkiin ja mahdollisuuksiin 

(Bradley ym. 1993.6).

Hamelin ja Prahaladin (1994) mukaan tällaiset muutokset yrityksen toimintaympäristössä tuovat 

mukanaan kolme keskeistä liikkeenjohdollista haastetta. Ensiksi, yrityksen toimialaa ei tulisi nähdä
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ajan suhteen pysyvänä vaan pikemminkin dynaamisena muuttujana, johon yrityksillä on mahdolli

suus vaikuttaa. Toiseksi, nopeat muutokset kilpailuympäristössä edellyttävät kykyä luopua aiem

min opituista ajattelutavoista ja liiketoimintalogiikoista. Kolmanneksi, yritysten tulee harkita uu

delleen. mikä on keskeinen ympäristöanalyysin tarkasteluyksikkö, ja tulisiko yrityksen tarkastella 

kilpailuympäristöä yksittäisen tuotteen, tuotelinjan, liiketoimintayksikön vai toimialaklusterin tasol

la.

Tarkastelua ei siis välttämättä saa rajata nykyiseen toimialaan tai nykyisiin toimialoihin, vaan yri

tyksen on tarkasteltava kilpailuympäristöään laajemmin, jotta se voisi tunnistaa itsensä kannalta 

oleelliset muutokset. Näin ollen teoriaosassa lähestytään kilpailustrategian muodostamista ja kil

pailuedun saavuttamista sekä yksittäisen toimialan että laajemmin useamman toimialan muodosta

man toimialaklusterin näkökulmasta.

2.1 Kansallisen edun perustekijät, toimialaklusterit ja kilpailuetu

Tässä alaluvussa esitellään Porterin toimialaklusteriajattelu, joka tarjoaa toimialatasoista tarkastelua 

laajemman lähestymistavan yrityksen kilpailuympäristön analysointiin.

Porter (1990, 73) määrittelee toimialaklusterit vertikaalisin ja horisontaalisin sidoksin toisiinsa lii

toksissa oleviksi toimialoiksi, jotka ovat toisiaan lähellä maantieteellisesti, toiminnallisesti tai tek

nologisesti. Klustereiden vahvuus perustuu paljolti positiivisiin ulkoisvaikutuksiin: yritysten välis

ten tieto- ja hyödykevirtojen välityksellä investoinnit tietoon ja osaamiseen hyödyttävät myös klus

terin muita yrityksiä (Hernesniemi ym. 1995, i). Perusajatuksena tällaisessa tarkastelussa on se, että 

menestyvät yritykset toimivat harvoin yksin. Yksittäisten yritysten ja kokonaisten toimialojen me

nestys ja nopea kasvu syntyvät juuri toimialaklustereissa (Hernesniemi ym. 1995. i), ja niistä käyte

täänkin myös nimityksiä kansantalouden sisäiset kehitysblokit tai osaamiskeskittymät (Mäenpää & 

Luukkanen 1994, 6).

Teollisia klustereita tarkasteltaessa lähtökohdaksi otetaan usein tiettyä avaintuotetta valmistavat 

yritykset, jotka muodostavat klusterin ytimen. Tutkimalla tällaisten yritysten vuorovaikutusta ym

päristönsä kanssa saadaan klusteri hahmotettua helpommin kuin selvittämällä koko kohdealueen 

vuorovaikutusverkosto. Klusterin rajaukset ovat osittain valintakysymyksiä, ja kriteerinä voi olla 

esimerkiksi se, että klusterin yritysten liiketoiminnasta suurin osa liittyy tavalla tai toisella tietyn
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avaintuotteen valmistusprosessiin. Yritys voi itse valmistaa kyseistä avaintuotetta, rakentaa sen val

mistuksessa tarvittavia koneita tai laitteita, tarjota edellisiin liittyviä tuotteita tai palveluita. (Her- 

nesniemi ym. 1995, 21-22) Esimerkkejä suomalaisista klustereista ovat metsä-, perusmetalli-, tele

kommunikaatio-ja kuljetusklusterit (Hernesniemi ym. 1995, 94).

Klusteri tarkastelussa keskeinen käsite on kilpailukyky. Kilpailukykyä voidaan lähestyä kolmella, 

toisiinsa sidoksissa olevalla tasolla. Yrityksen kilpailukyvyllä tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa 

hyödykkeitä kilpailijoita kustannustehokkaammin tai kykyä tuottaa sellaisia hyödykkeitä, joita kil

pailijat eivät pysty tuottamaan, sekä kyky myydä näitä kannattavasti avoimilla markkinoilla ilman 

tukiaisia. Mittareina ovat yrityksen markkinaosuus sekä suhteellinen kannattavuus. Toimialaklus- 

terin kilpailukyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin klusterissa syntyy kilpailun ja vuorovaikutuksen 

kautta synergisiä etuja (positiivisia ulkoisvaikutuksia, teknologiavuotoja) ja voimavarojen tehokasta 

käyttöä yli toimiala- ja yritysrajojen. Mittareina ovat markkinaosuus ja klusterin kasvu. Kansanta

louden kilpailukyvyllä tarkoitetaan sitä, pystyykö kansantalous luomaan ja ylläpitämään sellaisia 

tuotannontekijöitä ja perusrakenteita, jotka tarjoavat muita maita houkuttelevamman sijaintipaikan 

kilpailukykyisille klustereille ja yrityksille (vrt. Seppänen 1997). Kansantalouden kilpailukyvyn 

mittari on tuottavuus. Kansantalouksien kilpailukykyä tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että 

maan kilpailukyky riippuu nimenomaan kilpailukykyisistä yrityksistä, ja että markkinoilla kilpaile

vat yritykset, eivät kansantaloudet. (Hernesniemi ym. 1995, 20)

2.1.1 Porterin "timantti" kansallisen edun perustekijöitä kuvaavana mallina

Niin sanottu Porterin "timantti" (kuvio 3) esittelee kansallisen kilpailukyvyn perustekijät. Kansalli

nen timantti vaikuttaa yritysten vahvuuksiin ja heikkouksiin suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin 

(Porter 1990. 599). Yrityksen on ymmärrettävä, mitkä tekijät kotimarkkinoilla ovat oleellisimpia 

pysyvän ja kansainvälisen kilpailuedun saavuttamisessa (Porter 1990, 2). Klusterin kilpailukyky 

muodostuu timantin eri tekijöiden dynaamisena vuorovaikutuksena. Parhaimmillaan timantin osa

set muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden, jolloin voidaan oikeutetusti puhua klusterista. 

Tällaisessa klusterissa toimivilla yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä kilpailussa ja sopeutua 

nopeasti markkinatilanteiden muutoksiin. (Mäenpää & Luukkanen 1994, 9)
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Kuvio 3. Kansallisen edun perustekijät, Porterin "timantti"

Yrityksen strategia, 
rakenne ja 

kilpailutilanne

SattumaJulkinen valta

Tuotannon
tekijät) lot

Kysyntäolot

Lähi-ja 
tukialat

Kansainväliset
liiketoimet

Lähde: Porter 1990, 127; Hemesniemi ym. 1995, 23

1) Tuot armoni ekijäolot. Tuotannontekijät ovat panoksia, joita tarvitaan toimialalla kilpailemiseen 

(Porter 1990, 73). Erilaisia tuotannontekijöitä ovat henkilöresurssit (esimerkiksi koulutettu henki

löstö), fyysiset resurssit (esimerkiksi luonnon raaka-aineet), tietämysresurssit (esimerkiksi tietyn 

tieteenalan osaaminen), pääomaresurssit (pääomien saatavuus ja hinta toimialan yrityksille) sekä 

infrastruktuuri ja sen laatu (esimerkiksi telekommunikaatioverkot). Lisäksi tuotannontekijät voi

daan luokitella vielä perustuotannontekijöihin sekä kehittyneisiin tuotannontekijöihin. Perustuotan- 

nontekijöitä ovat esimerkiksi maa, luonnonvarat sekä vähän koulutettu työvoima. (Porter 1990, 74) 

Esimerkkejä kehittyneistä tuotannontekijöistä ovat digitaalinen tietoliikenneverkko, tehokas ener- 

gianhuolto, korkealuokkaiset yliopistot ja erikoistuneet teknologiakeskukset (Mäenpää & Luukka

nen 1994, 10). Yleisiä tuotannontekijöitä voidaan käyttää monilla toimialoilla, kun taas erikoistu

neet tuotannontekijät soveltuvat vain tietyille aloille (Hemesniemi ym. 1995, 374).

2) Kysyntäolot. Toinen kansakunnan kilpailuetuun tietyllä toimialalla vaikuttava tekijä on toimialan 

tuottamiin tuotteisiin tai palveluihin kohdistuvat kotimaiset kysyntäolot. Kotimaiseen kysyntään 

liittyy kolme tekijää, joilla on erityistä merkitystä kansallisen kilpailuedun syntymisessä: kysynnän 

rakenne (nykyiset asiakastarpeet ja niiden jakautuminen segmentteihin, asiakkaiden vaativuuden ta-
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so sekä nykyisen kysynnän kyky ennakoida tulevaa kysyntää); kysynnän määrä ja kasvu, markkinoi

den kehittyminen ja kypsyminen sekä kotimarkkinakysynnän kansainvälistyminen. (Porter 1990. 86- 

98)

3) Lähi- ja tukialat. Kolmas kansalliseen kilpailuetuun tietyllä toimialalla vaikuttava tekijä on kan

sainvälisesti kilpailukykyisten lähi- ja tukialojen olemassaolo (Porter 1990, 101). Lähitoimialoja 

ovat toimialat, joiden kanssa yritys voi jakaa arvoketjunsa toimintoja kilpaillessaan tai toimialat, 

joiden tuotteet ovat toisiaan täydentäviä (esimerkiksi tietokoneet ja tietokoneohjelmat). Tukialoista 

tärkeimpiä ovat raaka-aineita ja välituotteita tuottavat alat sekä yrityspalvelut. Monissa yrityksissä 

ostotoiminta ja alihankinta ovat erittäin merkittävä osa kokonaistoiminnasta, ja ne voivat olla uusi

en innovaatioiden ja teknologisen kehityksen lähteitä. (Hernesniemi ym. 1995, 24)

4) Yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne. Neljäs kansalliseen kilpailukykyyn tietyllä toimi

alalla vaikuttava tekijä on se ympäristö, jossa yritykset syntyvät, jossa ne organisoidaan ja johdetaan 

sekä kotimaisen kilpailun luonne. Yritysten tavoitteet, strategiat sekä organisaatiorakenteet toimi

aloilla vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Kansallinen etu syntyy yhteensopivuudesta näiden 

valintojen ja tietyllä toimialalla olevien kilpailuedun lähteiden välillä. (Porter 1990, 107) Kova ko

timainen kilpailu on keskeinen motiivi kilpailukyvyn muodostumisessa, koska se pakottaa kilpaile

vat yritykset jatkuvaan kehitys- ja innovaatiotyöhön (Mäenpää & Luukkanen 1994, 11). Toimialo

jen kilpailua ja yritysten strategioita tarkastellaan lähemmin alaluvussa 2.2.

5) Sattuma. Sattuma voi hävittää markkinoille aikaisemmin tulleen yrityksen kilpailuedun ja luoda 

mahdollisuuksia, joita alalle tulevat uudet yritykset voivat hyödyntää. Esimerkkejä sattumatekijöistä 

ovat tekniset läpimurrot, tuotantopanosten äkilliset hinnanmuutokset sekä poliittiset mullistukset. 

(Porter 1990, 124)

6) Valtiovalta. Valtiovalta voi vaikuttaa kuhunkin neljään kilpailuedun tekijään joko positiivisesti 

tai negatiivisesti. Esimerkiksi tuotannontekijäolosuhteisiin vaikuttavat tukiaiset, pääomamarkki

noiden kohtelu sekä suhtautuminen koulutukseen. (Porter 1990, 127)

7) Kansainväliset liiketoimet. Useimmilla yrityksillä on selvä tukikohtamaa eli kotipesä, jossa kil

pailukyvyn ydin luodaan. Maan kilpailuetua tarkasteltaessa on pyrittävä selittämään, miksi jokin 

maa muodostuu monikansallisen yrityksen tukikohdaksi. (Hernesniemi ym. 1995, 27)
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2.1.2 Toimialaklusteri ja kilpailuetu

Tietyssä maassa eri teollisuudenalojen välillä on huomattavia kasvueroja ja yksi yritysten menesty

misen avaimia on se. miten hyvin ne pystyvät hyödyntämän nopeasti kasvavia markkinoita ja siir

tymään pois taantuvilta aloilta (Hemesniemi ym. 1995, 394). Yritys voi parantaa mahdollisuuksi

aan, jos se kilpailee sellaisilla aloilla ja sellaisten strategioiden turvin, joihin maa tarjoaa hedelmäl

lisen ympäristön kilpailuedun luomiselle (kuvio 4). (Porter 1990, 602) Suotuisat kotimarkkinat ei

vät kuitenkaan yksin takaa menestystä, vaan yritysten tulisi toimia aktiivisesti tehdäkseen kotimaas

taan tai sen osasta vieläkin suotuisampi ympäristö kilpailuedun syntymiselle (Porter 1990, 578).

Kuvio 4. Niiden alojen ja segmenttien valinta, joille maa sopii tukikohdaksi

YRITYSTEN STRATEGIA. RAKENNE JA
KILPAILUTILANNE
- Vastaavatko maan johtamistapa ja 

organisaatiorakenteet toimialan tarpeita?
- Minkä strategioiden turvin pystytään 

hyödyntämään maan organisaationormeja?
- Hakeutuuko alalle huippulahjakkaita ihmisiä?
- Sopivatko sijoittajien tavoitteet toimialan 

tarpeisiin?
- Onko maassa kyvykkäitä kotimaisia 

kilpailijoita?

TUOTANNONTEK1JÄOLOT
- Onko maassa erityisen kehittyneitä tai 

sopivia tuotannontekijöitä'’ Mihin 
segmentteihin sopivia? Mihin strategiaan 
sopivia?

- Onko maassa ylivertaisia 
tuotannontekijöiden luontimekanismeja 
(esimerkiksi erikoistuneita yliopistojen 
tutkimusohjelmia, huippulaadukkaita 
oppilaitoksia)?

- Ennakoivatko maan rajalliset 
tuotannontekijähaitat muiden maiden 
oloja?

LÄHI- JA TUKIALAT
- Onko maassa huippuluokan hankkija-aloja? 

Mihin segmentteihin?
- Onko tärkeillä lähialoilla merkittäviä asemia?

KYSYNTÄOLOT
- Ovatko toimialan tuotteiden ostajat 

erittäin valistuneita tai vaativia? Missä 
segmenteissä?

- Onko maalla epätavallisia tarpeita, jotka 
ovat merkittäviä, mutta joita ei ole 
muualla todennäköisesti havaittu?

- Ennakoivatko asiakkaiden tarpeet muiden 
maiden asiakkaiden tarpeita?

- Ovatko maan jakelukanavat kehittyneet ja 
ennakoivatko ne kansainvälisiä 
suuntauksia?

Lähde: Porter 1990, 603

Yritysten tulisi investoida suoraan tuotannontekijöiden hiomiseen esimerkiksi oman koulutuksen, 

tutkimuksen ja infrastruktuurin rakentamisen kautta (Porter 1990, 593). Mitä erikoistuneempia ja 

kehittyneempiä tuotannontekijöitä yrityksellä on käytössään, sitä vaikeampaa kilpailijoiden on niitä 

jäljitellä. Juuri nämä vaikeasti jäljiteltävät tuotannontekijät ovat pitkäaikaisen kilpailuedun lähde. 

(Hemesniemi ym. 1995, 23)
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Esimerkiksi kulutta]atuotteita markkinoiva yritys voi hyötyä pitkällä tähtäimellä siitä, että se pyrkii 

tekemään kotimarkkinakysynnästä edistyksellistä (Porter 1990. 596). Kotimarkkinoiden koolla ei 

välttämättä ole ratkaisevaa merkitystä; pienet kotimarkkinat edellyttävät tosin alusta lähtien globaa

lia perspektiiviä toimintojen suunnittelussa (Mäenpää & Luukkanen 1994. 10).

Lähi- ja tukitoimialojen olemassaolo maassa ansaitsee erityisen huomion. Nämä toimialat ovat 

usein innovaatioiden lähteitä. Yritysten tulisi aktiivisesti vaikuttaa paikallisten alihankkijoiden syn

tymiseen ja auttaa niitä kehittämään kapasiteettiaan kansainvälistymään. Yrityksen kannalta kan

sainvälisesti kilpailukykyisten alihankkijoiden olemassaolo nopeuttaa innovaatioprosesseja ja kil

pailuedun edistyksellisyyttä ja pysyvyyttä. (Porter 1990, 596) Lisäksi yrityksen on tunnistettava kil

pailukykynsä kannalta kriittiset välituotteiden ja komponenttien toimittajat ja pyrittävä läheiseen 

yhteistyöhön näiden kanssa. Jos yrityksellä on käytettävissään kilpailukykyiset alihankkijat, sillä on 

hyvät mahdollisuudet menestyä itsekin. (Hernesniemi ym. 1995. 26) Porterin (1990, 143) mukaan 

yksi keskeinen kilpailuetuun ja kilpailuun vaikuttava tekijä on lähitoimialojen yhdentyminen, jossa 

lähitoimialojen yrityksiä siirtyy toimimaan samalla toimialalla. Tällaiset yrityksen kokeilevat erilai

sia lähestymistapoja uudella toimialalla kilpailuun ja panostavat voimakkaasti innovaatioiden kehit

tämiseen. Greensteinin ja Khannan (1996) mukaan yhdentymistä tapahtuu siten, että aikaisemmin 

erillään olleiden toimialojen tuotteista tulee toisiaan täydentäviä eli komplementteja tai toisiaan kor

vaavia eli substitutteja.

Sattuman aikaansaamista nopeista muutoksista selviävät parhaiten yritykset, jotka ovat tottuneimpia 

haasteisiin ja paineisiin sekä ovat tietoisesti pyrkineet ylläpitämään joustavuuttaan (Hernesniemi 

ym. 1995,27).

Tutkielman teoreettisen osan tutkimusongelman näkökulmasta keskeistä klusteritasoisessa tarkaste

lussa on tietyn maan kysyntäolot. Kuviossa 4 kysyntäolojen osalta esitetyt kysymykset osoittavat, 

että kansallisen kilpailuedun tekijöitä analysoitaessa on tärkeää muodostaa käsitys kotimarkkinoilla 

olevien asiakkaiden tarpeista ja kysynnän rakenteesta. Klusteritasoisessa tarkastelussa asiakastar

peet suhteutetaan kansainväliseen kontekstiin, jotta voidaan arvioida, millä toimialoilla ja missä 

segmenteissä on kansainvälisesti vaativia asiakkaita, jotka edesauttavat yrityksen kilpailukyvyn ke

hittymistä. Kulutta]amarkkinoiden osalta asiakastarpeiden analysointia markkinoiden segmentoin

nin avulla käsitellään luvussa 4.



15

Yrityksen kilpailustrategian muodostamiseen liittyvät käsitteet toimialan houkuttelevuus sekä yri

tyksen asema toimialalla. Toimialan houkuttelevuus määrittelee toimialan keskimääräisen kannat

tavuuden, ja yrityksen asema puolestaan sen, saavuttaako yritys tätä tasoa korkeamman vai mata

lamman tason. (Porter 1985, 1-2) Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan toimialan houkuttelevuuteen 

vaikuttavia tekijöitä, ja alaluvussa 2.2.2 tarkastellaan houkuttelevuutta synty-ja kasvuvaiheessa ole

villa toimialoilla.

2.2.1 Toimialan kilpailuun vaikuttavat voimat

Toimiala muodostuu ryhmästä yrityksiä, jotka tuottavat kilpailevia tuotteita tai palveluita. Strategi

an muodostuksen näkökulmasta toimiala käsittää tuotteet, joissa vaatimukset kilpailuedulle ovat sa

mankaltaiset. Yritykset, jotka tuottavat tuotteita samoille asiakkaille, samalla teknologialla tai sa

moille kanaville, eivät välttämättä ole samalla toimialalla, jos niillä on erilaiset vaatimukset kilpai

luedulle. (Porter 1990, 33-34)

Viisi kilpailuvoimaa määrittävät toimialan keskimääräisen kannattavuuden, koska ne vaikuttavat 

hintoihin, kustannuksiin ja vaadittaviin investointeihin (Porter 1985, 5). Kilpailuvoimia ovat alalle 

tulon uhka, alan sisäinen kilpailu, korvaavien tuotteiden uhka, asiakkaiden neuvotteluvoima sekä 

alihankkijoiden neuvotteluvoima. Analysoimalla kilpailuvoimia yritys voi muodostaa käsityksen 

toimialan nykyisestä ja tulevasta kannattavuudesta sekä strategisista mahdollisuuksista. Koska kan

sainvälinen kilpailu on potentiaalinen tekijä useilla toimialoilla, tulisi tarkastelussa ottaa huomioon 

kansainvälinen kilpailu, vaikka yritys toimisikin vain kotimarkkinoilla. (Hutt & Speh 1995, 230)

Alalle tulon uhka. Alalle tulon uhka riippuu alalletulon esteistä sekä nykyisten kilpailijoiden odotet

tavista reaktioista (Porter 1980, 7). Alalletulon esteitä ovat muun muassa suuret investointivaati- 

mukset. patentit, suurtuotannon edut. pääsy jakelukanaviin sekä asiakkaiden tuotemerkkiuskollisuus 

(Doyle 1998, 120).

Toimialan sisäinen kilpailu. Toimialalla syntyy kilpailua, jos yksi tai useampi kilpailija pyrkii pa

rantamaan asemaansa toimialalla (Porter 1980, 17). Kilpailun intensiivisyyteen vaikuttaa toimijoi

den lukumäärä ja keskinäiset voimasuhteet, toimialan kasvunopeus, kiinteiden kustannusten osuus

2.2 Toimialan rakenteellinen analyysi ja kilpailuetu uusilla toimialoilla
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tuotannossa, oppimiskäyrä. mittakaavaedut sekä alalta poistumisen esteet (Urban & Star 1991, 16). 

Jos toimialan tuotteet koetaan asiakkaiden silmissä samanlaisiksi, lisää tämä kilpailun intensii

visyyttä (Doyle 1998. 120). Kilpailu toimialan yritysten kesken voi saada erilaisia muotoja, esimer

kiksi hintakilpailu, kilpailu mainonnalla, tuote)ulkistukset tai parannettava asiakaspalvelu tai takuut 

(Porter 1980, 17).

Korvaavien tuotteiden uhka. Kaikki toimialan yritykset kilpailevat periaatteessa sellaisten toimialo

jen kanssa, jotka tuottavat korvaavia tuotteita. Korvaavat tuotteet asettavat ylärajan toimialan yri

tysten asettamalle hinnalle. Mitä houkuttelevampia korvaavat tuotteet ovat, sitä pienempi on toimi

alan yritysten mahdollinen tuotto. (Porter 1980, 23)

Asiakkaiden neuvotteluvoima. Ostajat kilpailevat toimialan kanssa pakottamalla hintoja alas, vaa

timalla korkeampaa laatua tai enemmän palvelua pienentäen näin toimialan yritysten kannattavuut

ta. Eri asiakasryhmien neuvotteluvoima riippuu erilaisista markkinatilanteeseen liittyvistä tekijöistä 

sekä siitä, kuinka merkittävä toimialan tuottama tuote on asiakkaille. (Porter 1980, 25)

Alihankkijoiden neuvotteluvoima. Alihankkijat voivat harjoittaa neuvotteluvoimaa uhkaamalla hin

nan nostolla tai laadun laskemisella. Voimakkaat alihankkijat voivat siis pienentää toimialan kan

nattavuutta. jos toimiala ei voi nostaa taas omien tuotteidensa hintoja. (Porter 1980, 27)

Toimialatasoisen tarkastelun ja toimialaklusteritasoisen tarkastelun rajapinnan esittävät Hemesnie- 

mi ym. (1995, 26 kuvio). 'Yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne' on yksi kansallisen edun 

perustekijä, johon sisältyvät edellä esitetyt toimialan houkuttelevuuteen vaikuttavat viisi kilpailu

voimaa. Näin ollen toimialaklusteritasoinen kehitys vaikuttaa toimialatasolla sitä kautta, että tuo- 

tannontekijäolot, lähi-ja tukialat sekä kysyntäolot vaikuttavat yksittäisen toimialan houkuttelevuu

teen vaikuttavaan viiteen kilpailuvoimaan.

2.2.2 Viisi kilpailuvoimaa synty- ja kasvuvaiheessa olevilla toimialoilla

Toimialan rakenne ja houkuttelevuus eivät pysy muuttumattomina ajan suhteen. Analysoimalla toi

mialan kehittymiseen ja viiteen kilpailuvoimaan vaikuttavia tekijöitä yritys voi ennakoida markki

noiden ja kilpailun muutoksia ja muodostaa strategioita, joiden avulla se voi sekä hyötyä muutok

sista että vaikuttaa muutosten takana oleviin tekijöihin (Doyle 1998, 142).
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Toimialan elinkaarimalli on yksi tapa kuvata toimialan evoluutiota. Sen vaiheita ovat: syntyvaihe, 

kasvuvaihe, kypsyysvaihe ja laskuvaihe (Porter 1980, 158). Mallin mukaan toimialan volyymi nou

dattaa s-käyrää. jossa toimialan kasvu on aluksi hidasta, kasvuvaiheessa nopeaa, kunnes se hidastuu 

kypsyysvaiheessa ja muuttuen lopussa negatiiviseksi (Doyle 1998. 136-137). Malli on saanut osak

seen kuitenkin kritiikkiä. Ensinnäkin eri vaiheiden kesto vaihtelee toimialoittain, ja usein on vaikea 

määrittää, missä vaiheessa toimiala on elinkaarellaan. Toiseksi, toimialan kasvu ei välttämättä edes 

noudata s-käyrän mallia. Kolmanneksi, yritykset voivat vaikuttaa toimialan kehittymiseen innovaa

tioiden ja uudelleen asemoinnin kautta, jolloin toimiala laajenee. Lisäksi kilpailun luonne kussakin 

elinkaaren vaiheessa vaihtelee toimialoittain. (Porter 1980, 158) Kritiikistä huolimatta mallia käy

tetään edelleen havainnollistamaan toimialan kehittymistä (vrt. Doyle 1998, 136).

Syntyvaiheessa oleville toimialoille tyypillisä strategisia piirteitä ovat teknologinen epävarmuus: 

strateginen epävarmuus; korkeat aloituskustannukset, mutta jyrkkä kustannusten pieneneminen; 

suuri määrä uusia ja vasta perustettuja yrityksiä; asiakkaita, jotka ostavat ensimmäisiä kertaa toi

mialan tuotteita: yritysten lyhyt aikaperspektiivi toiminnan suunnittelussa ja ongelmien ratkaisussa 

sekä valtiovallan tukiaiset. (Porter 1980, 216-220). Seuraavassa kuvataan, millaiset piirteet ovat 

tyypillisiä synty- tai kasvuvaiheessa olevalle toimialalle viiden kilpailuvoiman suhteen.

1) Asiakkaat. Elinkaaren alkuvaiheessa myynnin kasvu voi olla nopeaa, koska markkinoille tulee 

paljon ensimmäistä kertaa ostavia asiakkaita. Markkinoiden kypsyessä ensi kertaa ostavien määrä 

pienenee, jolloin kasvua on haettavissa enää uusintaostojen kautta. Asiakkaiden odotukset tuotetta 

kohtaan muuttuvat, ja tuotteen tarjoamasta perushyödystä tulee toimialalla normi, jonka kaikki kil

pailijat pystyvät tarjoamaan. Lisäksi kasvava kilpailijoiden määrä lisää asiakkaiden valinnanvaraa. 

(Doyle 1998, 143-144) Nopeasti kasvavilla markkinoilla haasteena ei ole vain selvittää, kuka ostaa 

tuotetta tällä hetkellä vaan kuka voisi ostaa sitä tulevaisuudessa. Lisäksi myöhäisestä alalle tulijasta 

voi tulla pioneeri syntyvillä massamarkkinoilla, mikäli se tunnistaa uusia segmenttejä, joita aikai

semmin alalle tulleet eivät palvele. (Doyle 1998. 157)

2) Kilpailu. Elinkaaren alkuvaiheessa kilpailun intensiivisyys on alhaista, koska markkinat kasva

vat nopeasti. Kasvun hidastuessa kilpailu kuitenkin muuttuu intensiivisemmäksi. ja aggressiivisem

mat yritykset toteuttavat asemointistrategioita, jotka saattavat ne suoraan kilpailutilanteeseen sel

laisten yritysten kanssa, jotka olivat alunperin eri strategisessa ryhmässä. (Doyle 1998, 143-144) 

Hinnat laskevat nopeasti kokemuksen ja mittakaavaetujen kautta, ja kilpailu pakottaa siirtämään



18

laskevat kustannukset suoraan asiakkaan hyödyksi (Doyle 1998, 147). Painopiste siirtyy innovaati

on leviämisen edistämisestä hallitsevan osuuden saamiseksi kuluttajien mieltymyksistä ja valinnois

ta (Urban & Star 1991, 102).

3) Alalle tulon uhka. Tyypillisiä alkuvaiheen alalle tulon tai toimialalla liikkumisen esteitä ovat 

ainutlaatuinen teknologia, pääsy jakelukanaviin, tuotannontekijöiden saatavuus, kokemuksesta saa

tu kustannusetu sekä taloudellinen riski, mikä nostaa pääoman saatavuudesta johtuvia alalletulon 

esteitä. (Porter 1980, 220) Aikaiset esteet voivat kuitenkin kadota nopeasti ja korvautua toisenlai

silla toimialan kasvaessa ja teknologian kypsyessä (Porter 1980, 231).. Tämä muuttaa muun muassa 

toimialalle tulevien yritysten luonnetta, ja esimerkiksi markkinapotentiaaliin liittyvän epävarmuu

den vähentyessä isommat sekä myös kansainväliset yritykset tulevat markkinoille perustamalla joko 

omia yksiköitään tai ostamalla alalle aikaisemmin tulleita pioneeriyrityksiä (Doyle 1998, 144). Yri

tyksen tulisi siis olla valmistautunut löytämään keinoja puolustaa asemaansa, eikä se saisi nojata yk

sinomaan esimerkiksi ainutlaatuiseen teknologiaan tai ainutlaatuiseen tuotevalikoimaan (Porter 

1980, 231). Aika, joka yrityksillä on reagoida riippuu siitä, kuinka nopeasti uuden tuotteen markki

nat kehittyvät eli kuinka nopeasti innovaatio yleistyy asiakkaiden keskuudessa. Mitä nopeammin 

markkinat kehittyvät, sitä suuremmalla todennäköisyydellä aikaisin reagoineet yritykset saavuttavat 

etua ja pystyvät rakentamaan volyymiin perustuvia alalletulon sekä liikkuvuuden esteitä. (Ehmberg 

& Sjöberg 1995) Keskeistä aikaisten alalle tulon etujen saavuttamiselle on se, että luodaan alalletu

lon esteitä estämään kilpailijoiden tulo, liikkuvuuden esteiden luominen nykyisiä kilpailijoita vas

taan sekä asiakkaiden vaihdantakustannusten nostaminen (Bradley ym. 1993, 137).

4) Korvaavien tuotteiden uhka. Ajan myötä korvaavien tuotteiden ja teknologioiden uhka kasvaa ja 

uhkaa markkinoilla olevien yritysten asemaa. Esimerkiksi lähialoilla toimivat yritykset voivat tulla 

uusien teknologioiden avulla toimialalle, ja tarjota parempia ratkaisuja nostaen näin asiakkaiden 

vaatimustasoa. (Doyle 1998, 145)

5) Alihankkijat. Toimialan elinkaaren alkuvaiheessa sopivien alihankkijoiden saaminen voi olla es

te kasvulle. Alkuvaiheen kilpailussa on kilpailuedun kannalta tärkeää saada pääsy kilpailukykyisiin 

alihankkijoihin tai integroitua taaksepäin. Toimialan kehittyessä alihankkijoiden neuvotteluvoima 

kuitenkin pienenee. (Doyle 1998, 145)
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Toimialan kilpailuvoimat pienentävät yrityksen kilpailuetua (Wilson 1994. 76). Lisäksi, mitä nope

ammin teknologia ja markkinat muuttuvat, sitä vaikeampaa yrityksen on noudattaa strategiaa, jossa 

se pyrkii tuottamaan kaikkea kaikille (Moriarty & Kosnik 1989). Yritys voi pienentää näiden voi

mien vaikutusta keskittymällä vain johonkin osaan markkinoita ja pyrkimällä saavuttamaan siinä 

kilpailuetua, vaikka ei sitä toimialan laajuisesti saavuttaisikaan (kuvio 5). Optimoimalla arvoket

junsa yhden tai useamman valitsemansa segmentin vaatimusten mukaisesti yritys voi saavuttaa kus- 

tannusjohtajuuden tai differointietua laajempaa strategiaa noudattaviin yrityksiin nähden. (Porter 

1985, 264) Laajemmalla areenalla toimivat kilpailijat ovat suhteellisen kyvyttömiä palvelemaan 

segmenttiä, jos ne pitävät sitä liian pienenä tai niiden strategia aiheuttaa sen. että ne eivät pysty täyt

tämään segmentin tarpeita tai täyttävät ne liian hyvin niin, että kustannukset nousevat. (Day 1990, 

204)

Kuvio 5. Kilpailuvoimien erot eri toimialasegmenteissä

2.2.3 Toimialan segmentointi ja kilpailuetu

ASIAKKAAT

TUOTE
VARIANTIT

Uusien kilpailijoiden uhka

SEGMENTIN
SISÄINEN
KILPAILU

AsiakkaidenAlihankkijoiden
neuvotteluvoima neuvotteluvoima

Substituttien uhka

Lähde: Porter 1985, 235

Toimialasegmentit syntyvät, koska eri tuote- tai asiakasryhmissä viisi kilpailuvoimaa vaikuttavat 

erilailla tai edellytykset saavuttaa kilpailuetua vaihtelevat. Toisin sanoen, toimialalla olevat seg

mentit eroavat toisistaan rakenteellisen houkuttelevuuden ja vaadittavien kilpailuedun lähteiden 

suhteen (Porter 1985, 255). Segmenttien välisillä rakenteellisilla eroilla on merkitystä, mikäli eri 

tuote- tai asiakasryhmissä yksi tai useampi viidestä kilpailuvoimasta on erilainen kuin muissa seg-
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meriteissä (Porter 1985, 234). Kilpailuedun lähteet taas muuttuvat eri segmenteissä, mikäli eri 

asiakkaat tai tuoteryhmät vaikuttavat kustannusten tai differoinnin lähteisiin, muuttavat segmentissä 

kilpailemiseen tarvittavaa optimaalista arvoketjua tai jos segmentissä olevien asiakkaiden arvoketju 

poikkeaa muista segmenteistä. (Porter 1985, 236)

Toimialaa segmentoitaessa käytetään neljää segmentointimuuttujien luokkaa: tuotevariantteja, asia- 

kastyyppejä. jakelukanavaa sekä asiakkaiden maantieteellistä sijaintia (Porter 1985, 238). Ainoas

taan ne tekijät, joilla on merkittävä vaikutus kilpailuedun lähteisiin tai toimialan rakenteeseen, tulisi 

ottaa segmentointimuuttuj iksi (Porter 1985, 249). Segmentointimuuttuj ia ku 1 uttaj amarkkino iden 

segmentoinnissa tarkastellaan luvussa 4.

2.3 Yrityksen kilpailustrategia ja kilpailuetu

Tässä alaluvussa selvitetään ensin, mitä on kilpailuetu (alaluku 2.3.1). Sen jälkeen käsitellään, 

miten yritys voi saavuttaa kilpailuetua yleisten kilpailustrategioiden (alaluku 2.3.2) sekä toimialan 

segmentoinnin (alaluku 2.3.3) avulla. Lopuksi käsitellään yrityksen ydinkyvykkyyksien merkitystä 

kilpailuedun saavuttamisessa (alaluku 2.3.4). Aluksi selvitetään kuitenkin strategian käsite sekä 

yrityksessä tapahtuvan strategiatyön eri tasot.

Quinn (1991) määrittelee strategian toimintatavaksi tai suunnitelmaksi, joka yhdistää organisaation 

keskeiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja operatiivisen toiminnan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Hyvin muodostettu strategia auttaa johtamaan ja kohdentamaan organisaation resursseja siten, että 

lopputuloksena on suotuisa asema, joka perustuu yrityksen suhteellisiin kyvykkyyksiin, mutta ottaa 

huomioon myös yrityksen suhteelliset heikkoudet sekä toimintaympäristön muutokset ja kilpailijoi

den toiminnan.

Yrityksessä tapahtuvaa strategista suunnittelua ja sen eri tasoja voidaan kuvata strategioiden hierar

kialla. Sen tasoja ovat yhtymä- tai konsernistrategia, liiketoimintatason strategia sekä toiminto- 

strategiat (Hutt & Speh 1995, 230). Yhtymätason strategisessa suunnittelussa analysoidaan konser

nin liiketoimintaportfoliota ja otetaan kantaa siihen, missä liiketoiminnoissa konsernin tulisi olla 

mukana (Kotler ym. 1996, 83). Keskeisiä kysymyksiä ovat: mitkä ovat ydinkyvykkyyksiämme, 

missä liiketoiminnoissa olemme mukana, miten meidän tulisi kohdentaa resursseja eri liiketoimin

tojen kesken saavuttaaksemme yhtymätason tavoitteemme? (Hutt & Speh 1995, 231) Liiketoimin-
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tatasolla tarkastellaan yksittäistä liiketoimintaa tietyllä toimialalla ja muodostetaan kilpailustrate

gia, jonka avulla yritys asemoi itsensä viittä kilpailuvoimaa vastaan ja pyrkii suotuisaan kilpailuase

maa toimialallaan (Porter 1985, 1). Keskeisiä kysymyksiä ovat: miten voimme kilpailla tehokkaim

min liiketoimintayksikön liiketoiminta-alueella sekä mitkä kyvykkyydet tuovat meille kilpailuetua? 

(Hutt & Speh 1995, 231) Kilpailustrategian ulottuvuuksia ovat markkina-alue (markkinat ja asia

kassegmentit, joita yritys palvelee), kilpailuetu (asemointiteema. jolla yritys asemoi itsensä kilpaili

joihin nähden), jakelu (käytettävät kommunikaatio- ja jakelukanavat) sekä toiminnot (toimintojen 

laajuus ja keskittyminen) (Day 1990, 6). Toimintastrategiat keskittyvät siihen, miten eri toimin

noille kohdistettuja resursseja voidaan käyttää tehokkaimmin tukemaan liiketoimintastrategiaa 

(Hutt & Speh 1995.232).

2.3.1 Kilpailuetu

Kilpailuetu tarkoittaa yrityksen kykyä tuottaa asiakkailleen kilpailijoihin nähden ylivoimaista arvoa 

(Doyle 1998. 20). Arvolla tarkoitetaan asiakkaan tuotteen käytöstä kokeman hyödyn sekä tuotteen 

hankinnasta ja käytöstä aiheutuvien kustannusten erotusta (Slater 1996). Asiakkaan kokeman arvon 

on oltava suurempi kuin sen aikaansaamiseen tarvittavat kustannukset (Day & Wensley 1988).

Kuviossa 6 esitetään, kuinka yrityksen kilpailuedun lähteet, kilpailuetu sekä niiden avulla tavoitelta

vat liiketoiminnalliset hyödyt ovat suhteessa toisiinsa. Ylivoimaiset resurssit ovat konkreettisia 

edellytyksiä kilpailulle. Ylivoimaiset kyvykkyydet ovat puolestaan yrityksen avainhenkilöiden ainut

laatuisia taitoja, joilla resurssit muutetaan kilpailullisiksi vahvuuksiksi. Ylivoimaiset kontrollijär

jestelmät ovat yrityksen sisäisiä järjestelmiä, joiden avulla yrityksen johto saa tietoa liiketoiminnan 

tilasta sekä siitä, kuinka hyvin resursseja yhdistetään kyvykkyyksiin. (Day 1990, 128-131) Ase- 

mointietu perustuu siihen, että asiakkaille kyetään tuottamaan ylivoimaista arvoa tai tuotteita voi

daan tarjota alhaisemmilla kustannuksilla. Tätä seuraavat asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus sekä 

viimekädessä kannattavuuden ja/tai markkinaosuuden kasvaminen. (Hutt & Speh 1995, 224-225)
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Kuvio 6. Kilpailuedun elementit

Tavoitteet kasvulle ja 
kannattavuudelle

Investoinnit
kilpailuedun
säilyttämiseksi

ASEMOINTIETU
- asiakkaalle tuotettava 

ylivoimainen hyöty
- alhaisimmat suhteelliset 

kustannukset

SEURAUKSET
- asiakastyytyväisyys
- asiakasuskollisuus
- markkinaosuus
- kannattavuus

KILPAILUEDUN LÄHTEET
- ylivoimaiset kyvykkyydet
- ylivoimaiset resurssit
- ylivoimaiset kontrolli

järjestelmät

Lähteet: Day & Wensley 1988; Day 1990, 128

Kilpailuedun käsitteeseen liittyy läheisesti yrityksen arvoketjun käsite. Arvoketjulla tarkoitetaan 

niitä yksittäisiä toimintoja, joita yritys suorittaa suunnitellessaan, tuottaessaan, markkinoidessaan ja 

toimittaessaan tuotteita. Kukin aktiviteetti vaikuttaa yrityksen suhteellisiin kustannuksiin sekä dif- 

ferointiin. (Porter 1985, 33)

Porterin (1990. 45-47) mukaan yritykset luovat kilpailuetua innovoimalla eli löytämällä ja tuomalla 

markkinoille uusia tai parempia tapoja kilpailla toimialalla. Tyypillisimpiä kilpailuetua synnyttäviä 

innovaatioiden lähteitä ovat uusi tekniikka, asiakkaiden uudet tai muuttuvat tarpeet, uuden toimiala- 

segmentin synty, muutos panosten kustannuksissa tai saatavuudessa sekä valtiovallan säännösten 

muutokset. Pitkällä tähtäimellä keskimääräistä paremman menestymisen perustana on kuitenkin 

pysyvän kilpailuedun saavuttaminen. Mitä useampaan ja kilpailijoiden vaikeasti havaittavaan teki

jään yrityksen asema perustuu, sitä vaikeampi kilpailijoiden on sitä kopioida (Day 1990, 217). Li

säksi yrityksen on investoitava jatkuvasti kilpailuetuaan suojaaviin esteisiin (Day 1990, 128). Pysy

vä kilpailuetu ei kuitenkaan tarkoita ikuista kilpailuetua vaan sitä, että kilpailijat eivät pysty toista

maan sitä. Odottamattomat muutokset toimialan rakenteeseen vaikuttavissa tekijöissä voivat muut

taa hyödynnettyjen kilpailuedun lähteiden merkitystä niin, että kilpailuetu menetetään. (Barney 

1991) Slater (1996) esittääkin, että innovaatioitakin keskeisempi kyvykkyys kilpailuedun pysyvyy

den kannalta on organisaation kyky oppia, koska se on kilpailijoiden vaikeasti havaittavissa ja kopi-
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oltavissa, ja oppiva kulttuuri tukee yrityksen kykyä ennakoida tulevia muutoksia ja reagoida niihin 

(ks. kuvio 7).

Kuvio 7. Kyvykkyydet ja kilpailuetu

Ei kilpailuetua. Pysyvä kilpailuei
keskinkertainen ylivoimainen

suorituskyky suorituskyky

Helppo Vaikea
jäljitellä jäljitellä

w

Laatu Palvelu Alhaiset kustannukset Innovaatiot Oppiminen

Lähde: Slater 1996

2.3.2 Differointistrategia

Porter (1985, 11-15) esittelee kolme perusstrategiaa, joita yritys voi soveltaa kilpailuedun saavutta

miseksi: kustannus]ohtajuus, differointi ja keskittyminen. Kustannusjohtajuudessa yritys pyrkii 

tuottamaan tuotetta tai palvelua toimialan laajuisesti kilpailijoitaan alhaisemmin kustannuksin. Dif- 

ferointistrategiaa noudattava yritys pyrkii olemaan toimialan laajuisesti ainutlaatuinen joidenkin 

asiakkaiden arvostamien kriteerien mukaan. Keskittymisstrategiaa noudattava yritys puolestaan va

litsee toimialalta yhden tai useamman toimialasegmentin, joissa se pyrkii saavuttamaan joko kus- 

tannusetua tai differointietua. Kilpailustrategioiden menestyksellinen soveltaminen vaatii yrityksil

tä erilaisia resursseja, taitoja ja organisatorisia järjestelyitä, ja tästä syystä yrityksen on tehtävä va

linta, minkä tyyppistä kilpailuetua se pyrkii saavuttamaan ja kuinka laajasti. Mikäli yritys pyrkii 

olemaan kaikkea kaikille, johtaa se strategiseen keskinkertaisuuteen ja toimialan keskimääräistä ta

soa heikompaan kannattavuuteen, koska tällöin yrityksellä ei ole todennäköisesti minkäänlaista kil

pailuetua. Murray (1988) esittää kuitenkin, etteivät Porterin perusstrategiat olisi toisiaan poissulke

via. Murray perustelee väitettään sillä, että kustannusedun saavuttamiseen vaikuttavat pääasiassa 

toimialan rakenteelliset ominaisuudet, kun taas tuotedifferoinnin lähteenä ovat asiakkaiden maut. 

Koska nämä tekijät ovat täysin riippumattomia toisistaan, hän ei näe mitään esteitä kummankin pe

russtrategian yhtäaikaiselle toteuttamiselle. Lisäksi Boardman & Vining (1996) toteavat, että yritys 

voisi toteuttaa eri strategioita eri liiketoimintayksiköissään.
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Differointistrategia perustuu siihen, että yritys tuottaa asiakkailleen ainutlaatuista arvoa joko lisäten 

asiakkaan suorituskykyä tai laskien asiakkaan kustannuksia (Porter 1985, 14). Asiakkaan koke

musten ymmärtäminen jokaisessa yrityksen ja asiakkaan arvoketjujen välisessä sidoksessa auttaa 

löytämään uusia mahdollisuuksia di fiero intiedun saavuttamiselle. Näistä valitaan sellaiset mahdol

lisuudet. jotka ovat linjassa yrityksen kyvykkyyksien, resurssien ja organisatoristen järjestelmien 

kanssa, ja keskittyen niihin, jotka tuovat pysyvää kilpailuetua. (MacMillan & McGrath 1997) 

Porter (1985. 131) toteaa, että myös kuluttajilla on arvoketju. Kuluttajan arvoketju edustaa sarjaa 

niitä toimintoja, jotka kuluttaja tai kotitalouteen kuuluva suorittavat, johon tuote tai palvelu suoraan 

tai epäsuorasti liittyy. Kuluttajan näkökulmasta tuotteen kustannuksiin liittyy rahassa mitattavien 

kustannusten lisäksi tuotteen hankintaan tai käyttöön kuluva aika ja vaiva. Kuluttajan suoritusky

vyn kasvattaminen puolestaan tarkoittaa sitä, että kuluttajan tarpeet täytetään paremmin.

Yrityksen ainutlaatuisuus arvoaktiviteeteissa syntyy tietyistä perustekijöistä. Ainutlaatuisuuden te

kijät ovat perussyitä sille, miksi yritys on kilpailijoitaan parempi joissakin asiakkaiden arvostamissa 

tekijöissä. Keskeisimpiä tekijöitä ovat: 1) politiikkoja koskevat tekijät eli mitä toimintoja toteu

tetaan ja kuinka intensiivisesti ne toteutetaan (esimerkiksi tuoteominaisuudet, suorituskyky, palvelu, 

mainospanostukset sekä henkilöstön osaaminen ja kokemus); 2) sidokset arvoketjun aktiviteettien 

viilillä (esimerkiksi myynnin ja asiakaspalvelun välinen koordinointi asiakaspalvelun nopeuttami

seksi) sekä 3) ajoitus, joka voi johtaa ainutlaatuisuuteen, jos esimerkiksi yritys on ensimmäisenä 

markkinoilla. (Hutt & Speh 1995, 229) Muita ainutlaatuisuuden tekijöitä ovat yrityksen sijainti, 

yhteiskäyttö muiden liiketoimintayksiköiden kanssa, organisaation oppiminen, integroituminen eri 

aktiviteetteihin, mittakaavaedut sekä institutionaaliset tekijät. (Porter 1985, 124-127; Day 1990, 

147)

2.3.3 Ydinkyvykkyydet kilpailuedun lähteinä

Ympäristömuutosten nopeutuessa ja epäjatkuvuuksien lisääntyessä tulevaisuutta ennakoivien kil

pailustrategioiden osumatarkkuus pienenee (Santalainen 1990. 79). Tästä syystä yritysten ei tulisi

kaan keskittyä pelkästään kilpailemaan suotuisasta strategisesta asemasta nykyisessä toimialaraken

teessa. vaan strategia pitäisi nähdä yhtä lailla kilpailuna tulevaisuuden toimialarakenteesta (Hamel 

& Prahalad 1994, 46). Kilpailu tulevaisuuden toimialarakenteesta ilmenee kolmena erillisenä, mut

ta osittain päällekkäisenä vaiheena. Ensimmäisessä vaiheessa kilpaillaan muita yrityksiä syvälli- 

semmästä ymmärryksestä tulevaisuuksien mahdollisuuksien suhteen. Toisessa vaiheessa pyritään
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aktiivisesti vaikuttamaan tulevaisuuden toimialarakenteen kehittymiseen omaksi eduksi. Kolman

nessa vaiheessa kilpaillaan markkinasemasta ja -osuudesta (Hamel & Prahalad 1994, 50-51).

Hamel & Prahaladin (1994. 219) mukaan ydinkyvykkyys on kimppu taitoja ja teknologioita jotka 

mahdollistavat sen. että yritys tuottaa tiettyä hyötyä asiakkailleen. Ydinkyvykkyydet edustavat op

pimisen summaa läpi yksittäisten taitojen ja organisatoristen yksiköiden (Hamei & Prahalad 1994. 

223). Ne tarjoavat yritykselle johtavan aseman ydintuotteiden kehittämisessä, mikä antaa yrityksel

le pysyvää kilpailuetua (Wilson 1994. 81). Ydinkyvykkyydet tarjoavat pohjan innovaatioille ja tar

joavat pääsyn laajaan valikoimaan uusia tuotteita ja markkinoita (Doyle 1998. 26). Coyne ym. 

(1997) jakavat ydinkyvykkyydet kahteen luokkaan. Älykkyyteen ja ennakoimiskykyyn perustuvat 

kyvykkyydet tarkoittavat yrityksen kykyä hankkia ja hyödyntää informaatiota niin, että yritys voi en

simmäisenä käyttää hyväkseen uusia mahdollisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tieteellinen ja tek

ninen tietotaito, yksinoikeus erilaisiin tietolähteisiin, luovuuden ja lahjakkuuden hyödyntäminen 

tuotekehityksessä sekä kilpailijoita parempi kyky analysoida ja tulkita olemassa olevaa tietoa. Ope

ratiivisen tason kyvykkyydet liittyvät tuotteiden ja palveluiden konkreettisen tuottamiseen.

Ollakseen ydinkyvykkyyksiä, on kyvykkyyksien täytettävä kolme peruskriteeriä: niiden on tuotava 

merkittävä panos asiakkaan kokemaan hyötyyn, niiden on oltava ainutlaatuisia verrattuna kilpaili

joiden kyvykkyyksiin ja niitä on voitava käyttää yhtymätasolla useiden eri tuotteiden kehittämisessä. 

(Hamei & Prahalad 1994. 224-227) Lisäksi kyvykkyyksien on oltava vaikeasti kopioitavissa. Tois

tettavuuteen vaikuttaa se, kuinka harvinainen se on, kuinka kauan sellaisen hankkimiseen menee ai

kaa sekä kuinka vaikeaa kilpailijoiden on ymmärtää sen eri elementtejä. (Coyne ym. 1997)

Ydinkyvykkyyksien ja asiakkaan hyödyn välisen yhteyden ymmärtämien on oleellista aitojen ydin

kyvykkyyksien tunnistamisessa (Hamei & Prahalad 1994, 248). Konkreettinen yhteys ydinkyvyk

kyyksien ja lopputuotteiden välissä ovat ydintuotteet - yhden tai useamman ydinkyvykkyyden konk

retisoituma. Ydintuotteet ovat komponentteja tai välivalmisteita, jotka hyödyttävät lopputuotteiden 

arvoa. (Hamei & Prahalad 1990) Ydinkyvykkyyksien, ydintuotteiden ja lopputuotteiden väliset 

suhteet on esitetty kuviossa 8.
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Kuvio 8. Ydinkyvykkyydet kilpailuedun lähteinä

Lopputuotteet

KyvykkyysKyvykkyysKyvykkyys

Ydintuotteet

Ydintuotteet

Liiketoiminta
yksikkö

Liiketoiminta
yksikkö

Liiketoiminta
yksikkö

Lähde: Hamel & Prahalad 1990

Todellinen perusta yritykselle ei siis ole sen nykyinen tuote- tai liiketoimintaportfolio, koska siihen 

perustuva asema voi olla väliaikainen nopeasti muuttuvilla markkinoilla, vaan yrityksen kyvyk

kyyksien portfolio (Doyle 1998, 27).

Tutkielman teoreettisen osan tutkimusongelman näkökulmasta keskeinen mielenkiinnon kohde on 

ydinkyvykkyyksien ja asiakkaan kokemien hyötyjen välisen yhteyden ymmärtäminen. Yrityksellä 

on oltava käsitys asiakkaiden tärkeäksi kokemista hyödyistä voidakseen tunnistaa ydinkyvykkyyten

sä. Mikäli tätä yhteyttä ei ymmärretä, on vaarana, että yritys investoi sellaisen kyvykkyyksien port

folion kehittämiseen, jotka ei tuo sille kilpailuetua. Lisäksi asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen 

edesauttaa kilpailussa tulevaisuuden markkinarakenteesta, jonka ensi vaiheessa kilpaillaan kilpaili

joita paremmasta näkemyksestä tulevaisuuden mahdollisuuksien suhteen. Mitä parempi ymmärrys 

yrityksellä on asiakkaiden tarpeista ja niiden muuttumisesta, sitä paremmassa asemassa yritys on tu

levaisuuden mahdollisuuksien suhteen.
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2.4 Yhteenveto

Luvussa 2 vastattiin tutkimuskysymyksiin miten toimialaklusteri, toimialan rakenne ja sen muuttu

minen vaikuttavat yrityksen mahdollisuuteen saavuttaa kilpailuetua sekä miten yritys voi saavuttaa 

valitsemansa kilpailustrategian avulla kilpailuetua muihin toimialalla toimiviin yrityksiin nähden.

Kilpailuedun saavuttamista tarkasteltiin ensin toimialaklusterien tasolla. Toimialaklusterit ovat ho

risontaalisin tai vertikaalisin sidoksin toisiinsa liitoksissa olevia toimialoja, jotka muodostuvat 

maantieteellisesti, toiminnallisesti tai teknologisesti toisiaan lähellä olevista yrityksistä ja toimia

loista. Niin sanottu Porterin "timantti" esittelee kansallisen edun perustekijät, joilla on merkitystä 

kansallisen kilpailuedun syntymiseen sekä toimialaklusterien kehittymiseen. Näitä tekijöitä ovat 

tuotannontekijäolot; kysyntäolot; lähi-ja tukialat; yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne sekä 

sattuma, valtiovalta ja kansainväliset liiketoimet. Yritysten tulisi kilpailla sellaisilla aloilla ja sel

laisten strategioiden turvin, joihin maa tarjoaa poikkeuksellisen hedelmällisen ympäristön kilpailue

dun luomiselle. Saavuttaakseen pysyvää kilpailuetua yritysten tulisi aktiivisesti kehittää näitä teki

jöitä. Tutkielman teoreettisen osan tutkimusongelman kannalta toimialaklusteritasoisessa tarkaste

lussa keskeinen mielenkiinnon kohde ovat tietyn maan kysyntäolot. Yrityksellä on oltava näkemys 

kotimaisten kysyntäolojen rakenteesta eli nykyisistä asiakastarpeista, niiden jakautumisesta seg- 

mentteihin. kysynnän vaativuuden tasosta sekä kotimaisen kysynnän kyvystä ennakoida kansainvä

listä kysyntää.

Toimialatasolla kilpailustrategiaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat toimialan houkuttelevuus sekä 

yrityksen suhteellinen asema toimialalla. Toimialan houkuttelevuuteen vaikuttavat viisi kilpailu

voimaa ovat alalle tulon uhka, toimialan sisäinen kilpailu, korvaavien tuotteiden uhka. asiakkaiden 

neuvotteluvoima sekä alihankkijoiden neuvotteluvoima. Nämä tekijät määrittävät toimialan keski

määräisen kannattavuuden. Yrityksen suhteellinen asema toimialalla tarkoittaa puolestaan sitä, saa

vuttaako yritys toimialan keskimääräistä tasoa paremman vai huonomman kannattavuuden. Toimi- 

alatasoinen ja toimialaklusteritasoinen tarkastelu liittyvät toisiinsa siten, että kansallisen kilpailu

edun lähteet vaikuttavat toimialan houkuttelevuuteen vaikuttaviin viiteen kilpailuvoimaan.

Toimialan rakenne ja houkuttelevuus eivät kuitenkaan ole kiinteitä, vaan ovat jatkuvassa muutosti

lassa. Toimialan muutosta voidaan kuvata toimialan elinkaarimallilla, jonka vaiheita ovat synty-, 

kasvu-, kypsyys- sekä laskuvaihe. Syntyvaiheessa oleville toimialoille on tyypillistä muun muassa
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teknologinen epävarmuus, strateginen epävarmuus, korkeat aloituskustannukset ja jyrkkä kustan

nusten pieneneminen sekä suuri määrä ensimmäistä kertaa ostavia asiakkaita. Yritysten menestymi

sen edellytykset muuttuvat toimialan edetessä elinkaarellaan, ja yritysten on pystyttävä reagoimaan 

näihin muutoksiin. Keskeinen menestymisen edellytys on, että yritys pystyy nostamaan alalle tulon 

esteitä uusia kilpailijoita vastaan, segmenttiin tulon esteitä nykyisiä kilpailijoita vastaan sekä asiak

kaiden vaihdantakustannuksia.

Kilpailuedulla tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa asiakkailleen kilpailijoihin nähden ylivoimaista 

arvoa. Asiakkaan kokeman arvon on oltava suurempi kuin sen aikaansaamiseen tarvittavat kustan

nukset. Kilpailuedun lähteitä ovat ylivoimaiset kyvykkyydet ja resurssit sekä ylivoimaiset kontrolli

järjestelmät. Kilpailuedun konkreettisia seurauksia ovat asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, 

kasvava markkinaosuus tai kannattavuus.

Yritys tavoittelee kilpailuetua asemoimalla itsensä toimialan viittä kilpailuvoimaa vastaan kilpailu

strategiansa avulla. Yleisiä kilpailustrategioita ovat kustannusjohtajuus, differointistrategia sekä 

keskittymisstrategia. Näistä kahta jälkimmäistä tarkasteltiin lähemmin. Differointistrategiaa nou

dattava yritys pyrkii olemaan toimialan laajuisesti ainutlaatuinen joidenkin asiakkaiden arvostamien 

kriteerien mukaan. Jotta differointistrategiaa voidaan toteuttaa, on yrityksellä oltava käsitys siitä, 

mitä asiakkaat pitävät ainutlaatuisena ja arvokkaana. Jokainen sidos yrityksen ja asiakkaan arvoket

jujen välillä on potentiaalinen differoinnin lähde. Keskittymisstrategiaa noudattava yritys valitsee 

jonkin toimialasegmentin, jolla se pyrkii saavuttamaan kilpailuetua. Toimialasegmentit syntyvät, 

mikäli jokin osa toimialasta poikkeaa rakenteellisen houkuttelevuutensa tai vaadittavien kilpailu

edun lähteiden suhteen muusta toimialasta.

Luvun lopuksi tarkasteltiin ydinkyvykkyyksiä kilpailuedun lähteenä. Ydinkyvykkyyksillä tarkoite

taan kimppua taitoja ja teknologioita, jotka mahdollistavat sen, että yritys tuottaa tiettyä hyötyä 

asiakkailleen. Ydinkyvykkyyksiin liittyvän teoreettisen keskustelun näkökulmasta todellinen perus

ta yritykselle ei ole nykyinen tuote- tai liiketoimintaportfolio, koska tällainen asema voi muuttua 

nopeasti, vaan kyvykkyyksien portfolio. Yrityksellä tulee olla käsitys ydinkyvykkyyksien ja asiak

kaan kokemien hyötyjen välisestä suhteesta. Mikäli tätä sidosta ei tunnisteta, on vaarana, että yritys 

investoi kyvykkyyksiin, jotka eivät edesauta kilpailuedun saavuttamista. Asiakkaan kokemien hyö

tyjen ymmärtäminen on tärkeää myös kilpailtaessa näkemyksestä tulevaisuuden markkinamahdolli

suuksista.
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3 ELEKTRONISIIN JAKELUKANAVIIN PERUSTUVAT KULUTTAJA

PALVELUT

Tässä luvussa selvitetään, millaisia ovat palvelut ja mitä ovat palvelukonseptit (luku 3.1) sekä miten 

elektronisia jakelukanavia voidaan käyttää hyväksi palveluiden markkinoinnissa (luku 3.2)

3.1 Palveluiden luonne ja palvelukonseptit

Tutkielman johdannossa esitettiin Grönroosin (1990, 49) määritelmä palveluista, jonka mukaan pal

velu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai tekojen sarja, joka tapahtuu yleensä, joskaan ei 

välttämättä asiakkaan, palveluhenkilökunnan ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun 

tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ja joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmiin.

Kotlerin ym. (1996, 935) mukaan taas palvelu on mikä tahansa toiminta tai hyöty, jonka toinen osa

puoli voi tarjota toiselle, joka on pääosin aineetonta eikä aiheuta minkään asian omistamista.

3.1.1 Palveluiden erityispiirteet

Palveluilla on tiettyjä piirteitä, jotka erottavat ne fyysisistä tuotteista:

1) Aineettomuus. Palvelut ovat usemmiten toimintaa kuin esineitä eikä niitä voi havaita esimerkiksi 

katsomalla tai koskemalla kuten konkreettisia tuotteita. 2) Heterogeenisinis. Palvelut ovat usein 

ihmisen toteuttamia suorituksia, joten palvelu ei ole koskaan täysin samanlainen. 3) Valmistuksen 

ja käytön samanaikaisuus. Asiakkaat ovat yleensä paikalla palvelua tuotettaessa, joten heitä ei voi 

erottaa palveluorganisaation tuotantoprosessista (Zeithaml & Bitner 1996, 19-20). Lisäksi asiak

kaat vaikuttavat itse omaan tyytyväisyyden asteeseensa (Mills & Morris 1986). Palveluita on myös 

tuotteita helpompi räätälöidä yksittäisen asiakkaan tarpeita vastaavaksi (Lovelock 1984). 4) Katoa

vuus. Palveluita ei voi varastoida, myydä uudelleen tai palauttaa (Zeithaml & Bitner 1996, 21).

Lovelockin (1984) mukaan palveluita voidaan luokitella ja luonnehtia muun muassa sen mukaan, 

kohdistuuko palvelu ihmisiin vai asioihin ja sisältääkö se aineellista vai aineetonta toimintaa; onko 

asiakassuhde jatkuva vai satunnainen ja perustuuko se jäsenyyteen; kuinka paljon palvelua voidaan 

räätälöidä; vaihteleeko palvelun kysyntä ajan suhteen ja voidaanko vaihteluihin reagoida; meneekö
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palvelun tuottaja asiakkaan luo, tuleeko asiakas palvelun tarjoajan luo vai toimitetaanko palvelu 

esimerkiksi sähköisiä jakelukanavia pitkin tai postitse sekä minkälainen merkitys ja painotus 

palvelussa on palveluhenkilöstöllä, muilla asiakkailla sekä fyysisillä laitteilla ja tiloilla.

3.1.2 Mathurin neljän polaaris-geneerisen stratagian malli

Mathur (1988) esittää palvelutuotteen erilaistamisasteeseen sekä Porterin yleisiin kilpailustrategioi

hin perustuvan neljän polaaris-geneerisen strategian mallin (kuvio 9). Tarkastelun lähtökohtana on 

ensinnäkin se, että yrityksen kilpailustrategian tulee perustua tuotosten, ei panosten asemointiin. 

Tuotokset määritellään tässä asiakkaan kokemina, ostopäätökseen vaikuttavina hyötyinä, kun taas 

panokset ovat sisäisiä toimintoja, joiden avulla asiakkaalle tarjottava lopullinen tuote tai palvelu 

muodostuu. Luonnollisesti panosten ja tuotosten välillä on selvä yhteys, mutta asiakkaan ostopää

tökseen vaikuttavat ainoastaan yrityksen tuotokset. Tulosten asemointi on kilpailustrategian muo

dostamisen lähtökohta eikä kilpailustrategian valintaa tulisi siis tarkastella valintana differoinnin ja 

kustannusjohtajuuden välillä vaan differoidun ja differoimattoman strategian välillä. Yritys, joka 

hyödyntää differointistrategiaa, voi mahdollisesti saavuttaa myös kustannusjohtajuutta, mutta diffe- 

roimatonta strategiaa noudattavan yrityksen on lähes välttämätöntä saavuttaa kustannusjohtajuus- 

asema. Lisäksi on otettava huomioon, että markkinat ja kilpailuasemat ovat jatkuvassa muutostilas

sa asiakkaiden mieltymysten ja yritysten kilpailukeinojen muuttuessa. (Mathur 1988)

Mathur jakaa mallissaan tuotteen ensin kahteen osaan: ydintuotteeseen ja tukipalveluihin. Ydintuo

te sisältää ne elementit, jotka ovat suoraan asiakkaan ostettavissa, ja tukipalvelut puolestaan neu

vonnan, koulutuksen tai avun, mitkä asiakkaalle tarjotaan. Sekä ydintuote että tukipalvelut voidaan 

jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: erilaistettuihin ja erilaistamattomiin. (Mathur 1988)

Systeemillä tarkoitetaan differoitua ydintuotetta ja differoituja tukipalveluita, jotka yhdessä mahdol

listavat tuotteen korkean hinnoittelun. Tuote on ydintuotteen osalta erilaistettu ja sisältää ominai

suuksia, jotka antavat sille kilpailuetua.
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Kuvio 9. Neljä polaaris-geneeristä strategiaa

Erilaistettu
YDINTUOTE

Erilaista
ni aton

TUKIPALVELUT

Erilaistettu Erilaistamaton

SYSTEEMI TUOTE

PALVELU HYÖDYKE

Lähde: Mathur 1988

Palvelu korostaa lisäpalveluiden merkitystä erilaistamisen perustana. Hyödyke tarkoittaa sekä ydin- 

että lisätuotteen osalta erilaistamatonta tuotetta, jonka kilpailuetu perustuu alhaisiin tuotantokustan

nuksiin ja kilpailukykyiseen hintaan. Merkittävät innovaatiot markkinoidaan yleensä ensin systee

meinä. Yritysten on tarjottava aluksi sekä tuotetta että erilaistettuja tukipalveluita jotta asiakkaat 

pystyisivät hyödyntämään palvelutuotetta mahdollisimman hyvin. Markkinoilla olevien asiakkai

den kokemuksen kasvaessa erilaistetut tukipalvelut eivät ole enää yhtä kriittinen osa palvelutuotteen 

markkinointia, jolloin osa toimialan yrityksistä profdoituu tuotemarkkinointiin ja osa palveluiden 

markkinointiin. (Mathur 1988)

3.1.3 Levittin kokonaistuotekonsepti -malli

Levitt (1980) esittää toisenlaisen tuotteen erilaistamiseen perustuvan mallin. Hänen mukaansa 

kaikki palvelutuotteet ovat erilaistettavissa, vaikka geneerinen tuote olisikin identtinen kilpailijoihin 

nähden, koska geneerisen tuotteen ollessa identtinen tarjottu tuote on differoitu. Levittin mallin 

perustana on ns. kokonaistuotekonsepti, jossa geneeriseen tuotteeseen lisätään elementtejä, joiden 

avulla tuotetta voidaan differoida (kuvio 10). Kokonaistuote on jaettavissa neljään eri osatuot- 

teeseen. Koska tässä tutkielmassa keskitytään palveluiden kuvaamiseen, käytetään tuotteesta jat

kossa nimitystä palvelutuote.



Kuvio 10. Kokonaistuotekonsepti

Geneerinen
palvelutuote

Odotettu palvelutuote

Laajennettu palvelutuote

Potentiaalinen palvelutuote

Lähde: Levitt 1980

1) Geneerinen palvelutuote tarkoittaa ydinpalvelua, joka on usein identtinen kilpailijoiden palve

luun verrattuna (Levitt 1980). Geneerisiä palvelutuotetta voidaan tarkastella myös palvelun laadun 

näkökulmasta. Pelkän ydintuotteen tarjoaminen ilman mitään lisäpalveluita ei tyydytä asiakkaan 

odotuksia laadusta. Esimerkkinä gereerisestä palvelutuotteesta on Internetin palveluiden käyttämi

sen mahdollistava tietoliikenneyhteys palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.

2) Odotettu palvelutuote voidaan määritellä asiakkaan vähimmäisvaatimuksena palvelutuotteesta, 

johon sisältyy ydinpalvelun lisäksi muun muassa tiettyjä laatu-, jakelu-, ja ylläpitovaatimuksia. 

Nämä vaatimukset täyttävää palvelutuotetta voidaan pitää eräänlaisena toimialan normituotteena, 

jonka lähes kaikki alalla olevat yritykset pystyvät tarjoamaan. Esimerkkinä odotetusta palvelutuot

teesta voidaan mainita Internet -liityntäpalveluiden ohessa asiakkaille tarjottavat sähköpostipalve

lut. Erottuakseen kilpailijoistaan yrityksen tulee kuitenkin pystyä tarjoamaan asiakkailleen odo

tukset ylittävää lisäarvoa. (Levin 1980)

3) Laajennettu palvelutuote tarjoaa asiakkaalle enemmän kuin hän osaa odottaa. Tällöin kilpailu 

käydään pikemminkin lisäarvoa tuottavien tekijöiden kesken kuin peruspalvelutuotteiden kesken. 

Laajennetun tuotteen käsite sisältää kaksi huomionarvoista seikkaa. Ensinnäkin palvelutuotteeseen 

lisättävien asiakkaan kannalta keskeisten tekijöiden arvon tulee olla suurempi kuin niiden 

kehittelyyn ja toteuttamiseen uhrattujen kustannusten. Toiseksi tämänhetkisestä laajennetusta tuot-



teestä voi pian tulla odotettu tuote sen edetessä elinkaarellaan, jos laajennukset muodostuvat nor

meiksi toimialalla. Tällöin asiakkaan on helppo siirtyä käyttämään kilpailijoiden tuotetta. Tämän 

estämiseksi asiakassuhdetta tulisi hoitaa pyrkimällä tarjoamaan asiakkaalle jatkuvasti entistä parem

pia ratkaisuja ja korkeampaa laatua (Levitt 1980.

4) Potentiaalinen palvelutuote sisältää Levittin (1980) mukaan kaiken, mitä yritys voi tehdä houku

tellakseen ja pitääkseen asiakkaita. Taloudelliset suhdanteet, yritysstrategiat, kilpailuolosuhteet ja 

asiakkaan odotukset voidaan mainita esimerkkeinä niistä tekijöistä, jotka määrittelevät potentiaali

sen tuotteen. Rajoituksena Levitt pitää ainoastaan budjettia ja mielikuvistusta.

3.1.4 Grönroosin peruspalvelupaketti -malli

Grönroosin mukaan palvelupaketti koostuu erilaisista aineellisista tai aineettomista palveluista, 

jotka yhdessä muodostavat kokonaistuotteen. Palvelupaketti voidaan jakaa kolmeen elementtiin: 

ydinpalveluun, avustaviin palveluihin ja tukipalveluihin (kuvio 11).

Kuvio 11. Grönroosin peruspalvelupaketti

TUKIPALVELUT

AVUSTAVAT PALVELUT

YDINPALVELU

Lähde: Grönroos 1990, 103

Ydinpalvelulla tarkoitetaan asiakkaalle tarjottavaa peruspalvelua. Avustavat palvelut ovat välttä

mättömiä, koska ilman niitä ydinpalvelua ei voi kuluttaa. Sen sijaan tukipalvelut eivät ole ydinpal-
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velun käytön kannalta tarpeellisia, mutta niitä voidaan käyttää arvon lisäämiseksi tai palvelun eri

laistamiseksi kilpailijoiden tarjonnasta. (Grönroos 1990, 101-103)

Peruspalvelupaketin tehtävänä on kuvata, mitä palveluita tarvitaan asiakkaiden tai kohdemarkki- 

noiden tarpeiden täyttämiseen. Palvelutuotteen käsitteellistämisessä onkin aina nojauduttava asiak

kaan näkökulmaan. Palvelupaketti kuvaa, mitä asiakkaat saavat organisaatiolta eli se kertoo loppu

tuloksen teknisen laadun. Tämän lisäksi palvelun laadun kokemiseen vaikuttavat imagoja ulkoinen 

viestintä. (Grönroos 1990, 100-102)

3.2 Elektroniset jakelukanavat kuluttajapalveluiden markkinoinnissa

Tässä alaluvussa selvitetään ensiksi, mitä tarkoitetaan elektronisilla markkinoilla ja mitä ovat palve

luiden elektroniset jakelukanavat (alaluku 3.2.1). Sen jälkeen tarkastellaan, miten elektronisten ja

kelukanavien palveluita voidaan luokitella (alaluku 3.2.2). Tämän jälkeen käsitellään elektronisten 

jakelukanavien palveluympäristöä Hoffmanin & Novakin monenkeskisen viestintämallin avulla 

(alaluku 3.2.3) ja lopuksi sitä, miten yritys voi muodostaa elektroniseen jakelukanavaan perustuvan 

palvelupaketin (alaluku 3.2.4).

3.2.1 Elektroniset markkinat ja elektroniset jakelukanavat

Telekommunikaatioteknologian ja informaatioteknologian kehittyminen on synnyttänyt elektroniset 

markkinat, joissa palveluihin ja tuotteisiin liittyvät liiketoimintatransaktiot suoritetaan tietoliikenne

verkkojen välityksellä (Senn 1996). Palvelutapahtumassa palvelun tarjoaja, käyttäjä sekä muut pal

velun osapuolet ovat yhteydessä toisiinsa tai toistensa tietojärjestelmiin tietoliikenneyhteyksien vä

lityksellä. Asiakkailla on pääsy palveluihin muun muassa puhelinverkon, kaapelitelevisioverkon ja 

langattoman puhelinverkon kautta. Asiakas käyttää palvelua päätelaitteen, esimerkiksi tietokoneen 

tai television avulla, ja päätelaitteessa olevan käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymä toimii rajapin

tana palvelun ja käyttäjän välillä. (Benjamin & Wigand 1995) Esimerkkejä tällaisista palveluista 

ovat Intemet-tietoverkko ja sen kautta jaeltavat palvelut, digitaaliset puhelinpalvelut, fax-palvelu 

sekä matkapuhelinverkkojen lyhytsanomapalvelut (Zeithaml & Bitner 1996, 12).



Kuvio 12. Elektronisten markkinoiden rakenne

Elektroniset
markkinatMyyjä 2

Myyjä 3

Asiakas

Tuotteiden jakelukanava

M..................► Informaatiovirta *

------------------► Tuote

Lähde: Strader & Shaw 1997

Strader & Shaw (1997) esittävät, että elektronisten markkinoiden syntyessä ensiksi digitalisoituu 

markkinamekanismi eli tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation vaihdanta (kuvio 12). Tuot

teet ja palvelut jaellaan vielä kuitenkin perinteisiä reittejä pitkin. Toisessa vaiheessa digitalisoituu 

myös tuote ja sen jakelu, jolloin elektronisen markkinapaikan kautta toteutetaan suurin osa ostajan 

ja myyjän toiminnoista kuten markkinointi, tilaustenkäsittely, jakelu ja maksaminen sekä käyttö. 

Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat kirjat, sanomalehdet, tietokoneohjelmat, elokuvat sekä mu

siikki. Näin kuviossa 12 esitetty tuotteiden fyysinen jakelukanava voidaan ohittaa kokonaan.

Evans & Wurster (1997) esittävät toimialatason seuraamuksia informaation ja fyysisten prosessien 

erottamisesta: 1) Yritysten arvoketjut eriytyvät informaatioon ja hyödykkeisiin perustuviksi liike

toiminnoiksi, joilla on erilaiset kilpailuedun lähteet. Esimerkiksi autokauppaan liittyvä informaa

tion välitys eriytyy omaksi liiketoiminnakseen autokaupan logistiikasta (Rayport & Sviokla 1994).

2) Verkostomaiseen rakenteeseen perustuvalla markkinapaikalla verkostoon liittyvien käyttäjien 

määrän kasvaessa verkon tai yksittäisen palvelun arvo kasvaa käyttäjän näkökulmasta. Näin ollen 

keskeistä on riittävän suuren käyttäjämäärän saavuttaminen, jotta alalle tulon esteitä voidaan nostaa.

3) Yleisiin tietoverkkoihin (esimerkiksi Internet) perustuvalla markkinapaikalla asiakkaiden vaih- 

dantakustannukset laskevat, koska kaikki palvelut ovat saatavissa saman jakelukanavan ja pääte

laitteen kautta. Näin ollen yritysten on kehitettävä uusia keinoja asiakasuskollisuuden luomiseen.

4) Elektroniselle markkinapaikalle syntyy uusia välittäjiä, jotka kokoavat asiakkaiden neuvot
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teluvoimaa ja kilpailuttavat tuotteiden tai palveluiden tarjoajia loppuasiakkaiden eduksi (ks. myös 

Sarkar ym. 1995). 5) Toimialoilla neuvotteluvoimien suhteissa tapahtuu muutoksia, koska yksit

täisten yritysten on yhä vaikeampaa suojata informaation tai jakelukanavien kontrollointiin perus

tuvia monopoliasemiaan. 6) Elektronisten markkinoiden kehittyessä nykyisten toimijoiden infra

struktuureista voi tulla kilpailuhaitta, vaikka ne ovat aikaisemmin olleet kilpailuedun lähteenä ja 

nostaneet alalle tulon esteitä. Erityisen uhattuna ovat sellaiset liiketoiminta-alueet, joissa tuotetta 

tai palvelua voidaan tarjota tehokkaammin elektronisten jakelukanavien kautta.

3.2.2 Palveluiden luokittelu elektronisessa jakelukanav assa

Ravport ja Sviokla (1994) jakavat elektronisia jakelukanavia hyödyntävät palvelut kolmeen 

luokkaan: sisältö-, konteksti- sekä infrastruktuuripalveluihin (kuvio 13).

Kuvio 13. Arvonmuodostus fyysisessä ja elektronisessa markkinapaikassa 

C^ASIAKKAAT^) (^ASLVKKAAT^

Transaktio Transaktio

TuotemerkkiTuotemerkki

SISÄLTÖ

KONTEKSTIKONTEKSTI

INFRASTRUKTUURI VINFRASTRUKTUURI

Perinteinen __________ Elektroninen

markkinapaikka markkinapaikka

Lähde: Ravport & Sviokla 1994

Sisältöpalvelut ovat palveluita, joihin kuluttajia pyritään viime kädessä ohjaamaan (Hoffman ym. 

1995). Tällaisia palveluita tai sisältöaiheita ovat muun muassa uutiset, urheilu, harrastukset ja 

vapaa-aika, vuorovaikutteiset opetussovellukset, kauppapalvelut, pankki-ja rahoituspalvelut, pääsy

jä matkalippujen tilaaminen, vuorovaikutteiset pelit, tilausvideo ja maksu-tv sekä sähköposti ja kes

kustelupalstat (Baer 1998).
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Kontebtipalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka kokoavat yksittäisiä sisältöpalvelulta kuluttajien 

saataville ja toimivat välittäjinä ja solmukohtina elektronisilla markkinoilla. Sarkarin ym. (1995) 

mukaan tällaisten välittäjäpalveluiden tehtävänä on muun muassa helpottaa kuluttajien tiedon etsi

mistä ja palveluiden arviointia, auttaa kuluttajaa määrittämään tarpeitaan ja täyttämään niitä sekä 

pienentää kuluttajan ja sisältöpalvelun tuottajan riskiä. Tällaisia palveluita ovat muun muassa hake

mistot. hakupalvelut, elektroniset tavaratalot sekä elektroniset maksujärjestelmät. Mäkelin (1998, 

71-74) esittelee käsitteen portaali, suomeksi ovi, portti tai käytävä, jolla kuvataan edellä mainittuja 

verkon solmukohtia. Ensimmäisen tason portaalit ovat palveluita, joista käyttäjät useimmiten aloit

tavat verkkopalveluiden käyttönsä sekä hakevat niistä ja tallettavat niihin erilaista itseään kiinnosta

vaa sisältöä. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat muun muassa America Online, Yahoo! -haku

palvelu. Netscape Netcenter sekä Sonera Oyj:n Keskuskatu. Toisen tason portaaleja ovat eri alojen 

kauppapalvelut, kuten Amazon -verkkokirjakauppa. Kolmannen tason portaalit ovat tiettyä rajattua 

kohderyhmää palvelevia palveluita, joita pienet ja keskisuuret yritykset, yhteisöt ja harrastuspiirit 

ovat luoneet. (Mäkelin 1998, 71-74) Esimerkkinä tällaisesta palvelusta voidaan mainita Talentum 

Oyj:n Duuni.net-palvelu, joka on suunnattu suomalaisille markkinoinnin ammattilaisille.

Infrastruktuuripalveluihin puolestaan kuuluvat muun muassa puhelin-ja tietoverkkopalvelut, kulut

tajien päätelaitteet ja -ohjelmat (Rayport & Sviokla 1994). Nämä palvelut tarjoavat tekniset puit

teet sisältö- ja kontekstipalveluiden käyttämiselle.

Elektronisella markkinapaikalla yksittäinen yritys voi valita, toimiiko se yhdellä tasolla vai esimer

kiksi kaikilla kolmella tasolla. Sisältö, konteksti ja infrastruktuuri on kuitenkin helppo erottaa toi

sistaan. ja eri tasoilla toimivilla yrityksillä on mahdollisuus hallita rajapintaa asiakkaisiin ilman 

vuorovaikutusta muiden tasojen toimijoiden kanssa. (Rayport & Sviokla 1994)

3.2.3 Hoffmanin ja Novakin monenkeskinen viestintämalli

Kuviossa 14 on esitetty Hoffmanin ja Novakin (1996a) esittämä malli elektronisiin jakelukanaviin 

perustuvien palveluiden palveluympäristöstä.



38

Kuvio 14. Elektronisiin jakelukanaviin perustuvien palveluiden palveluympäristö

K

K = kuluttaja

Sisältö

SisältöMediaSisältö

Sisältö

K Y = yritys

Lähde: Hoffman & Novak 1996a

Elektroninen palveluympäristö (hypermedia computer-mediated environment) mahdollistaa kulutta

jille ja yrityksille multimediamuotoisen sisällön tarjoamisen ja käyttämisen (konevuorovaikutus) 

sekä kommunikoinnin median välityksellä (ihmisvuorovaikutus) (Hoffman & Novak 1996a). Me- 

diaelementtejä ovat teksti, kuva, ääni sekä liikkuva kuva (Senn 1996). Käyttäjä on vuorovaikutuk

sessa palveluympäristön kanssa oman päätelaitteensa, esimerkiksi tietokoneen tai matkapuhelimen, 

sekä tietoliikenneyhteyden avulla (Kierzkowski ym. 1996). Verkkonavigoinnilla tarkoitetaan käyt

täjän itseohjautuvaa liikkumista elektronisessa palveluympäristössä. Tämä epälineaarinen prosessi 

tarjoaa käyttäjälle suuremman valinnanvapauden ja kontrollin kuin esimerkiksi perinteiset sähköiset 

viestimet kuten televisio ja sanomalehdet. Koska palveluympäristö mahdollistaa transaktioiden 

suorittamisen, voi verkko toimia samanaikaisesti sekä kommunikaatiokanavana että markkinapaik

kana. (Hoffman & Novak 1996a)

Käyttäjän hyödyt syntyvät palveluympäristön rakenteesta: informaation saatavuudesta, tehokkaista 

tiedonhakumahdollisuuksista sekä mahdollisuudesta kokeilla palveluita verkon kautta. Nämä piir

teet vähentävät asiakkaan riskiä ostopäätöksen yhteydessä. (Hoffman ym. 1995) Lisäksi mahdol

lisuus tietotekniikan ja tietoverkon avulla kerätä, analysoida ja hallita suuria tietomääriä mahdollis

taa vertailevan ostosten teon ja nopeuttaa asioiden löytämistä (Hoffman ym. 1995 ref. Wallace 

1995).
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Hoffman & Novak (1996b) esittelevät käsitteen flow (käsite alunperin Csikszentmihalyi 1977; 

Csikszentmihalyi & LeFevre 1989), jolla he kuvaavat käyttäjän näkökulmasta eräänlaista verkkona- 

vigoinnin optimaalisinta subjektiivista kokemusta. Tällaisessa tilassa käyttäjä on keskeytyksettö- 

mässä konevuorovaikutuksessa palveluympäristön kanssa, kokee verkkonavigoinnin itsessään miel

lyttäväksi ja kokee o levänsä enemmän läsnä palveluympäristössä kuin fyysisessä ympäristössään. 

Lisäksi verkkonavigointiprosessi vahvistaa itse itseään. Jotta tällainen olisi mahdollista, on kulutta

jan palveluympäristön käyttöön liittyvien kykyjen ja palveluympäristön tarjoamien haasteiden olta

va tasapainossa keskenään (ks. kuvio 15).

Kuvio 15. Palveluympäristön haasteiden ja käyttäjän kykyjen vaikutus palvelukokemukseen

Korkea

PALVELU-

YMPÄRISTÖN

HAASTEELLISUUS

Matala

Lähde: Hoffman & Novak 1996b

Mitä lähempänä käyttäjän kokemus on optimaalista tilaa, sitä paremmin käyttäjä oppii palveluym- 

päristöstä ja sitä kokeilevampaa ja osallistuvampaa käyttäjän toiminta on. Lopputuloksena on posi

tiivisempi palvelukokemus ja suhtautuminen palvelua tuottavaan yritykseen tai sen tuotteisiin sekä 

suurempi todennäköisyys, että asiakas palaa myöhemmin takaisin. Tämä tulisi ottaa huomioon pal

veluiden suunnittelussa siten, että käyttäjän kykyjen kasvaessa palveluympäristön haasteellisuus 

kasvaa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi räätälöitävän käyttöliittymän avulla, jossa käyttäjä voi 

lisätä palveluiden ominaisuuksia tai palveluiden määrää kykyjensä kasvaessa. (Hoffman & Novak 

1996b)

turhautuminen

optimaalinen

palvelukokemus

(flow)

apatia kyllästyminen

Vähäiset Suuret

KÄYTTÄJÄN KYVYT SUHTEESSA 

HAASTEISIIN
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3.2.4 Elektronisiin jakelukanaviin perustuvan palvelupaketin muodostaminen

Tässä alaluvussa tarkastellaan lähemmin, miten yritys voi muodostaa elektronisiin jakelukanaviin 

perustuvan palvelupaketin.

Kuvio 16. Yrityksen ja asiakkaan roolien laajeneminen

Yrityksen aktiviteetit ----------------------------------------------------------------- ►

HävittäminenMarkkinointiTuotantoSuunnittelu

M------------------------------------- Kuluttajan aktiviteetit

Lähde: Wikström 1996

Wikströmin (1996) mukaan informaatioteknologiaa hyödyntämällä tuotteita tai palveluita markki

noiva yritys ja sen asiakkaat voivat laajentaa perinteisiä roolejaan arvonmuodostusprosessissa 

(kuvio 16). Kuluttajat voivat olla aktiivisia osapuolia suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoin

nissa, ja yritykset voivat olla aktiivisemmin mukana kulutus- tai käyttövaiheessa tuomassa asiak

kaalle lisäarvoa. Mikäli kyseessä on fyysinen tuote, osallistuvat molemmat tuotteen hävittämiseen. 

Yrityksen tulisi nähdä asiakkaansa, heidän kokemuksensa, tietämyksensä ja mieltymyksensä tärkei

nä resursseina omassa tuotannossaan, ja sillä tulisi olla pääsy näihin resursseihin jatkuvasti. Vuoro

vaikutussuhteen pohjalta yritys voi prosessoida tietämystä esimerkiksi asiakkaiden tarpeista, ja 

hyödyntää tätä palveluiden edelleen kehittämisessä. (Wikström 1996)

Miten yrityksen ja asiakkaan suhdetta tulisi sitten kehittää käytännössä elektronisia jakelukanavia 

hyödyntävien palveluiden markkinoinnissa? Hagel lilja Armstrong (1997a, 59) sekä Kierzkowski 

ym. (1996) esittävät mallin, jossa kuvataan tällainen prosessi (kuvio 17). Sen vaiheita ovat 1) 

asiakkaiden houkuttelu palveluun, 2) aktivoiminen vuorovaikutukseen, 3) asiakasuskollisuuden luo

minen, 4) asiakasprofiilien muodostaminen sekä 5) luodun asiakassuhteen arvon hyödyntäminen. 

Esitettyyn malliin liittyy läheisesti luvussa 3.2.2 mainitut toisen ja kolmannen tason portaalit tai niin 

sanotut verkkoyhteisöt. Tällaisessa palvelussa yhdistetään tiettyyn aihepiiriin ja kohdesegmentin 

tarpeisiin liittyvät ydinsisältöpalvelut, kommunikaatiopalvelut sekä kaupankäyntipalvelut (Hagel III 

& Armstrong 1997b). Yhteisöt voivat liittyä esimerkiksi ammattiin, harrastuksiin, yhteiseen elä-
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mänkokemukseen tai elämänvaiheeseen. Yhteisö tarjoaa jäsenilleen kilpailevaa, monipuolista 

tuote-ja palvelutarjontaa sekä tarjouspyyntö-ja ostomahdollisuuksia. (Mäkelin 1998, 120)

Kuvio 17. Asiakassuhteen kehittäminen elektronisessa palveluympäristössä

Ydinsisältö Kommunikaatio Kaupankäynti

1. ASIAKKAIDEN 
HOUKUTTELU 
PALVELUUN

2. AKTIVOIMINEN 
VUORO
VAIKUTUKSEEN

3. ASIAKAS- 
USKOLLISUUDEN 
LUOMINEN

4. ASIAKAS- 
PROFIILIEN 
MUODOSTAMINEN

5. ASIAKAS
SUHTEEN ARVON 
HYÖDYNTÄMINEN

- markkinointi
- houkutteleva sisältö
- ilmainen jäsenyys ja 

käyttö

- asiakkaiden
tuottaman materiaalin 
hyödyntäminen

- asiakkaiden väliset 
suhteet

- asiakkaiden ja 
yrityksen välinen 
kanssakäyminen

- räätälöity 
vuorovaikutus

- kysymällä
- havainnoimalla

- ostomahdollisuudet
- kohdennettu mainonta
- maksulliset 

lisäpalvelut

Lähteet: Hagel III & Armstrong 1997a, 59; Hagel & Armstrong 1997b: Kierzkowski ym. 1996 

(mukailtu)

1) Asiakkaiden houkuttelu palveluun. Lähtökohtana palvelun ja asiakassuhteen kehittämisessä on 

valittuja asiakasryhmiä kiinnostava sisältö sekä palvelun asemointi kohderyhmään (Kierzkowski 

ym. 1996). Mahdollisimman suurta asiakaskuntaa voidaan tavoitella tarjoamalla palvelua aluksi il

maiseksi.

2) Aktivoiminen vuorovaikutukseen. Toisessa vaiheessa tavoitteena on herättää asiakkaan mielen

kiinto osallistua vuorovaikutukseen, esimerkiksi tuottamaan palveluun omaa materiaalia. Perinteis

ten viestinten, kuten aikakauslehtien tai televisio sisältömuotojen siirtäminen sellaisenaan ei tuota 

haluttua lopputulosta, koska ne eivät synnytä vuorovaikutusta. (Kierzkowski ym. 1996)

3) Asiakasuskollisuuden luominen. Asiakassuhteen kehittämisen kannalta on tärkeää, että asiakas 

saadaan palaamaan palveluun uudelleen mahdollisimman usein ja viettämään sen parissa mahdolli

simman paljon aikaansa (Hagel III & Armstrong 1997a, 59). Kierzkovvskin ym. (1996) mukaan 

ensinnäkin palvelusisällön on muututtava jatkuvasti. Lisäksi asiakkaan vaihdantakustannuksia voi

daan pyrkiä nostamaan tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuutta palvelun räätälöintiin sekä vuorovai

kutukseen muiden asiakkaiden kanssa. Mitä enemmän asiakas käyttää aikaansa muokkaamalla pal

velua vastaamaan omia tarpeitaan tai luomalla vuorovaikutussuhteita muiden asiakkaiden kanssa.
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sitä pienempi on tämän halukkuus tehdä sama uudelleen toisen palveluntarjoajan kanssa (ks. myös 

Hoffman & Novak 1996c; Senn 1996; Zeithaml & Bittner 1996, 368-369).

4) Asiakasprofiilien muodostaminen. Vuorovaikutteinen media mahdollistaa uusia tapoja selvittää 

asiakkaiden demografiatietoja, asenteita ja käyttäytymistä. Saatavaa informaatiota voidaan hyödyn

tää myöhemmin esimerkiksi palvelun kehittämisessä, muiden tuotteiden ja palveluiden markkinoin

nissa sekä kanta-asiakasohjelmien toteutuksessa. (Kierzkowski ym. 1996) Mäkelin (1998, 148) 

esittää, että asiakasprofiileja voidaan muodostaa sen perusteella, mitä palveluita asiakas käyttää, 

mitä tietoja asiakkaan päätelaite välittää, mitä vastauksia asiakas antaa kyselyihin sekä miten asia

kas käyttäytyy (esimerkiksi käyttöuseus, käyttöajankohdat sekä palveluissa vietetty aika).

5) Asiakassuhteen arvon hyödyntäminen. Palvelun tavoitteista ja liiketoimintamallista riippuen, 

syntynyttä asiakastuntemusta ja asiakaskunnan kokoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kohdennetun 

mainonnan, kohdennetun tuote- tai palvelumyynnin sekä käyttäjämaksutulojen avulla (Hagel III & 

Armstrong 1997a. 59).

Kuviossa 18 esitetään yhteenvetona elektronisia jakelukanavia hyödyntävien palveluiden rakenne. 

Kuviossa on yhdistetty Rayportin ja Svioklan (1994) malli, jossa palvelut jaetaan infrastruktuuri-, 

konteksti- ja sisältöpalveluihin. Sisältöpalvelut on jaettu Hagel III:n ja Armstrongin (1997b) sekä 

Kierzkovvskin (1996) mallin mukaisesti tiettyyn aihepiiriin tai kohdesegmentin tarpeisiin suunnitel

tuihin ydinsisältö-, kommunikaatio- ja kaupankäyntipalveluihin. Ydinsisällöllä tarkoitetaan tietylle 

kohderyhmälle suunnattuja yksittäisiä, esimerkiksi tekstiä ja videokuvaa hyödyntäviä tietosisältöjä. 

Esimerkkinä voidaan mainita päivittäinen uutistarjonta elokuviin liittyvistä aiheista. Kommunikaa

tiopalveluilla tarkoitetaan sellaisia ydinsisältöön liittyviä palveluita, joiden tavoitteena on asiakkai

den aktivoiminen vuorovaikutukseen, asiakasuskollisuuden luominen sekä asiakastarpeiden tunnis

taminen. Asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi uutuuselokuviin liittyviä keskustelupalstoja, mah

dollisuutta itse arvostella näkemiään elokuvia ja nähdä muiden arvosteluja sekä osallistua erilaisiin 

elokuva-aiheisiin kilpailuihin. Tällaisten palveluiden tavoitteena on lisätä asiakkaiden välistä kans

sakäymistä ja nostaa asiakkaiden vaihdantakustannuksia. Lisäksi esimerkkinä mainittu asiakkaiden 

mahdollisuus luokitella ja arvostella elokuvia mahdollistaa profiilien muodostamisen asiakkaiden 

elokuviin liittyvistä mieltymyksistä. Kaupankäyntipalveluiden tarkoituksena on muodostettujen 

asiakassuhteiden arvon hyödyntäminen. Esimerkiksi asiakkaiden elokuvamieltymyksiin liittyvää
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tietoa voidaan hyödyntää uutuuselokuviin liittyvässä markkinointiviestinnässä tai oheistuotteiden 

myynnissä. Asiakastuntemusta voidaan hyödyntää myös palveluiden edelleen kehittämisessä.

Kuvio 18. Elektronisia jakelukanavia hyödyntävien palveluiden elementit

FYYSISEN 
MARKKINAPAIKAN 
TUOTTEET JA 
PALVELUT

P = yksittäinen palvelu ■<------- ► = palveluiden välinen sidos (esimerkiksi WWW-linkki,
transaktiomahdollisuus tai markkinointiviestintää)

= kilpaileva portaali = fyysisen markkinapaikan tuote tai palvelu

Lähteet: Hagel III & Armstrong 1997a, 59; Rayport & Sviokla 1994 (mukailtu)

Edellä lueteltujen palveluiden lisäksi mallissa esitetään fyysisen markkinapaikan tuotteet ja palve

lut, koska Mäkelinin (1998, 20) sekä Hagel III:n ja Armstrongin (1997a, 59) mukaan asiakkaalle 

voidaan tarjota mahdollisuus ostaa myös fyysisiä tuotteita, esimerkiksi kirjoja.
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Symboleilla P kuvataan yksittäisiä sisältöpalvelulta. Palveluiden välille piirretyt suorat ovat esi

merkkejä palveluiden välisistä mahdollisista sidoksista. Sidokset voivat olla verkkonavigointiin 

liittyviä WWW-linkkejä. muihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvää markkinointiviestintää, tuotteen 

tai palvelun ostaminen sekä muihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä lisäarvopalvelulta, (vrt. 

Hoffman & Novak 1996b; Kierzkowski ym. 1996) Esimerkkinä muihin tuotteisiin ja palveluihin 

liittyvistä lisäarvopalveluista voidaan mainita televisio-ohjelmiin liittyvien taustatietojen tarjoami

nen elektronisessa palveluympäristössä.

Yritys voi valita, toimiiko se infrastruktuuri-, konteksti- ja sisältöpalvelujen osalta yhdellä vai 

useammalla tasolla. Edelleen sisältöpalvelujen osalta sillä on valittavanaan ydinsisältö-, kommu

nikaatio-ja kaupankäyntipalvelut. Laajimmillaan yritys voi tarjota asiakkailleen kokonaispalvelua, 

joka käsittää tietoliikenneyhteyden ja siihen tarvittavat laitteet, erilaisia hakemistopalveluita ja eri 

kohderyhmille suunnattuja sisältöpalvelulta. Tähän voi liittyä olemassa olevien fyysisen markkina

paikan palveluiden, tuotteiden tai asiakassuhteiden hyödyntäminen. Suppeimmillaan yritys voi kes

kittyä yksittäiseen palvelutyyppiin, esimerkiksi reaaliaikaisen keskustelun mahdollistavien palvelui

den tarjoamiseen. Kilpailuedun saavuttamisen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että yritys tar

joaa sellaisia palveluita, jotka perustuvat yrityksen ainutlaatuisiin kyvykkyyksiin ja resursseihin. 

Lisäksi yrityksen on kyettävä ylläpitämään kilpailuetuaan toimialan edetessä elinkaarellaan ja laa

jennetun palvelutuotteen muuttuessa odotetuksi palvelutuotteeksi asiakkaiden vaatimusten kasva

essa. Tässä onnistuminen edellyttää, että yritys ja sen asiakkaat ovat sellaisessa vuorovaikutussuh

teessa, jossa yrityksellä on mahdollisuus jatkuvasti oppia asiakkaiden muuttuvista tarpeista ja hyö

dyntää tätä tietoa palveluiden edelleen kehittämisessä.

3.3 Yhteenveto

Tässä alaluvussa esitetään luvun 3 yhteenveto. Luvussa vastattiin tutkimuskysymyksiin, mitä ovat 

palvelukonseptit sekä miten elektronisia jakelukanavia voidaan hyödyntää palveluiden markkinoin

nissa.

Palvelu määriteltiin ainakin jossain määrin aineettomaksi teoksi tai tekojen sarjaksi, joka tapahtuu 

yleensä joskaan ei välttämättä asiakkaan, palveluhenkilökunnan ja/tai fyysisten resurssien tai tava

roiden ja/tai palvelun tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ja joka tarjoaa ratkaisun
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asiakkaan ongelmiin. Palveluiden erityispiirteitä ovat aineettomuus, heterogeenisuus, valmistuksen 

ja käytön samanaikaisuus sekä katoavuus.

Palvelukonsepteista esiteltiin ensiksi palvelutuotteen erilaistamisasteeseen sekä Porterin yleisiin kil

pailustrategioihin perustuva Mathurin neljän polaaris-geneerisen strategian malli. Mathurin mu

kaan yrityksen kilpailustrategian tulisi perustua tuotosten, ei panosten asemointiin. Mallin element

tejä ovat systeemi, tuote, palvelu sekä hyödyke. Tämän jälkeen esiteltiin Levittin kokonaistuote- 

konsepti -malli, jonka mukaan kokonaistuote on jaettavissa neljään eri osaan: geneeriseen, odotet

tuun. laajennettuun sekä potentiaaliseen palvelutuotteeseen. Levittin mukaan kaikki palvelutuotteet 

ovat erilaistettavissa, vaikka geneerinen tuote olisikin identtinen kilpailijoihin nähden, koska genee

risen tuotteen ollessa identtinen tarjottu tuote on differoitu. Palvelutuotteen edetessä elinkaarellaan 

voi laajennetusta palvelutuotteesta tulla odotettu palvelutuote asiakkaiden vaatimusten kasvaessa, 

joten yrityksen tulisi kyetä tarjoamaan entistä parempia ratkaisuja ja korkeampaa laatua. Kolman

neksi esiteltiin Grönroosin peruspalvelupaketti -malli, jossa palvelu jaetaan ydinpalveluksi, avus

taviksi palveluiksi sekä tukipalveluiksi. Peruspalvelupaketin tehtävänä on kuvata, mitä palveluita 

tarvitaan asiakkaiden tai kohdemarkkinoiden tarpeiden täyttämiseen.

Palveluiden elektronisilla jakelukanavilla tarkoitetaan erilaisia telekommunikaatioteknologiaan ja 

informaatioteknologiaa perustuvia tiedonsiirtokanavia, joita ovat esimerkiksi puhelinverkko, kaape

litelevisioverkko sekä langattomat puhelinverkot. Esimerkkinä elektronisia jakelukanavia hyödyn

tävistä palveluista mainittiin muun muassa Internet -tietoverkko ja sen kautta jaeltavat palvelut sekä 

digitaaliset puhelinpalvelut. Käyttäjä on vuorovaikutuksessa palveluympäristön kanssa oman pääte

laitteen. esimerkiksi tietokoneen tai matkapuhelimen avulla.

Elektronisten markkinoiden kehittyessä yritysten arvoketjut eriytyvät informaatioon ja hyödykkei

siin perustuviin liiketoimiin, joissa on erilaiset kilpailuedun lähteet. Lisäksi yleisiin tietoverkkoihin 

perustuvassa markkinapaikassa asiakkaiden vaihdantakustannukset laskevat, joten yritysten on ke

hitettävä uusia keinoja asiakasuskollisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Erityisen uhattuna ovat 

sellaiset liiketoiminta-alueet, joissa tuotetta tai palvelua voidaan tarjota tehokkaammin elektronisen 

jakelukanavan kautta.

Elektronista jakelukanavaa hyödyntävät palvelut jaettiin kolmeen tasoon. Sisältöpalveluita ovat 

esimerkiksi uutis- ja viihdepalvelut. Kontekstipalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka kokoavat yk
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sittäisiä sisältöpalvelulta kuluttajien saataville ja toimivat välittäjinä ja solmukohtina elektronisilla 

markkinoilla. Infrastruktuuripalveluihin kuuluvat muun muassa puhelin- ja tietoverkkopalvelut, ku

luttajien päätelaitteet ja -ohjelmat. Elektronisella markkinapaikalla sisältö, konteksti sekä infra

struktuuri on helppo erottaa toisistaan, ja eri tasoilla toimivilla yrityksillä on mahdollisuus hallita 

rajapintaa asiakkaisiin ilman vuorovaikutusta muiden tasojen toimijoiden kanssa.

Seuraavaksi tarkasteltiin elektronisten palveluiden palveluympäristöä. Elektroninen palveluympä- 

ristö antaa käyttäjälle mahdollisuuden multimediamuotoisen sisällön tarjoamiseen ja käyttämiseen 

(konevuorovaikutus) sekä kommunikointiin median välityksellä (ihmisvuorovaikutus). Verkkona- 

vigoinnilla tarkoitetaan käyttäjän itseohjautuvaa ja epälineaarista liikkumista elektronisessa palvelu- 

ympäristössä. Palveluiden kehittämisessä on tärkeää, että käyttäjien kyvyt ja palveluympäristön 

haasteet ovat tasapainossa. Optimaalisesta palvelukokemuksesta seuraa osallistuvampi käyttäyty

minen, positiivisempi suhtautuminen palvelua tuottavaan yritykseen tai sen tuotteisiin sekä suurem

pi todennäköisyys, että asiakas palaa palveluun takaisin.

Viimeisessä alaluvussa tarkasteltiin elektronisen palveluympäristön mahdollisuuksia asiakassuhteen 

luomisessa. Elektroninen palveluympäristö mahdollistaa yrityksen ja asiakkaan roolien lähentymi

sen. Asiakkaat voivat osallistua tuotteen tai palvelun suunnitteluun ja toteutukseen, ja yritys voi 

puolestaan osallistua muun muassa kulutus- tai käyttövaiheeseen. Lisäksi esitettiin malli, jonka 

mukaan asiakassuhdetta tuli kehittää. Asiakassuhteen kehittämisen vaiheita ovat asiakkaiden hou

kuttelu palveluun, aktivoiminen vuorovaikutukseen, asiakasuskollisuuden luominen, asiakasprofii

lien muodostaminen sekä asiakassuhteen arvon hyödyntäminen.
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4 KULUTTAJAMARKKINOIDEN SEGMENTOINTI

Tässä luvussa selvitetään, mitä on kuluttajamarkkinoiden segmentointi sekä esitetään tutkielman 

teoreettisen osan yhteenveto ja viitekehys. Ensin esitellään markkinoiden segmentointi käsitteenä 

sekä miten se eroaa toimialan segmentoinnista (alaluku 4.1). Sen jälkeen käydään läpi kuluttaja

markkinoilla käytetyt segmentointimuuttujat sekä esitellään tarkemmin käyttäytymiseen perustuvat 

muuttujat (alaluku 4.2). Lopuksi esitellään segmentointiprosessin vaiheet (alaluku 4.3) sekä tutkiel

man teoreettisen osan yhteenveto ja viitekehys (alaluku 4.4).

4.1 Markkinoiden segmentointi käsitteenä

Kotler ym. (1996, 926) määrittelevät markkinoiden segmentoinnin seuraavasti:

"Markkinoiden segmentoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinoilla olevat ostajat jaetaan 

ryhmiin näiden erilaisten tarpeiden, ominaispiirteiden tai käyttäytymisen perusteella, ja jossa kukin 

muodostettu ryhmä saattaa tarvita erilaisen tuotteen tai markkinointimixin. "

Markkinasegmentillä puolestaan tarkoitetaan ryhmää yrityksen nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita, 

joilla on sellaisia yhteisiä piirteitä, jotka ovat oleellisia selitettäessä tai ennustettaessa ryhmään 

kuuluvien henkilöiden reagointia yrityksen toteuttamiin markkinointitoimenpiteisiin. (Hutt & Speh 

1995,161)

Segmentoinnin teoreettinen tausta perustuu mikrotaloustieteen hintadiskriminointi -käsitteeseen. 

Sen mukaan monopoliasemassa oleva yritys voi kasvattaa tulojaan siten, että se asettaa jokaiselle 

asiakkaalleen korkeimman hinnan, jonka kukin on enintään valmis maksamaan. Mikäli kaikille 

asiakkaille asetetaan sama hinta, niin osa maksaisi tuotteesta vähemmän kuin olisi itse asiassa val

mis maksamaan, kun taas toiset jättäisivät tuotteen ostamatta liian korkean hinnan takia. Mikäli yri

tys lähestyy jokaista asiakastaan erikseen ja saa heidät maksamaan korkeimman hinnan, jonka he 

ovat kukin valmiita maksamaan, niin tällöin yritys maksimoi tulonsa samalla, kun kaikki asiakkaat 

pitävät tuotteen ostamista itsensä kannalta järkevänä. Hintadiskriminoinnin teoriassa käsitellään ai

noastaan tilannetta, jossa yritys muuttaa tuotteen hintaa. Markkinoiden segmentoinnissa tätä teoriaa 

on laajennettu käsittämään kaikki markkinointimixin elementit eli tuotteeseen, hinnoitteluun, jake

luun ja viestintään liittyvät tekijät. (Wilkie 1994, 87-88)
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Luvussa 2.3.3 esiteltiin toimialan segmentoinnin käsite. Porterin (1985, 231-232) mukaan toimi

alan segmentointi on käsitteenä laajempi kuin markkinoiden segmentointi. Toimialan segmentoin

nissa tarkastellaan segmenttien rakenteellista houkuttelevuutta viiden kilpailuvoiman suhteen ja kä

sitellään vritvksen koko arvoketjua. Markkinoiden segmentoinnissa tarkastellaan pääasiassa eroja 

asiakkaiden tarpeissa ja ostokäyttäytymisessä ja keskitytään yleensä markkinointitoimintoihin yri

tyksen arvoketjussa. Luvussa 2.3 esitetyn strategioiden hierarkian näkökulmasta voidaan siis tode

ta, että toimialan segmentointi on liiketoimintatason prosessi, jonka tavoitteena on asemoida yritys 

viiden kilpailuvoiman suhteen kilpailustrategian avulla. Markkinoiden segmentointi on taas kilpai

lustrategiaa täydentävä ja tukeva toimintostrategioiden tasoinen prosessi, jonka tavoitteena on ase

moida yrityksen tuote tai palvelu asiakkaiden neuvotteluvoiman suhteen mahdollisimman suotui

saan asemaan markkinointitoimintojen avulla.

4.2 Käyttäytymiseen perustuvat segmentointimuuttujat

Kuluttajamarkkinoilla käytettävät segmentointimuuttujat voidaan jakaa neljään ryhmään. Maantie

teellisessä segmentoinnissa markkinat jaetaan segmentteihin maantieteellisten muuttujien perusteel

la, esimerkiksi maiden, maantieteellisten alueiden, kaupunkien tai kaupunginosien suhteen (Kotler 

ym. 1996, 355). Demografisessa segmentoinnissa markkinat jaetaan segmentteihin esimerkiksi iän, 

sukupuolen, perheen koon, perheen elinkaaren vaiheen, tulojen, ammatin, koulutuksen, uskonto

kunnan, rodun tai kansallisuuden perusteella (Kotler ym. 1996, 357-358). Psykografisesessa seg

mentoinnissa kuluttajat jaetaan ryhmiin sosiaaliluokan, elämäntyylin ja persoonalisuuspiirteiden pe

rusteella (Kotler 1996, 363). Käyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa kuluttajat jaetaan seg

mentteihin heidän tuotteeseen liittyvän tietämyksensä, asenteiden, käytön tai reagoinnin mukaan 

(Beane & Ennis 1987). Elliot ja Glynn (1998) toteavat, että käyttäytymiseen perustuvilla segmen- 

tointimuuttujilla on parempi kyky ennustaa kuluttajan tulevaa ostokäyttäytymistä kuin esimerkiksi 

demografisilla tai psykografisilla muuttujilla, jotka ovat enemmänkin kuluttajia kuvailevia kuin 

ostokäyttäytymistä ennustavia tekijöitä. Toisaalta on kuitenkin muistettava, että samanlainen käyt

täytyminen ei välttämättä johdu samasta syystä. Esimerkiksi ostouskollisuus voi johtua eri kulutta

jilla eri syistä. (Haley 1985, 5)

Käyttäytymiseen perustuvia segmentointimuuttuj ia ovat tuotteen hankintaan ja käyttöön liittyvät 

tilanteet, etsittävät hyödyt, käyttäjästatus, käytön määrä, ostouskollisuus, ostoaie sekä asennoitumi

nen tuotetta kohtaan. (Kotier ym. 1996, 365) Seuraavaksi tarkastellaan näitä muuttujia tarkemmin.
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Hankintaan ja käyttöön liittyvät tilanteet. Asiakkaat voidaan luokitellan sen mukaan, mihin tilan

teeseen tuotteen hankintapäätös, hankinta tai käyttö sijoittuu (Kotler y m. 1996. 365). Esimerkiksi 

tuotteen käyttötilanne voi olla tiettyyn ajankohtaan sidottu ja tarve luonteeltaan ohimenevä ja kii

reellinen. Palvelun tarjoaja voi perustaa jopa koko toimintansa kiireellisten tarpeiden tyydyttämi

selle. jolloin yrityksen puoleen käännytään ainoastaan kiireellisissä tilanteissa. (Bonoma & Shapiro 

1985,16)

Etsittävät hyödyt. Hyötysegmentoinnin taustalla on oletus, että ne hyödyt, joita kuluttaja tavoittelee 

tuotetta käyttäessään, ovat keskeisimmät syyt todellisten markkinasegmenttien olemassaololle 

(Haley 1968). Kuluttajan näkökulmasta hyödyillä tarkoitetaan tuotteen käytöstä aiheutuvia positii

visia seuraamuksia, kun taas yrityksen näkökulmasta niillä viitataan tuotteen ominaisuuksiin, jotka 

tarvitaan tuotteessa tai palvelussa positiivisten seuraamusten aikaansaamiseksi (Wilkie 1994, 104). 

Kukin segmentti tunnistetaan sen mukaan, millaisia hyötyjen yhdistelmiä segmenttiin kuuluvat ku

luttajat etsivät. Yksittäiset hyödyt voidaan kokea useassa segmentissä oleellisiksi, ja usein kulutta

jat tavoittelevat mahdollisimman useaa yksittäistä hyötyä. Oleellisinta on kuitenkin hyötyjen suh

teellinen merkitys eri segmenteissä. (Haley 1968) On myös tyypillistä, että tuotteella on yksi pää

käyttötarkoitus, mutta silti voidaan löytää useita hyötysegmenttejä (Weinstein 1994, 142). Haley 

(1985, 110-1 1 1) luokittelee hyödyt kolmeen ryhmään: mitä tuote on? (esimerkiksi tuotteen valmis

tusmateriaali, väri ja paino); mitä tuote tekee ja millaista hyötyä sen käyttö aiheuttaa? (esimerkiksi 

edistää terveyttä, maistuu paremmalta, kestää pidempään, toimii nopeammin, poistaa tiettyjä haitto

ja) sekä mitä tuntemuksia tunteiden tai aistien osalta tuote saa aikaan?.

Käyttäjästatus. Markkinoilla olevat kuluttajat voidaan jakaa segmentteihin sen mukaan, ovatko he 

ei-käyttäjiä, tuotteen entisiä käyttäjiä, mahdollisia käyttäjiä, ensimmäistä kertaa ostavia vai säännöl

lisiä käyttäjiä (Kotler ym. 1996, 367). Markkinointiviestintä suunnitellaan segmenttikohtaisesti si

ten, että se tavoittaa valitut käyttäjätyypit. Ei-käyttäjille suunnattu markkinointiviestintä olisi to

dennäköisesti informatiivisempaa, tuotetta hyvin yleisellä tasolla kuvailevaa, kun säännöllisille 

käyttäjille surmattu mainonta olisi varmasti yksityiskohtaisempaa ja korostaisi tuotteen ylivoimai

suutta kilpaileviin tuotteisiin verrattuna. (Beane & Ennis 1987, 24)

Käyttömäärä. Markkinoilla olevat asiakkaat voidaan segmentoida heidän tuotteeseen liittyvän ku

lutuksen määrän mukaan. Tuotteen suurkuluttajia on usein vähän, mutta heidän aikaan saamansa
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myynnin määrä on korkea kokonaismyyntiin verrattuna. (Kotler ym. 1996, 367) Tämä ei kuiten

kaan tarkoita, että yrityksen kannalta suurkuluttajat olisivat aina houkuttelevin segmentti. Haleyn 

(1985, 4) mukaan suurkuluttajista voidaan usein tunnistaa kaksi erilaista ryhmää: laatua arvostavat 

sekä alhaista hintaa arvostavat suurkuluttajat. Kummatkin ryhmät ostavat tai käyttävät tuotetta 

paljon, niin niiden houkuttelevuus yksittäisen yrityksen tai tuotteen näkökulmasta voi vaihdella.

Ostouskollisuus. Markkinat voidaan segmentoida asiakkaiden ostouskollisuuden mukaan, ja valita 

näin muodostetuista segmenteistä yrityksen näkökulmasta kaikken kannattavin segmentti (Kotler 

ym. 1996, 367-368).

Ostoaie. Markkinoilla olevat kuluttajat eroavat ostoaikeen suhteen. Toiset kuluttajat eivät ole 

kuulleet tuotteesta, toiset tietävät siitä jonkin verran, joillain on herännyt kiinnostus tuotetta kohtaan 

ja jotkut ovat tehneet hankintapäätöksen. Kuluttajien suhteellinen jakautuminen ostoaikeen mukaan 

vaikuttaa merkittävästi yrityksen markkinointiohjelman suunnitteluun. (Kotler ym. 1996, 369)

Asennoituminen tuotetta kohtaan. Asenteen mukaan segmentoinnissa kuluttajat jaetaan segmenttei- 

hin sen mukaan, millaisia uskomuksia, asenteita ja mieltymyksiä heillä on tutkittavassa tuoteryh

mässä (Wilkie 1994, 107). Kuluttajat voivat suhtautua tuotteeseen tai tuoteryhmään esimerkiksi 

innostuneesti, välinpitämättömästi tai vihamielisesti (Kotler ym. 1996, 369).

Lisäksi käyttäytymiseen liittyviä muuttujia voivat olla tuotteen hankintaan tai käyttöön liitetty riski 

sekä tiettyyn innovaation omaksujaluokkaan kuuluminen (Peter & Olson 1990, 407). Innovaation 

omaksujaluokkia ovat innovaattorit, aikaiset omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmis

tö sekä vitkastelijat (Rogers 1983, 247). Luvussa 2 todettiin, että alkavalla toimialalla aikaisten 

omaksujien tunnistaminen on tärkeää, ei vain kilpailustrategian muodostamisen kannalta vaan myös 

toimialan kehittymisen ennustamisen takia, koska aikaisilla omaksujilla on suuri vaikutus siihen, 

miten toimiala suunnittelee, tuottaa, jakelee ja markkinoi tuotteitaan. (Porter 1980, 216)

Beane ja Ennis (1987) mainitsevat vielä mielikuvasegmentoinnin (image segmentation), joka on 

psykografisen ja käyttäytymiseen perustuvan segmentoinnin yhdistelmä. Siinä markkinat segmen

toidaan sen mukaan, mikä on kuluttajan käsitys itsestään (self-image) ja mikä suhde tällä kuvalla on 

markkinoitavaan tuotteeseen. Esimerkkinä tällaista segmentointimenetelmää hyödyntävistä toimi

aloista on tupakkateollisuus.
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4.3 Segmentointiprosessin vaiheet

Segmentoinnissa voidaan erottaa kolme vaihetta (Kotier ym. 1996, 354): 1) segmenttien muodosta

minen, jossa valitaan segmentointimuuttujat sekä muodostetaan profiilit syntyneistä segmenteistä;

2) kohdesegmenttien valitseminen. jossa muodostetaan mittarit segmenttien houkuttelevuuden arvi

oimiseksi sekä valitaan yrityksen kannalta kiinnostavimmat segmentit sekä 3) asemointi, jossa muo

dostetaan asemointistrategia kullekin valitulle segmentille sekä suunnataan niihin asemointistra- 

tegian mukaiset markkinointitoimenpiteet. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin segment

tien muodostamista ja kohdesegmenttien valintaa.

4.3.1 Segmenttien muodostaminen

Weinstein (1994, 38) esittää neljä vaihetta, jotka tulisi käydä läpi ennen segmentointimuuttujien 

valintaa: tutkimuksen tavoitteen määrittäminen, tutkittavan perusjoukon mittayksikön määrittä

minen, muut perusjoukkoon liittyvät määritykset sekä segmentoinnin avulla saavutettavien hyötyjen 

arviointi.

1) Tutkimuksen tavoitteet. Ensimmäinen vaihe segmentointitutkimuksen toteutuksessa on määrittää 

tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset (Weinstein 1994, 38). Tutkimuksen tavoite ohjaa koko 

tutkimusta. Se on yhden lauseen määritelmä tutkimuksen tarkoituksesta, ja siihen sisältyy kysymys- 

sana kuka, mitä, miksi, koska, missä tai miten tai se voi olla myös hypoteesi. Tutkimuksen tavoitet

ta määritettäessä on selvitettävä muun muassa, mihin päätöksentekotilanteeseen tutkimus tuo infor

maatiota, miten erilaiset tulosvaihtoehdot vaikuttavat päätöksentekoon sekä mikä informaatio on 

oleellisinta päätöksenteon kannalta. (Chapman 1989, 53-54) Tutkimuksen tavoitteen pohjalta luo

daan tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksessa vastataan, ja joiden avulla saavutetaan tutkimuksen 

tavoite (Chapman 1989, 51).

2) Tutkittavan perusjoukon mittayksikkö. Kuluttajamarkkinoinnissa käytettyjä mittayksikköjä ovat 

esimerkiksi nykyiset asiakkaat, myymälässä kävijät tai potentiaaliset asiakkaat. Tuotteen käyttäjä ei 

kuitenkaan välttämättä ole tuotteen hankintapäätöksen tekijä. Joskus myös tuotteen hankintapää

tökseen voi osallistua useita henkilöitä. (Weinstein 1994, 41)
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3) Muut tutkittavaan perusjoukkoon liittyvät määritykset. Muut määritykset liittyvät lähinnä toteu

tettava segmentointitutkimuksen laajuuteen. Tähän vaikuttaa muun muassa liiketoiminnan maan

tieteellinen sijoittuminen ja luonne (esimerkiksi vähittäiskaupoille lähialueet ovat oleellisimpia), 

markkinoitavat tuotteet ja palvelut (esimerkiksi tuotteiden saatavuus alueittain) sekä kilpailu ja 

fyysiset rajat (esimerkiksi liikenneyhteydet). Muita tutkittavaan perusjoukoon liittyviä määrittelynä 

ovat muun muassa demografisiin, sosioekonomisiin ja tuotteen käyttöön liittyvien luokitteluiden 

mittarit (esimerkiksi kuinka määritellään tuotteen suurkuluttajat). (Weinstein 1994, 41)

4) Segmentoinnin avulla saavutettavien hyötyjen arviointi. Kaikkia markkinoita ei ole mahdollista 

segmentoida niin. että segmentoinnin avulla saavutetut hyödyt olisivat siitä aiheutuvia kustannuksia 

suuremmat (Weinstein 1994, 42-43).

Segmentointimuuttujien valinta

Segmentointia käsittelevä kirjallisuus ei anna mitään yleispätevää ohjetta siitä, mitä segmentointi- 

muuttujia tai kuinka useaa tulisi kulloinkin käyttää. Urban ja Star (1991, 122-124) toteavat, että 

segmentointimuuttujien valinta riippuu kulloinkin käsillä olevasta päätöksentekotilanteesta. Esi

merkiksi asenteisiin perustuvia muuttujia käytetään usein mainontaan liittyvään päätöksentekoon. 

Myyntiresurssien kohdentamiseen taas voidaan käyttää demografisia tai maantieteellisiä muuttujia. 

Vaihtoehtoisilla segmentointimenetelmillä saadaan erilaisia näkökulmia tarkastelun kohteena ole

viin markkinoihin. Haleyn (1984) mukaan ei kannata päättää etukäteen, minkä segmentointimuut

tujien yhdistelmänä saavutetaan paras segmentointitulos - paras tapa on kokeilla erilaisia vaihtoeh

toja ja päätyä niiden kautta parhaaseen ratkaisuun.

Haley (1984) esittää kaksi peruslähestymistapaa segmentointimuuttujien valinnalle. Ensimmäisessä 

{forward segmentation) tavoitteena on, että segmentit eroavat toisistaan mahdollisimman paljon 

asenteiden suhteen ja sen jälkeen analysoidaan kunkin segmentin käyttäytymistä. Toisessa lähesty

mistavassa (backward segmentation) lähtökohtana on käyttäytyminen ja kukin käyttäytymisen mu

kaan tunnistettu segmentti analysoidaan asenteiden, elämäntyylien ja demografisten muuttujien suh

teen. Elliotin ja Glvnnin (1998) mukaan tulisi aloittaa ensin havaittavista eroista käyttäytymisessä, 

jonka jälkeen tulisi syventää näkemystä asiakkaiden erilaisista tarpeista ja tavoittelemista hyödyistä.
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Kuviossa on 19 on esitetty Wilkien (1994, 91) malli, jossa segmentit muodostetaan joko vastaajiin 

liittyvien piirteiden perusteella (maantieteelliset, demografiset tai psykografiset muuttujat), kulutta

jien etsimien hyötyjen perusteella tai havaitun kulutuskäyttäytymisen perusteella. Tämän jälkeen 

muita muuttujia käytetään apuna segmenttien arvioinnissa ja kuvaamisessa.

Kuvio 19. Kolme perustapaa segmentointimuuttujien valinnalle

Vastaajien Etsittävät Käyttäytyminen
ominaisuudet hyödyt

1) Maantieteellinen.

demografinen tai

psykografinen

segmentointi

2) Hyöty-segmentointi

3) Käyttäytymiseen

perustuva segmentointi

Segmenttien
muodostaminen

Segmenttien
arviointi

Segmenttien
arviointi

_________________________ Segmenttien
muodostaminen

Lähde: Wilkie 1994,91

Segmenttien ia segmenttikohtaisten profiilien muodostaminen

Segmenttejä muodostettaessa tavoitteena on löytää pienin mahdollinen määrä segmenttejä, jotka 

täyttävät seuraavat kriteerit: 1) segmenttiin kuuluvien kuluttajien on oltava mahdollisimman sa

manlaisia keskenään ja eri segmentteihin kuuluvien kuluttajien mahdollisimman erilaisia keskenään 

(Wilkie 1994, 89); 2) segmenttien on oltava riittävän suuria, jotta segmenttikohtaiset markkinointi- 

toimenpiteet olisivat taloudellisesti järkeviä; 3) segmenttien on oltava mitattavissa myyntivolyymin 

ja kasvun suhteen; 4) segmenttien on oltava riittävän pysyviä ajan suhteen sekä 5) segmenttien on 

oltava käytännössä tavoitettavissa kohdennetuilla myynti-ja viestintätoimenpiteillä. (Day 1990, 99)



54

Liian usean segmentin muodostaminen voi vaikeuttaa markkinoiden hahmottamista. Liian harva 

segmentin muodostamisessa taas on on vaarana että yritys ei pysty saavuttamaan missään segmen

tissä selkeää kilpailuetua (Day 1990, 99). Halevn (1985, 224) mukaan tyypillinen segmentointitut- 

kimuksissa muodostettava segmenttien määrä on neljän ja kuuden välillä.

Segmenttien tunnistamisen jälkeen muodostetaan segmenttikohtaiset profiilit, jossa kuvataan näihin 

segmentteihin kuuluvien asiakkaiden piirteet. Oleellisinta on muodostaa selkeä käsitys siitä, miten 

eri segmentit eroavat toisistaan. (Zeithaml & Bitner 1996. 184; Haley 1985, 227).

4.3.2 Kohdesegmenttien valinta ja asemointi

Doyle (1998, 75) esittää viisi tekijää, jotka tulisi ottaa huomioon segmenttien houkuttelevuutta 

arvioitaessa: segmentin koko, kasvu, kannattavuus, nykyinen ja mahdollinen kilpailu sekä yrityksen 

kyvyt palvella segmenttiin kuuluvia asiakkaita.

Segmenttien houkuttelevuutta ei tulisi arvioida ainoastaan yksittäisten transaktioiden kannalta tai 

nykyisen houkuttelevuuden valossa, vaan myös sillä perusteella, millainen arvo asiakassuhteella voi 

olla tulevaisuudessa. Kyseessä on siis eräänlainen asiakassuhteen nettonykyarvon laskeminen. 

(Elliot & Glynn 1998) Segmenttien osalta tarkastellaan esimerkiksi, voidaanko segmenttiin kuulu

ville asiakkaille markkinoidaan yrityksen muita tuotteita, ja onko asiakassuhteen kehittyessä mah

dollisuus nostaa tuotteen tai palvelun hintaa (Elliot & Glynn 1998).

Segmenttien arvioinnin jälkeen tehdään päätös valittavista kohdesegmenteistä. Kotier ym. (1996, 

382) esittävät kolme vaihtoehtoista segmentointistrategiaa: differ oimat on, differoitu ja keskitetty 

strategia. Differoimattomassa segmentointistrategiassa yritys ei ota huomioon markkinasegment

tien välisiä eroja, vaan suuntaa markkinointimixinsä markkinoiden laajuisesti, ja keskittyy segment

tien yhteisiin piirteisiin enemmän kuin niiden välisiin eroihin. Differoitua segmentointistrategiaa 

noudattava yritys suuntaa erilaiset markkinointimixit eri markkinasegmenteille ja tavoittelee tätä 

kautta kussakin segmentissä parempaa markkina-asemaa. Keskitettyä segmentointistrategiaa nou

dattava yritys valitsee yhden segmentin, jossa se pyrkii vahvaan asemaan. (Kotler ym. 1996, 382- 

386)
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Kuvio 20. Vaihtoehtoiset markkinointistrategiat

I ) Di ñero ¡maton markkinointi

2) Difleroitu markkinointi

3) Keskitetty markkinointi

Markkinointimix

Markkinointimix

Segmentti 2

Segmentti 3

Segmentti 1

Segmentti 2

Segmentti 3

Markkinointimix 1

Markkinointimix 2

Markkinointimix 3

Lähde: Doyle 1998, 75

Segmenttien valinta ei tarkoita, ettei yritys tavoittaisi asiakkaita sellaisista segmenteistä, joita se ei 

ole valinnut. Vaikka segmenttejä käsitellään erillisinä niin yleensä ne ovat limittäisiä, ja yhdelle 

segmentille suunnatut markkinointitoimenpiteet aikaansaavat myyntiä myös muissa segmenteissä. 

(Haley 1985, 126)

Palveluiden markkinoinnissa erityinen piirre on eri segmentteihin kuuluvien kuluttajien yhteen

sopivuus toistensa kanssa. Useassa tapauksessa toiset asiakkaat ovat läsnä palvelua toimitettaessa, 

jolloin samanaikaisten asiakkaiden täytyy tulla toimeen keskenään. Toinen ero on se, että palvelui

den markkinoinnissa on paremmat mahdollisuudet räätälöidä kuin tuotteiden markkinoinnissa, jol

loin yritys voi valita useampia segmenttejä mikäli segmentit ovat muuten yhteensopivia. (Zeithaml 

& Bitner 1996, 181) Sellaisissa palveluissa, joissa on rajoitettu kapasiteetti asiakkaiden käytössä, 

yrityksen tehtävänä on myös tavoittaa optimaalisimmat asiakkaat tiettyinä aikoina. Tähän voi liittyä 

se, että eri segmenttejä tavoitellaan eri ajankohtina. (Lovelock 1984, 207) On kuitenkin huomioita

va, että mitä enemmän segmenttejä valitaan, sitä suuremmat kustannukset yritys kohtaa luodessaan 

eriytettyjä markkinointitoimenpiteitä, ja sitä enemmän menetetään mittakaavaetuja valmistuksessa, 

markkinoinnissa ja jakelussa. (Doyle 1998, 74)
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Kohdesegmenttien valinnan jälkeen päätetään tuotteen asemoinnista kussakin segmentissä. Palve

lun asemalla tarkoitetaan tuotteen merkitystä kuluttajalle suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. Asema 

on kuluttajan mielessä riippumatta siitä, onko asema tarkoituksellinen tai yrityksen kannalta suotui

sa. (Zeithaml & Bitner 1996. 286) Asemoinnissa tavoitteena on siis luoda kuluttajien mieliin yrityk

sen kannalta toivottu käsitys tuotteesta tai tuotemerkistä (Peter & Olson 1990. 416). Haley (1985, 

113-114) esittää kriteereitä, joista on hyötyä asemointitekijöitä valittaessa: koettu tärkeys asiakkai

den silmissä, tuote todella täyttää lupauksen, haavoittuvuus muissa ominaisuuksissa, tuotteen ja yri

tyksen uskottavuus, ainutlaatuisuus sekä miten valitut tekijät ovat suhteessa yleisiin yritystä ja tuo

tetta kohtaan oleviin asenteisiin. Wilkie (1994, 296-297; ref. Aaker & Shansby 1982) esittää ase

moinnin kuusi perusstrategiaa: 1) painota tiettyjä ominaisuuksia, 2) tarjoa tiettyä hinta-laatu-suh

detta, 3) painota tiettyjä käyttöyhteyksiä, 4) painota tiettyjä käyttäjätyyppejä, 5) asemoi uutena tuo

tevarianttina tai 6) asemoi suhteessa tunnettuihin kilpailijoihin. Haley (1985, 109) toteaa, että ase

moinnissa tulisi keskittyä mielellään yhteen tai harvoihin asemointitekijöihin. Yhden hyödyn esille 

tuominen saa aikaan suuremman huomion ja helpommin muutoksen kuluttajan mielessä.

Asemointipäätöksen jälkeen päätetään, kuinka tuote-, jakelu-, hinnoittelu-ja viestintästrategiat yh

distetään integroiduksi markkinointiohjelmaksi valituille kohdesegmenteille. Markkinointiohjel

man laatimisessa tavoitellaan sellaista komponettien yhdistelmää, että asetetut myynti-, markkina

osuus-, ja kannattavuustavoitteet saavutetaan. (Cravens 1987, 19) Asemoinnin jälkeen toteutetaan 

eriytetyt markkinointitoiminpiteet valituille segmenteille (Peter & Olson 1990, 421-422).

4.4 Yhteenveto

Neljännen luvun tavoitteena oli vastata tutkimuskysymyksiin, miten kuluttajamarkkinat voidaan 

segmentoida käyttäytymiseen perustuvien muuttujien avulla sekä mitä vaiheita kuuluu kuluttaja- 

markkinoiden segmentointiin.

Markkinoiden segmentoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinoilla olevat ostajat jaetaan ryh

miin näiden erilaisten tarpeiden, ominaispiirteiden tai käyttäytymisen perusteella, ja jossa kukin 

muodostettu ryhmä saattaa tarvita erilaisen tuotteen tai markkinointimixin. Markkinasegmentillä 

puolestaan tarkoitetaan ryhmää yrityksen nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita, joilla on sellaisia yh

teisiä piirteitä, jotka ovat oleellisia selitettäessä tai ennustettaessa ryhmään kuuluvien henkilöiden 

reagointia yrityksen toteuttamiin markkinointitoimenpiteisiin.
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Käyttäytymiseen perustuvia segmentointimuuttujia ovat tuotteen hankintaan ja käyttöön liittyvät ti

lanteet. etsittävät hyödyt, käyttäjästatus, käytön määrä, ostouskollisuus, ostoaie sekä asennoitumi

nen tuotetta kohtaan. Tällaisessa segmentoinnissa pyritään siis siihen, että muodostetut segmentit 

eroavat toisistaan mahdollisimman paljon nimenomaan käyttäytymiseen perustuvien muuttujien 

suhteen.

Segmentoinnin vaiheita ovat segmenttien muodostaminen, jossa valitaan segmentointimuuttujat 

sekä muodostetaan profiilit syntyneistä segmenteistä; kohdesegmenttien valitseminen, jossa muo

dostetaan mittarit segmenttien houkuttelevuuden arvioimiseksi sekä valitaan yrityksen kannalta 

kiinnostavimmat segmentin sekä asemointi, jossa muodostetaan asemointistrategia kullekin valitul

le segmentille sekä suunnataan niihin asemointistrategian mukaiset markkinointitoimenpiteet.

Vaihtoehtoisia segmentointistrategioita esitettiin kolme. Differoimattomassa segmentointistrategi- 

assa eri segmenttien välisiä eroja ei huomioida, vaan yritys suuntaa yhtenäisen markkinointiohjel

man markkinoiden laajuisesti. Differoidussa strategiassa taas kullekin segmentille suunnataan rää

tälöity mar kkinointiohj elma. Keskitetyssä strategiassa yritys keskittyy yhteen markkinasegmenttiin, 

jossa se pyrkii vahvaan asemaan.

4.5 Teoreettisen osan yhteenveto ja tutkielman viitekehys

Tutkielman teoreettisen osan pääongelmana oli etsiä vastausta kysymykseen: "Miten yritys voi saa

vuttaa kilpailuetua segmentoinnin avulla elektronisiin jakelukanaviin perustuvien palveluiden 

markkinoinnissa?" Tutkielman viitekehys on teoreettinen vastaus tutkimusongelmaan, ja se perus

tuu edellä käytyyn teoreettiseen keskusteluun.

Viitekehyksessä lähdetään liikkeelle kansallisen edun perustekijöistä (alaluku 2.1.1). joita ovat tuo- 

tannontekijäolot. lähi- ja tukialat, kysyntäolot sekä yritysten strategia, rakenne ja kilpailutilanne. 

Muita tekijöitä ovat julkinen valta, sattuma sekä kansainväliset liiketoimet. Mainitut tekijät vaikut

tavat kansallisen kilpailuedun syntymiseen tietyillä teollisuuden aloilla. Tämän jälkeen tarkasteltiin 

toimialaklustereita (alaluku 2.1.2), jotka ovat horisontaalisin tai vertikaalisin sidoksin toisiinsa 

liitoksissa olevia toimialoja. Kansallisen kilpailuedun tekijät ovat jatkuvassa muutostilassa ja vai

kuttavat toimialaklusterien rakenteisiin ja tätä kautta yksittäisten toimialojen rakenteisiin sekä kas

vuun. Yritysten on tunnistettava kilpailukykynsä kannalta oleelliset kansallisen edun tekijät ja pv-
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rittävä siirtymään taantuvilta toimialoilta kasvaville toimialoille noudattaen sellaisia strategioita, 

jossa kotimaa on erityisen hedelmällinen maaperä kilpailuedun saavuttamiselle.

Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan kilpailuympäristöä yksittäisen toimialan tasolla (alaluku 2.2). 

jossa keskeisiä käsitteitä ovat toimialan houkuttelevuus sekä yrityksen suhteellinen asema toimialal

la. Toimialan houkuttelevuuteen vaikuttavat viisi kilpailuvoimaa ovat alihankkijoiden neuvottelu- 

voima, alan sisäinen kilpailu, asiakkaiden neuvotteluvoima, korvaavien tuotteiden uhka sekä alalle 

tulijoiden uhka. Toimialan rakenne ei kuitenkaan ole kiinteä vaan toimialalla on elinkaarensa, jon

ka vaiheita ovat synty-, kasvu-, kypsyys- sekä laskuvaihe. Toimialan edetessä elinkaarellaan muut

tuu myös yrityksen suhteellinen asema toimialalla, mikä tulee ottaa huomioon kilpailustrategioiden 

muodostamisessa.

Tämän jälkeen tarkastellaan yrityksen kyvykkyyksiä ja resursseja kilpailuedun lähteinä (alaluku 

2.3.1). Kilpailuedulla tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa asiakkailleen kilpailijoihin nähden yli

voimaista arvoa. Saavutettu kilpailuetu konkretisoituu yrityksen suhteellisen aseman paranemisena 

toimialalla. Kilpailuedun lähteitä ovat ylivoimaiset kyvykkyydet, resurssit sekä kontrollijärjestel

mät. Pitkän tähtäimen menestyksen kannalta oleellista on pysyvän kilpailuedun saavuttaminen. 

Mitä useampaan ja vaikeasti kilpailijoiden havaittavaan tekijään kilpailuetu perustuu, sitä pysyväm

pää se on. Viime kädessä pysyvän kilpailuedun saavuttaminen riippuu yrityksen kyvystä oppia, sil

lä oppiminen on kilpailijoiden vaikeasti havaittavissa, ja se lisää yrityksen kykyä ennakoida tulevia 

muutoksia sekä reagoida niihin.

Yrityksen pyrkimys saavuttaa kilpailuetua konkretisoituu kilpailustrategiaksi, jolla yritys asemoi 

itsensä toimialan viiden kilpailuvoiman suhteen. Yleisistä kilpailustrategioista tarkasteltiin diffe- 

rointistrategiaa. Differointistrategiaa (alaluku 2.3.2) noudattava yritys pyrkii saavuttamaan kilpailu

etua toimialan laajuisesti joko lisäämällä asiakkaidensa suorituskykyä tai laskemalla näiden kustan

nuksia. Kaikki yrityksen ja asiakkaan arvoketjujen väliset sidokset ovat potentiaalisia differoinnin 

lähteitä. Kuluttajan arvoketjulla tarkoitetaan niitä tuotteeseen tai palveluun liittyviä toimintoja, joi

ta kuluttaja tai kotitalouteen kuuluvat suorittavat. Kilpailustrategian muodostamista ei kuitenkaan 

tulisi nähdä vain toimialan kilpailuvoimiin reagointina, vaan strategia on myös keino muuttaa toi

mialan rakennetta yrityksen kannalta suotuisaan suuntaan. Sen lisäksi, että yritykset kilpailevat ny

kyisessä markkinarakenteessa, tulisi kilpailu nähdä myös kilpailuna tulevaisuuden markkinaraken- 

teesta. Tällaisessa kilpailussa keskeistä on tunnistaa, mitkä ovat yrityksen liiketoiminnoille ja tuot-



59

teille yhteisiä ydinkyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat tiettyjen ainutlaatuisten asiakashyötyjen ai

kaansaamisen (alaluku 2.3.3).

Tämän jälkeen tarkastellaan elektronisia markkinoita ja elektronisia jakelukanavia (alaluku 3.2.1). 

Palveluiden elektronisilla jakelukanavilla tarkoitetaan erilaisia telekommunikaatioteknologiaan ja 

informaatioteknologiaan perustuvia tiedonsiirtokanavia, joita ovat esimerkiksi puhelinverkot, kaa

pelitelevisioverkot sekä langattomat puhelinverkot. Esimerkkejä näitä hyödyntävistä palveluista 

ovat muun muassa Internet -tietoverkkoja sen kautta jaeltavat palvelut sekä digitaaliset puhelinpal

velut. Elektronisten markkinoiden kehittyessä yritysten arvoketjut eriytyvät informaatioon ja hyö

dykkeisiin perustuviin liiketoimiin, joissa on erilaiset kilpailuedun lähteet. Erityisen uhattuna ovat 

sellaiset liiketoiminta-alueet, joissa tuotetta tai palvelua voidaan tarjota tehokkaammin elektronisen 

jakelukanavan kautta.

Tämän jälkeen tarkastellaan elektronisiin jakelukanaviin perustuvia palveluita (alaluku 3.2.2). Täl

laiset palvelut voidaan jakaa infrastruktuuri-, konteksti- ja sisältöpalveluihin. Sisältöpalvelut voi

daan jakaa edelleen tietyn kohderyhmän tarpeisiin suunniteltuihin ydinsisältö-, kommunikaatio- 

sekä kaupankäyntipalveluihin. Toimialan edetessä elinkaarellaan asiakkaiden vaatimukset kasva

vat, jolloin aikaisemmasta laajennetusta palvelutuotteesta voi tulla odotettu palvelutuote, jonka 

kaikki alan toimijat pystyvät tarjoamaan. Yrityksen onkin jatkuvasti pyrittävä tuottamaan yhä suu

rempaa arvoa asiakkailleen. Tällöin keskeinen tekijä pysyvän kilpailuedun saavuttamisessa on yri

tyksen kyky muodostaa aktiivinen vuorovaikutussuhde asiakkaidensa kanssa, asiakkaiden tarpeista 

oppiminen ja syntyvän tietämyksen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä sekä asiakasuskolli

suuden luomisessa.

Tämän jälkeen tarkastellaan markkinoiden segmentointia (luku 4). Markkinoiden segmentoinnilla 

tarkoitetaan prosessia, jossa markkinoilla olevat ostajat jaetaan ryhmiin erilaisten tarpeiden, omi

naispiirteiden tai käyttäytymisen perusteella, ja jossa kukin muodostettu ryhmä saattaa tarvita erilai

sen tuotteen tai markkinointimixin. Markkinoiden segmentointi eroaa toimialan segmentoinnista 

siten, että ensin mainitussa tapauksessa keskitytään yleensä yrityksen markkinointitoimintoihin, kun 

jälkimmäisessä tapauksessa muuttujana on koko yrityksen arvoketju. Markkinoiden segmentoinnis

sa asemoidaan tuotteita tai palveluita markkinoille, kun taas toimialan segmentoinissa asemoidaan 

yritys toimialalle. Kummassakin tapauksessa tavoitteena on kuitenkin kilpailuedun saavuttaminen 

valitussa osassa markkinaa. Markkinoiden segmentointia voidaankin pitää toimialasegmentointia
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täydentävänä prosessina, jonka on oltava linjassa yrityksen kilpailustrategian kanssa. Toisaalta, 

markkinoiden segmentointi voi myös tuoda informaatiota yrityksen kilpailustrategian muodostami

seen, koska se lisää yrityksen tietämystä esimerkiksi asiakkaiden tarpeista ja niiden muuttumisesta.

Viitekehyksen elementit ja niiden välinen dynamiikka on esitetty kuviossa 21.

Kuvio 21. Tutkielman viitekehys

Yrityksen 
kilpailustrategia ja 
kilpailuetu

Alaluvut 2.3.

Markkinoiden
segmentointi

Luku 4

Y dinky vykkyydet 
kilpailuedun lähteenä

Alaluku 2.3.3

Elektroniset markkinat 
ja elektroniset 
jakelukanavat

Alaluku 3.2.

Elektroniseen jakelu
kanavaan perustuvan 
palvelupaketin 
muodostaminen

Alaluku 3.2.4

Toimialan rakenne ja 
kilpailutilanne

Alaluku 2.2

Toimialaklusteri ja kilpailuetu

Kansallisen edun perustekijät

Alaluku 2.1
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirisen tutkimuksen toteutus. Ensiksi esitellään empiirisen 

tutkimuksen kohteena oleva yritys (alaluku 5.1). jonka jälkeen käydään läpi käytettyjen tutkimus

menetelmien valinta (alaluku 5.2). jonka jälkeen tarkastellaan yrityksen asiakaskunnan segmentoin

nissa käytettyjen muuttujien valintaa (alaluku 5.3). Sen jälkeen esitetään, kuinka empiirinen aineis

to kerättiin ja käsiteltiin (alaluku 5.4). Viimeisessä alaluvussa arvioidaan empiirisen tutkimuksen 

luotettavuutta ja pätevyyttä (alaluku 5.5).

5.1 Taustatietoa Helsinki Televisio Oyzstä

Helsinki Televisio Oy (HTV) on perustettu vuonna 1973, ja se toimii ohjelmansiirtopalvelut -toimi

alalla (TOL95: 64203). Yhtiö harjoittaa kaapelitelevisiotoimintaa Helsingissä, Espoossa, Kauniai

sissa ja Vantaalla. HTV:n emoyhtiö on Helsinki Media Company Oy. Molemmat yhtiöt kuuluvat 

keväällä 1999 syntyvään Sanoma-WSOY konserniin, jonka rakenne on esitetty kuviossa 22.

Kuvio 22. Sanoma-WSOY:n konsernirakenne

100 %too %

Helsinki Televisio Oy

Sanoma-WSOY

WSOY Helsinki Media Sanoma Osakeyhtiö Rautakirja

Lähde: Oksanen 1998; Helsinki Median vuosikertomus (1997)

Helsinki Media -konsernin liiketoimintayksiköitä ovat Aikakauslehdet, Erikoislehdet. Sarjakuvat ja 

kirjat, Paino, Verkkoviestintä sekä valtakunnallinen televisiokanava Nelonen. Konsernin liikevaih

to vuonna 1997 oli noin 1,1 miljardia markkaa, ja voitto ennen varauksia ja veroja oli 213 miljoo

naa markkaa. Konsernin omavaraisuusaste oli 71,1 %. Tällä hetkellä konsernin liiketoimintaport-
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foliossa korostuu painettu viestintä, mutta kasvun painopiste on viestintäteknologian voimakkaan 

kehityksen vuoksi sähköisessä viestinnässä. (Helsinki Median vuosikertomus 1996)

HTV sijoittuu Helsinki Media -konsernissa Verkkomedia -liiketoimintayksikköön. HTVdlä on 

kaksi liiketoiminta-aluetta. Verkkotoiminta vastaa kaapelitelevisioverkon suunnittelusta ja ylläpi

dosta sekä markkinoinnista kotitalouksille, taloyhtiöille, isännöitsijöille ja rakennusliikkeille. 

Maksu-tv -yksikkö markkinoi maksullisia kanavia erilaisina palvelupaketteina kaapeliverkkoon liit

tyneille kotitalouksille. Kolmas liiketoimintayksikkö, HTV-Tuotanto. joka tarjoaa videoteknisiä 

tuotantopalvelinta, myytiin WSOY:n omistamalle Tuotantotalo Werne Oy:lle vuonna 1999.

HTV:n palvelutarjonnan infrastruktuuri muodostuu suur-Helsingin alueelle rakennetusta kaapelite

levisioverkosta. Verkon läntinen raja on Espoon Soukassa ja itäinen Helsingin Vuosaaressa. Poh

joisessa se yltää Vantaan Hiekkaharjuun ja Martinlaaksoon. Näillä alueilla sijaitsevat taloyhtiöt 

sekä kiinteistöt päättävät itse, kytketäänkö heidät kaapeliverkkoon. Verkkoon kuuluu siihen kytket

tyjen taloyhtiöiden kautta hieman yli 190 000 kotitaloutta. Kaapeliverkko kattaa tällä alueella noin 

kaksi kolmasosaa talouksista ja alueista, joille kaapeli on ylipäätään taloudellisesti järkevää vetää. 

Tästä syystä kaapelitelevisioverkkoa maantieteellistä peltoaluetta ei tulevaisuudessa tulla juurikaan 

laajentamaan.

Kaikki verkkoon kytketyt kotitaloudet voivat seurata HTV:n välittämiä maksuttomia televisiokana

via (yhteensä 12 kappaletta) sekä kotimaisia radiokanavia (yhteensä 11 kappaletta). Kukin kotita

lous päättää itse, haluaako se seurata HTV:n välittämiä maksu-tv -kanavia. Tätä varten kotitalous 

vuokraa HTVdtä maksu-tv -päätteet, joka purkaa kanavien salauksen. Näiden kanavien katsomises

ta veloitetaan kuukausivuokraa, jonka määrä riippuu tilattujen kanavien määrästä. Välittämiensä 

kanavien sisällön HTV ostaa ulkopuolisilta kanavasisällön paketoijilta, ja vastaanottaa niiden sig

naalin joko satelliittiteitse tai maanpäällisen televisioverkon kautta. Alunperin HTV tuotti myös 

omaa ohjelmistoa, mutta tämä toiminta lopetettiin vuonna 1980.

5.2 Tutkimusmenetelmän valinta

Tieteellisessä tutkimuksessa käytettävien menetelmien pitää olla tutkimusongelman ja tutkimuksen 

tavoitteiden asettamien vaatimusten mukaisia. Tieteellisessä tutkimuksessa tutkimusote voi olla 

kvantitatiivinen, kvalitatiivinen tai näiden yhdistelmä (Hyvönen & Vanhala 1994, 28).
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Kvantitatiivisella tutkimuksella pyritään määrällisen tarkastelun myötä selittämään ja ennustamaan 

ilmiöitä (Uusitalo 1991, 63-68). Menetelmä pyrkii aikaisempien teorioiden ja tutkijan loogisen 

intuitiivisen päättelyn avulla tutkijan asettamien tutkimusongelmien todentamiseen (Grönfors 1982, 

29). Kvantitatiiviselle tutkimukselle on niin ikään tyypillistä se, että aineiston kerääminen, käsittely 

ja analyysi erotetaan selvästi toisistaan erottuviksi vaiheiksi (Uusitalo 1991, 81; Hyvönen & 

Vanhala 1994, 21). Tutkimusaineiston on oltava esitettävissä numeerisessa muodossa ja sen on 

edustettava tilastollisesti havaintoyksiköiden muodostamaa perusjoukkoa. Kvantitatiiviselle tutki

mukselle tyypillisiä tiedonkeruumenetelmiä ovat muun muassa kokeelliset asetelmat, havainnointi, 

kysely-ja haastattelututkimukset sekä erilaisten tilastojen analysointi (Uusitalo 1991. 79-81). Tilas

tollisissa menetelmissä tutkijan pääasiallinen panos liittyy kysely- ja haastattelulomakkeiden laati

miseen sekä tulosten analysoimiseen (Grönfors 1982, 13).

Kvalitatiivisen tutkimusotteen päämääränä on tutkittavien ilmiöiden ymmärtäminen. Tutkija pyrkii 

'pääsemää sisälle' kyseessä oleviin ilmiöihin sen sijaan, että hän tyytyisi pelkkään ilmiöiden pinnal

liseen tarkasteluun (Hirsjärvi & Hurme 1980, 15). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kyse proses

sista, jossa aineiston keruu, analysointi ja raportointi liittyvät saumattomasti yhteen (Hyvönen & 

Vanhala 1994, 21). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto on verbaalista tai visuaalista. 

Tavoitteena on aineiston teoreettinen edustavuus eli aineistossa tulee olla esillä tutkimusongelman 

kannalta olennaiset piirteet (Uusitalo 1991, 79-81). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan oma 

osuus aineiston keruussa on ensiarvoisen tärkeä, ja tutkija itse onkin tärkein tutkimusväline (Grön

fors 1982, 13). Tälle tutkimusotteelle tyypillisiä tiedonkeruumenetelmiä ovat muun muassa osallis

tuva havainnointi, syvä- ja teemahaastattelut sekä case-tutkimusmenetelmät (Hirsjärvi & Hurme 

1980, 15).

\

Empiirinen tutkimus suoritettiin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen yhdistelmänä. 

Kvalitatiivinen osio suoritettiin case -tutkimuksena, ja sen kohteena olivat Suomen telekommuni- 

kaatioklusteri, Internet -liityntäpalveluiden markkinat sekä Helsinki Media -konsernin sekä HTV:n 

strategian piirteet. Yinin (1987, 13, 20, 23) mukaan case study -tyyppinen menetelmä sopii hyvin 

tutkimuksiin, joiden pyrkimyksenä on etsiä vastauksia kysymyksiin miten ja miksi. Tutkimusmene

telmä pyrkii selventämään sitä, miksi tietty päätös tai päätökset tehtiin, miten ne toteutettiin ja mit

kä olivat seuraukset (Yin 1987, 22-23). Menetelmä tutkii ilmiöitä todenmukaisessa ympäristössä, 

jossa ilmiön ja sen ympäristön suhteet eivät ole selvästi rajattavissa ja jossa käytetään useita eri in
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formaatiolähteitä tutkittavan ilmiön selvittämisessä. Case -menetelmä sopii hyvin muun muassa 

prosessien, organisaatioiden, ohjelmien, ympäristöjen, instituutioiden ja erilaisten tapahtumien tut

kimiseen (Yin 1987. 22-23).

Kvalitatiivisen osion perusteella määriteltiin toteutetun segmentointitutkimuksen tavoitteet. Seg- 

mentointitutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena.

5.3 Segmentointimuuttujien valinta

Tässä alaluvussa esitellään niiden muuttujien valinta, joiden perusteella Helsinki Televisio Oy:n 

(HTV) kaapelitelevisioverkon piirissä olevat kotitaloudet segmentoitiin. Segmentointimuuttujien 

valintaa teoreettisesti käsiteltiin luvussa 4.

Luvussa 4 todettiin, että käyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa kuluttajat jaetaan segment- 

teihin heidän tuotteeseen liittyvän tietämyksensä, asenteiden, käytön tai reagoinnin mukaan. Käyt

täytymiseen perustuvina segmentointimuuttujina esitettiin tuotteen hankintaan ja käyttöön liittyvät 

tilanteet, tuotteen käytöstä etsittävät hyödyt, käyttäjästatus, käytön määrä, ostouskollisuus, ostoaie, 

asennoituminen tuotetta kohtaan, tuotteen hankintaan tai käyttöön liitetty riski sekä tuotekohtaiseen 

innovaation omaksujaluokkaan kuuluminen. Lisäksi todettiin, että muuttujien valintaan ei ole ole

massa yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan segmentoinnissa voidaan kokeilla useita eri lähestymistapoja.

Tässä tutkimuksessa käytettyjä segmentointimuuttuj ia käsiteltiin eksploratiivisen faktorianalyysin 

avulla ennen varsinaista segmenttien muodostamista (ks. alaluku 5.4.4). Tällöin muodostettiin syn

tyneitä faktoreita vastaavat uudet muuttujat kullekin vastaajalle, joiden perusteella varsinainen seg

mentointi suoritettiin. Näin ollen oli mahdollista valita useampia muuttujia alustaviksi segmentoin

timuuttuj iksi.

Taulukossa 1 on esitetty käytetyt segmentointimuuttuj at. Ensin selvitettiin vastaajan tietotekniik

kaan liittyvää innovaation omaksumisen astetta mittaamalla Internetin tuntemista ja tietotekniikan 

käyttöön liittyviä asenteita. Sen jälkeen selvitettiin ostoaie tietokoneeseen liitettävän kaapelimodee

min osalta sekä televisioon liitettävän set-top-boxin osalta. Tähän kuuluvat myös ostoaie, tai pi

kemminkin käyttöaie, paikallispalvelulta kohtaan, vuorovaikutteisiin palveluihin liittyviä käyttötar

koituksia kohtaan sekä vuorovaikutteisiin palveluihin liittyviä sisältöaiheita kohtaan. Kolmas seg-
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mentóintimuuttujien ryhmä oli tavoiteltavat hyödyt, joita tässä mitattiin Intemet-liittymän hankin

nan sekä nopean Internet -liittymän käytön osalta.

Tuotteen käyttöön, käytön määrään tai ostouskollisuuteen liittyviä segmentointimuuttujia ei voitu 

ottaa mukaan, koska näytteeseen valittiin vastaajia, jotka eivät välttämättä käytä Internetiä. Nämä 

muuttujat otettiin kuitenkin mukaan taustamuuttujina, joita hyödynnettiin segmenttien kuvailussa.

Taulukko 1. Käytetyt segmentointimuuttujat

MITATTAVA ILMIÖ MITTAUKSEN KOHDE

1 ) Innovaation omaksumisen aste - Internetin tunnettuus (kysymys A1 )
- asenteet tietotekniikkaa kohtaan (Cl - C15)

2) Ostoaie - tietokoneeseen liitettävä kaapelimodeemi (Fl)
- televisioon liitettävä kotipääte (G 10)
- paikalliset palvelut (Hl-H 10)
- vuorovaikutteisten palveluiden käyttötarkoitukset (11-121)
- vuorovaikutteisten palveluiden sisältöaiheet (J1-J29)

3) Tavoiteltavat hyödyt - lnternet-liityntäpalvelun ominaisuudet (El - E6)
- nopean Intemet-liittymän käyttö (F4 - F8)

5.4 Aineiston keruu

Tässä alaluvussa esitetään segmentointitutkimuksen aineiston keruu sekä tietojen käsittely ja 

analysointi.

5.4.1 Kyselylomakkeen laatiminen ja testaus

Kyselylomakkeen suunnittelussa erityistä huomiota kiinnitettiin käytettäviin sanamuotoihin, koska 

aiheena oli Internet ja tietotekniikka. Kysymyksissä pyrittiin välttämään erikoiskäsitteiden käyttöä, 

jotta kysymyksiin olisi mahdollista vastata ilman näiden käsitteiden tuntemista. Valmis kyselylo

make esitestattiin ennen käyttöä kymmenellä kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä toukokuussa 

1998. Liitteenä 1 on esitetty kyselylomake kokonaisuudessaan.
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Kyselylomakkeen kysymys AI mittaa Internetin tunnettuutta ja omaksumisen astetta vastaajien kes

kuudessa. Kysymys laadittiin samaan muotoon kuin Taloustutkimus Oy:n suomalaisten Internetin 

käyttöä mittaavassa tutkimuksessa.

Kysymyssarjassa B1-B8 mitataan Internetiä käyttäneiden käyttöpaikkoja ja käyttöuseutta sekä mie

lipidettä Internetin hitaudesta kotikäytössä.

Kysymyssarjassa Cl-Cl 5 mitataan vastaajien tietotekniikan omaksumisen astetta kuvaavia asentei

ta. Kysymysten laadinnassa käytettiin apuna aikaisempia tutkimuksia Internetin ja tietotekniikan 

käytöstä sekä Rogersin mallia innovaatioiden omaksumisesta (Rogers 1983, 247)

Kysymyksillä D1-D4 selvitettiin, onko vastaajan kotitaloudessa Internet kotikäytössä sekä kuka 

käyttää tai todennäköisimmin käyttäisi taloudessa Internetiä.

Internet-yhteyden valintaan vaikuttavia kriteereitä tutkittiin kysymyksillä E1-E6. Tekijät valittiin 

aikaisempien tutkimusten perusteella, sekä sen mukaan, mitä tekijöitä toimeksiantaja ja sen kilpaili

jat tuovat esiin Intemet-liittymiä koskevassa markkinointiviestinnässään.

Kysymyksillä F1-F3 mitattiin kiinnostuksen astetta kaapeliverkkoa hyödyntävää Internet-yhteyttä 

kohtaan, sekä vastaajan käsityksiä sopivasta ja korkeimmasta mahdollisesta hinnasta. Hintaa kos

kevat kysymykset lisättiin tutkielman toimeksiantajan ehdotuksesta.

Kysymyksillä F4-F8 mitattiin nopean Internet-liittymän hankintaan vaikuttavia kriteereitä. Kysy

mykset laadittiin toimeksiantajan ja sen kilpailijoiden markkinointiviestinnässään käyttämien kri

teerien mukaan.

Kysymyksessä G1 selvitettiin vastaajien halukkuutta käyttää tietoverkkopalveluita joko television 

tai tietokoneen kautta.

Kiinnostusta erilaisia palveluita kohtaan nimenomaan television kautta käytettynä niitattiin kysy

myksillä G2-G9. Kysymyksillä G10-G12 tutkittiin kiinnostusta televisioon liitettävää set-top-boxia 

kohtaan, sekä käsitystä kohtuullisesta ja suurimmasta mahdollisesta hinnasta.
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Kysymyssarjalla Hl-H 10 selvitettiin kiinnostusta erilaisia paikallisia palveluita kohtaan.

Kysymyksillä 11-121 mitattiin kiinnostusta erilaisia yleisiä tietoverkkojen käyttötarkoituksia koh

taan. Kysymysten pohjana käytettiin aikaisempia tutkimuksia tietoverkkopalveluiden käytöstä.

Kysymyksillä J1-J29 selvitettiin tarkemmin kiinnostusta erilaisia sisältöaiheita kohtaan. Sisältöai- 

heet poimittiin pääasiassa Helsinki Median aikakauslehtien aihepiireistä, jotta pystyttäisiin selvittä

mään mahdollisuuksia hyödyntää tietoverkkopalveluiden kehittämisessä Helsinki Media -konser

nissa jo olemassa olevaa sisältöä ja sen tuottamiseen liittyvää osaamista.

Kysymyssarjassa K1-K30 kysyttiin Helsinki Median aikakauslehtien tilaamista sekä Nelosen ja 

Helsinki Televisio Oy:n (HTV) televisiokanavien seuraamista. Kysymyssarjalla pyrittiin löytämään 

Helsinki Median ja HTV:n nykyisten tuotteiden ja palveluiden aktiivisimmat käyttäjät.

Taustamuuttujat L-T jätettiin kysymyslomakkeen loppuun siitä syystä, että näitä tietoja pidettiin 

hieman vähemmän tärkeinä kuin muita kysymyssarjoja. Koska kysymyksiä oli lomakkeessa melko 

paljon, pyrittiin ratkaisulla välttämään tilanne, että lomakkeen loppua kohden tyhjien vastausten 

määrä kasvaisi tärkeämmäksi koetuissa kysymyksissä.

Lähes kaikki kysymykset esitettiin monivalintakysymyksinä Likertin asteikolla, joka usein tulkitaan 

välimatka-asteikolliseksi. Asteikossa oletetaan vaihtoehtojen välimatkat yhtä suuriksi. (Alkula ym. 

1994, 135). Tämän tyyppisen tietojen keräämisen etu on, että varsin nopeasti ja vastaajaa liiaksi ra

sittamatta saadaan kerätyksi monipuolinen ja usein laajakin aineisto. Vastaajat tottuvat asteikkoihin 

yleensä nopeasti ja kysymysten monipuolisuus sallii monia erilaisia tarkastelutapoja. Lisäksi väli- 

matka-asteikollisia kysymyksiä voidaan käsitellä varsin monipuolisilla tilastomenetelmillä. 

(Seppälä 1996, 92)

5.4.2 Tietojenkeruumenetelmän valinta

Empiirisen tutkimusaineiston keruumenetelmänä käytettiin strukturoitua kirjallista kyselyä. Kirjal

lisessa kyselyssä haastattelijan vaikutus eliminoituu ja kysymykset ovat kaikille samat. Vastaami

sessa tämä merkitsee sitä, että vastaaja saattaa tuntea henkilöllisyytensä paremmin suojatuksi ja voi 

siten vastata helpommin arkaluonteisiin kysymyksiin kuin haastattelussa. Lisäksi kirjallinen kysely
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antaa mahdollisuuden pohtia ja tarkistaa vastauksia. Huonona puolena on se, että lisäselvitysten an

taminen on mahdotonta. (Jyrinki 1976, 25)

Pääsyynä kirjallisen kyselyn valintaan tämän tutkimuksen puitteissa oli se, että se mahdollistaa suu

ren otoskoon läpikäymisen lyhyessä ajassa. Kysymykset pyrittiin saamaan niin helpoiksi, ettei lisä

selvityksen antaminen olisi tarpeellista.

5.4.3 Näytteen muodostus ja tietojen keruu

Näytteen perusjoukko muodostui Helsinki Televisio Oy:n (HTV) kaapeliverkon piirissä olevista 

kotitalouksista. Yhteensä näitä talouksia on noin 190 000 Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kau

niaisissa. Näytteen kooksi valittiin 2000 taloutta, koska etukäteen tiedettiin, että kato tulisi olemaan 

suuri, koska lomakkeet tultaisiin jakamaan talouksiin osoitteettomina, ja kysely käsitteli aihetta, 

joka ei ole välttämättä kaikille vastaajille tuttu. Tavoitteeksi asetettiin 200 palautettua lomaketta.

Näytteen muodostus tapahtui harkinnanvaraisesti. Harkinnanvaraiseksi otannaksi kutsutaan näyt- 

teenmuodostusta, joka ei perustu satunnaisotantaan, ja jossa tutkija tai asiantuntija valitsee omaa 

asiantuntemustaan hyödyntäen mielestään tarkoituksenmukaisimman näytteen tutkimukseen 

(Parasuraman 1991. 544; Seppälä 1996, 117). Harkinnanvaraisessa otannassa on mahdollisuus saa

da oikea kuva perusjoukosta, mutta tilastollinen päättely ei ole mahdollista (Alkula ym. 1994, 106). 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin harkinnanvaraiseen otantaan, koska kaapelitelevisioverkkoon kytke

tyistä kotitalouksista ei ole olemassa luetteloita. Tämä johtuu siitä, että kaapeliverkkoon liitytään 

taloyhtiökohtaisesti, jolloin luettelo syntyy ainoastaan verkkoon kytketyistä taloyhtiöistä, ei yksittäi

sistä talouksista.

Näytteen muodostus suoritettiin yhdessä Helsinki Median markkinointitutkimuksista vastaavan 

sekä Helsinki Television (HTV) markkinoinnista vastaavan henkilön kanssa. Aluksi päätettiin, että 

näyte muodostetaan Helsingissä ja Espoossa sijaitsevista talouksista, jotta käsin tapahtuva lomak

keiden jakaminen voitaisiin suorittaa järkevin ajallisin kustannuksin. Tämän jälkeen päätettiin vali

ta näytteeseen 85 % helsinkiläisiä talouksia ja 15 % espoolaisia talouksia, mikä suhde vastaa kaape

liverkkoon kytkettyjen talouksien keskinäistä suhdetta näissä kaupungeissa. Kummastakin kaupun

gista valittiin HTV:n taloyhtiörekisteristä kaupunginosia, joissa kaapelitelevisioverkkoon liitettyjä 

talouksia on eniten. Valituista kaupunginosista valittiin katu, jonka varrella on kaapeliverkkoon lii
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tettyjä taloyhtiöitä. Taloyhtiöiden katuosoitteet ja taloyhtiökohtaiset talouksien määrät saatiin 

HTV:n talovhtiörekisteristä. Valitut kaupunginosat ja jaettujen lomakkeiden jakautuminen on esi

tetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Näytteeseen valitut kaupunginosat ja jaettujen lomakkeiden määrä

KAUPUNKI KAUPUNGINOSA JAETTUJA LOMAKKEITA

HELSINKI
1700 taloutta

Ruoholahti 370

Pikku-Huopalahti 370

Ullanlinna 350

Pukinmäki 360

ESPOO
300 taloutta

Kamppi 250

Tapiola 150

Olari 150

Yhteensä 2000

Lomakkeet jaettiin käsin 26.-29.5.1998 välisenä aikana. Talouksiin jaettava kirjekuori sisälsi saate

kirjeen, kyselylomakkeen, arvontalipukkeen sekä palautuskuoren, jonka postimaksu oli valmiiksi 

maksettu. Varsinaiseen kirjekuoreen oli painettu HTV:n logo sekä teksti 'Asiakaskysely'. 

Arvontalipukkeella saattoi osallistua Helsinki Median aikakauslehtien arvontaan. Takaisin saatiin 

349 lomaketta 20.6.1998 mennessä, joten palautusprosentti oli 18 %. Koska lomakkeet jaettiin ta

louksiin osoitteettomina, ei palauttamatta jättäneille talouksille voitu lähettää muistutuskirjettä, 

jonka avulla palautusprosenttia olisi todennäköisesti saatu nostettua jonkin verran.

5.4.4 Tietojen käsittely ja analysointi

Kyselyyn saadut vastaukset käsiteltiin SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla. Tuloksia analysoitiin 

frekvenssi- ja prosenttijakaumilla, ristiintaulukoimalla sekä faktori- ja klusterianalyysillä. Frek

venssi-ja prosenttijakaumia käytettiin lähinnä aineiston esittelyssä.

Faktorianalyysi on korrelaatiokeskeinen menetelmä, jossa havaittujen x-muuttujien korrelaatiot py

ritään kuvaamaan ja selittämään faktorimallin avulla. Eksploratiivisen faktorianalyysin lähtökohta

na on useimmiten joukko havaittuja x-muuttujia, joiden korrelaatiorakennetta halutaan kuvata ja se

littää faktorimallin avulla. Tutkija ajattelee valitsemiensa muuttujien mittaavan latentteja muuttu

jia, faktoreita, mutta hän ei ole tarkemmin selvillä faktoreiden lukumäärästä eikä faktoreiden lataus-
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ja korrelaatiorakenteista. Eksploratiivisen faktorianalyysin suoritusvaiheita ovat faktoreiden luku

määrän arviointi, faktorointi eli faktorien eristäminen, rotaatio ja faktoreiden tulkinnat sekä faktori

pistemäärien laskeminen. (Nummenmaa ym. 1996, 242-243)

Tutkimuksessa alustavat faktorilataukset muodostettiin pääakseliratkaisua {principal-axis factoring) 

hyväksi käyttäen. Tässä menetelmässä faktorit estimoidaan niin, että ensimmäinen selittää mahdol

lisimman suuren osan muuttujien yhteisvaihtelusta, toinen mahdollisimman paljon jäljelle jäävästä 

yhteisvaihtelusta ja niin edelleen, kunnes päädytään tilanteeseen, että faktoreita on liikaa. (Alkula 

ym. 1994, 276) Faktoreiden lukumäärä määritettiin faktoreiden ominaisarvoja ja selitysosuuksia 

tarkastelemalla. Faktorit rotatoitiin Varimax -menetelmää käyttäen, jonka avulla latausrakenne py

ritään saamaan sellaiseksi, että siinä on vain suuria tai lähellä nollaa olevia latauksia, ja että faktorit 

ovat keskenään korreloimattomia (Alkula ym. 1994, 245). Rotatointi helpottaa faktorien tulkintaa. 

Tämän jälkeen faktorit tulkittiin kärkimuuttujien avulla. Lisäksi kunkin muodostetun faktorin si

säistä konsistenssia eli johdonmukaisuutta mitattiin Cronbachin alfan avulla (ks. Alkula ym. 1994, 

186-187). Lopuksi laskettiin faktoripistemäärät, jotka ovat yksilöille alkuperäisistä muuttujista la

tausten kautta laskettuja faktoreiden arvoja. Kun faktorit ovat Varimax-rotaation perusteella orto- 

gonaalisia eli suorakulmaisia, myös faktoripisteet ovat vain suhteellisen heikossa korrelaatiossa kes

kenään, mikä on jatkoanalyysien kannalta teknisesti hyvä asia. Faktoripistemäärien ongelma on sii

nä, että niihin vaikuttavat kaikki faktorilla latautuvat muuttujat, niin tärkeät kuin vähemmän tärkeät, 

kukin tosin omalla painollaan. Faktorit tulkitaan kärkimuuttujien kautta, mutta faktoripisteiden si

sältö saattaa määräytyä enemmän keskitasoisten latausten kautta, varsinkin, jos kärkimuuttujia on 

vain pari. Näin voi syntyä tilanne, jossa tulkinta ei vastaa faktorin sisältöä, ja tämä johtaa jatkoana- 

lyyseissä tulkintavirheisiin. (Alkula ym. 1994, 278)

Tämän tutkimuksen faktorianalyysin avulla pyritään tiivistämään innovaatioiden omaksumiseen, 

ostoaikomuksiin sekä tavoiteltaviin hyötyihin liittyvää informaatiota niin, että voidaan löytää kulut

tajien käyttäytymistä ohjaavat piirteet tietoverkkopalveluiden hankinnan ja hyödyntämisen osalta 

sekä käyttää syntyneitä faktoreita edelleen klusterianalyysin pohjana.

Klusterianalyysin tavoitteena on etsiä toisistaan poikkeavia ryhmiä näytteestä. Yleisperiaatteena 

on, että ryhmien sisäisen varianssin tulisi olla mahdollisimman pieni ja ryhmien välisen varianssin 

mahdollisimman suuri; tällöin ryhmät eroavat mahdollisimman paljon toisistaan. (Aaker & Day
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1991. 601) Klusterointi (К-Means Cluster Analysis) suoritettiin edellä esitellyn faktorianalyysin 

perusteella muodostettujen neljän faktorin faktoripistemäärien perusteella.

Varianssianalyysi on regressioanalyysin tapaan lineaaristen mallien teoriaan perustuva menetelmä. 

Kiinnostuksen kohteena on X-muuttujan mahdollinen vaikutus Y:hyn. Varianssianalyysissä kiinni

tetään erityistä huomiota selittävien tekijöiden yhteisvaihteluun, siihen kuinka erilaiset Xl :n ja X2:n 

jne. arvojen yhdistelmät vaikuttavat selitettävään ilmiöön. Varianssianalyysiä käytetään usein myös 

jonkun X-muuttujan muodostamien ryhmien vertailuun - poikkeavatko ryhmät toisistaan tutkitta

van asian suhteet. (Seppälä 1996) Tässä tutkimuksessa varianssianalyysin {One-Way ANOVA) 

avulla tutkitaan muodostettujen segmenttien keskinäisiä eroja. Erojen merkitsevyyttä testattiin 

Duncanin testillä {Duncan's multiple range test). Saatuja tuloksia käytettiin hyväksi segmenttien 

kuvailussa.

5.5 Empiirisen tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden arviointi

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: ulkoisen ja sisäisen luotet

tavuuden kannalta. Ulkoinen luotettavuus liittyy otantaan, ja sisäinen luotettavuus mittaamiseen ja 

mittareihin. (Valkonen 1971, 77)

5.5.1 Ulkoinen luotettavuus

Tutkimuksen ulkoinen luotettavuus liittyy otantateoriaan. Ulkoinen luotettavuus kuvaa tutkimusai

neiston ja otoksen antamien tulosten yleistysmahdollisuuksia perusjoukkoon. Tutkimus on ulkoi

sesti luotettava, kun siinä saadut tulokset kuvaavat perusjoukkoa hyvin. Virhemahdollisuuksia ul

koisessa luotettavuudessa ovat satunnais- ja systemaattinen virhe. (Valkonen 1971, 77) Satunnais

virhe on kyseessä, jos otoskoko on niin pieni, että se ei anna samoja tuloksia, mitä koko perusjou

kon tutkiminen antaisi. Jos suuresta perusjoukosta otetaan pieniä erillisiä otoksia, saadut tulokset 

poikkeavat aina keskiarvoltaan toisistaan. Mitä suuremmaksi otoskoko muuttuu, sen lähemmäksi 

toisiaan, ja perusjoukon "todellista" tulosta, tulokset muuttuvat. Systemaattinen virhe on puolestaan 

kyseessä silloin, kun saatu otos on epäedustava tai harhaanjohtava. Tämä voi johtua ensinnäkin sii

tä. että suoritettu otanta ei ole satunnaisotos, vaan otokseen on poimittu esimerkiksi helpoiten tavoi

tettavat yksilöt.
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Koska tutkimuksessa suoritettiin harkinnanvarainen otanta Helsinki Televisio Oy:n (HTV) kaapeli

verkon taloyhtiöistä, ei tutkimustuloksia voida yleistää koko perusjoukkoon. Tämä oli kuitenkin jo 

tiedossa tutkimusta suunniteltaessa. Koska tutkimuksen tuloksia tullaan joka tapauksessa vertaile

maan HTV:n toteuttamien muiden tutkimusten tuloksiin, ei tätä pidetty esteenä tutkimuksen toteut

tamiselle. Tutkimuksen nähtiin joka tapauksessa tuovan lisätietoa HTV:n asiakasmarkkinoiden ra

kenteesta ja tukevan näin yrityksessä tapahtuvaa markkinoinnin päätöksentekoa.

Systemaattinen virhe voi johtua myös vastaamattomuudesta eli kadosta. Tutkimukseen osallistu

mattomat henkilöt voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 1) tutkimuksesta kieltäytyneet (ne, jotka saivat 

lomakkeen, mutta eivät halunneet vastata siihen), 2) tavoittamattomat (ne, jotka eivät saaneet 

lomaketta) sekä 3) puutteellisesti vastanneet (ne, jotka eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin). 

(Alkula ym. 1994, 139) Kato muodostuu ongelmaksi silloin, kun se ei ole sattumanvaraista. Itse 

asiassa on huomattu, että vastaamatta jättäminen ei ole yleensä sattumanvaraista. Kadon syitä on 

tutkittu, ja on siihen vaikuttaa ehkä eniten tutkimuksen aihe, sen kiinnostavuus sekä lomakkeen 

pituus (Alkula ym. 1994, 139-140). Kato tekee luonnollisesti otoksesta erilaisen kuin perusjoukos

ta, jolloin tulosten ja yleistysten luotettavuus pienenee.

Tutkimuksesta kieltäytyneiden tai tavoittamattomien osuus oli 1651 vastaajaa eli 82 % jaettujen 

kyselylomakkeiden määrästä (2000 kappaletta). Liian puutteellisesti täytettyjä lomakkeita palautet

tiin 29 kappaletta eli 1,5 % jaettujen lomakkeiden määrästä. Puutteellisissa lomakkeissa oli yleensä 

jätetty vastaamatta liityntäpalvelun hintaa koskeviin kysymyksiin. Muutamassa lomakkeessa oli 

vastattu vain joihinkin kysymyksiin lomakkeen ollessa muuten tyhjä. Muut puutteelliset vastaukset 

näyttivät olevan sattumanvaraisia ja epähuomiossa syntyneitä. Suuri kato johtuu todennäköisesti 

kolmesta syystä. Ensinnäkin lomakkeet jaettiin talouksiin osoitteettomina, jolloin vastaanottaja ei 

ehkä koe kyselyyn vastaamista tärkeäksi. Toiseksi, kyselytutkimus käsitteli aihetta, joka on toden

näköisesti usealle näytteeseen kuuluvalle tuntematon, mikä voi vähentää kykyä tai halukkuutta vas

tata. Kolmanneksi, lomake oli melko pitkä, mikä osaltaan nostaa vastaamisen kynnystä. Todennä

köisesti kyselyyn jätti muita useammin vastaamatta henkilöt, jotka eivät koe itsensä tai taloutensa 

kannalta tietotekniikkaan ja Internetiin liittyviä asioita tärkeiksi tai joille nämä asiat eivät ole tuttu

ja. Näin ollen aineistossa on yliedustettuna sellaisia vastaajia, joille Internet on tärkeä, ja joilla on 

jo kokemusta sen käytöstä. Tätä oletusta vahvistaa se, että Internetiä käyttäneiden osuus vastanneis

ta oli 80 %, kun neljä kuukautta aikaisemmin toteutetussa Taloustutkimuksen valtakunnallisessa 

kyselyssä vastaava osuus oli 32 %. Tulokset eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia, koska
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HTV:n kysely keskittyi pääkaupunkiseutuun, jossa Internetin käyttö on koko maan käyttöä yleisem

pää.

5.5.2 Sisäinen luotettavuus

Aineiston sisäinen luotettavuus liittyy mittauksen onnistuneisuuteen. Oleellista on se. miten luotet

tavasti ja oikein tutkimuksessa saadaan tietoa tutkittavista kohteista. (Valkonen 1971, 77) Reliabili

teetti ¡a validiteetti ovat käsitteitä, joilla sisäistä luotettavuutta tutkitaan. Yleensä ne muodostavat 

mittauksen ja mittarin kokonaisluotettavuuden.

Reliabiliteetti on mittarin kyky antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Satunnaisia virheitä voivat olla 

esimerkiksi vastaajan huolimattomuus tai tallennuksessa tapahtuneet lyöntivirheet. Välimatka-as- 

teikollisilla muuttujilla satunnaisvirheen odotusarvo on nolla. Kun tutkittavia tapauksia on tarpeek

si monta, satunnaisvirheet kumoavat toinen toisensa ja tulokset ovat keskimäärin oikeita. Tästä joh

tuen, mitä useammin mittaus suoritetaan, sen pienemmäksi satunnaisvirheen mahdollisuus muodos

tuu. Otoskokoa suurentamalla saadaan siis myös satunnaisvirhettä pienemmäksi. Reliabiliteettia 

voidaan mitata uudelleen mittauksen ja rinnakkaismittauksen avulla. Uudelleenmittaus on kyseessä 

silloin, kun sama tutkimus tehdään toiseen kertaan - ja virheettömän mittauksen tulisi toistettaessa 

tuottaa samat tulokset. Rinnakkaismittauksessa samaa asiaa tutkitaan usealla eri mittarilla; yleensä 

tämä tarkoittaa sitä, että samaa asiaa kysytään usealla väittämällä. Lisäksi summamuuttujien osalta 

reliabiliteettia voidaan mitata Cronbachin alfa -kertoimen avulla. Kertoimen tulisi olla yli 0,7, mut

ta käytännössä joudutaan joskus tyytymään alhaisempiinkin kertoimiin. (Alkula ym. 1994, 94-99)

Tässä tutkimuksessa segmentoinnissa käytettyjä faktoreita mitattiin Cronbachin alfan avulla, jossa 

kaikille neljälle faktorille saatiin kertoimeksi vähintään arvo 0.84. Näin kukin faktori ylittää edellä 

esitetyn ja hyvänä pidetyn arvon 0,7. Tietojen syöttämisestä aiheutuvia satunnaisvirheitä taas pyrit

tiin vähentämään noudattamalla erityistä huolellisuutta tietojen syöttövaiheessa. Tietojen syöttämi

sen jälkeen valittiin satunnaisesti 20 % lomakkeista, jotka tarkastettiin uudelleen. Tarkastuksessa ei 

löytynyt yhtään syöttövirhettä.

Validiteetti mittaa puolestaan systemaattista virhettä. Jos mittari ei mittaa sitä asiaa, jota nimen

omaan halutaan tutkia, ovat kaikki tulokset systemaattisesti epäluotettavia. Validiteetissa on siis 

kyse mittarin asianmukaisuudesta. Validiteettia ei voida tutkia tilastollisen menetelmin, kuten relia-
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biliteettia. Se on lähinnä osa ajatusprosessia, jossa tutkitaan aikaisempia teorioita ja tutkimuksia. 

(Alkula ym. 1994, 89) Sisältövalidius on mittarin sopivuus ongelman mittausinstrumentiksi. 

Yleensä tätä voidaan arvioida sen mukaan, miten hyvin asiantuntijat katsovat mittarin vastaavan to

dellisuutta eli asiantuntijoiden yleismielipide. Käsitevalidius- mittari on puolestaan taas monien 

käyttökertojen perusteella syntynyt kuva siitä, miten hyvä mittari eri tilanteissa on. (Seppälä 1996)

Tutkimuksessa on käytetty suurelta osin jo valideja, aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa käy

tettyjä mittareita. Lisäksi Helsinki Median markkinointitutkimuksista vastaava henkilö sekä HTV:n 

markkinointiassistentti tarkastivat kyselylomakkeen ennen sen käyttöä. Näin voidaan olettaa, että 

tutkimus kattaa sekä sisältö- että käsitevalidisuuden.
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6 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET: KILPAILUEDUN SAAVUTTA

MINEN SEGMENTOINNIN AVULLA ELEKTRONISIIN JAKELUKANA

VIIN PERUSTUVIEN PALVELUIDEN MARKKINOINNISSA

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä empiirisessä tutkimuksessa saatuja tuloksia. Aluksi tarkas

tellaan Helsinki Televisio Oy:n (HTV) kilpailuympäristöä toimialaklusteritasolla (alaluku 6.1) sekä 

toimialatasolla (alaluku 6.2). Sen jälkeen esitellään HTV:n kilpailustrategian piirteet konserni- ja 

liiketoimintatasolla sekä KAMU 10 -tietoverkkopalvelun rakenne (alaluku 6.3). Alaluvussa 6.4 esi

tetään HTV:n potentiaalisen asiakaskunnan segmentointi.

6.1 Telekommunikaatioklusterin laajeneminen tieto- ja viestintäteollisuudeksi

Tässä alaluvussa tarkastellaan HTV:n kilpailuympäristöä toimialaklusteritasolla. Klusteritarkaste- 

lun perusajatuksena on, että menestyvät yrityksen toimivat harvoin yksin vaan tiettyjen maiden tai 

teollisuuden alojen menestys keskittyy yleensä toisiaan lähellä toimivien yritysten ja toimialojen 

ryppäisiin, toimialaklustereihin. Tarkastelemalla kilpailuympäristöään toimialaklusterien tasolla 

yksittäinen yritys voi toimialatarkastelua laajemmin analysoida omaa kilpailuympäristöään.

Suomessa teollisten klustereiden syntymistä ja kehittymistä on tutkittu Kauppa- ja teollisuusminis

teriön teollisuusstrategian osana ja pääasiassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLArn toimesta 

(ks. Kyheröinen 1994; Mäenpää & Luukkanen 1994; Nevalainen 1994; Hernesniemi ym. 1995; 

Mäkinen 1998). Hernesniemi ym. (1995, yhteenveto) tarkastelivat yhdeksää teollista klusteria, 

jotka olivat metsä-, perusmetalli-, energiateknologia-, telekommunikaatio-, hyvinvointi-, ympäristö

teknologia-, kuljetus- sekä rakennus-ja elintarvikeklusteri.

HTV toimii kaapelitelevisiotoimialalla, joka luetaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa telelii- 

kennetoimialaan (TOL95: 642) ja siinä ohjelmansiirtopalveluihin (TOL95: 64203). Taulukossa 23 

esitetään Hernesniemen ym. (1995) esittämä telekommunikaatioklusterin rakenne, jossa kaapelitele- 

visiojärjestelmät ja niihin liittyvä palveluoperointi ja lisäarvopalveluiden tuottaminen on sisällytetty 

klusterin avaintuotteisiin. Näin ollen kilpailuympäristön tarkastelussa lähtökohdaksi otetaan tele- 

kommunikaatioklusteri.
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Kuvio 23. Suomen telekommunikaatioklusterin rakenne

Erity ispanokset Avaintuotteet

• Puolijohteet
• Piirikortit
• Kotelomekaniikka
• Muovipuristeet
• Sulautetut

• Matkapuhelinverkot
• matkapuhelin

keskukset
e tukiasemat
• antennit

ohjelmistot 
• Akut • Kaukohakujärjestelmät
• Suunnittelu

osaaminen e Päätelaitteet
• kaukohakulaitteet
• matkapuhelimet
• videoneuvottelu-

Koneet laitteet

• Kaapelikoneet
• Kuljettimet
• Työasemat
• Työkaluohjelmistot

• Kiinteät televerkot
• puhelinkeskukset
• kanavointi-ja 

johtolaitteet
• Ladontakoneet
• EMC-laitteet
• Mitta- ja testilaitteet
• Tuotantoautomaatio

w • verkonhallinta- 
järjestelmät

• datasiirtolaitteet
• kaapeli-TV - 

järjestelmät
• kaapelit

Liitännäispalvelut • Palvelutuotteet

• Koulutus
• Standardointi
• Regulointi
• Tutkimus
• Piirilayout - 

suunnittelu
• Piirikorttiladonta
• Teollinen muotoilu

• operointi
• konsultointi ja 

koulutus
• transit-liikenne
• verkon suunnittelu

w ja rakentaminen
• lisäarvopalvelut 

televerkossa

Lähi- ja tukialat

• Tietotekniikka-ala
• tietojärjestelmät
• työasemat
• ohjelmistot
e verkkokortit
• lähiverkot
• Kulutuselektroniikka
• Automaatio
• Rakentaminen
• Media-ala
• Energianhuolto
■ Sovellustoimialat: 

pankki-ja vakuutus, 
terveydenhuolto, 
opetustoimi, 
kauppa sekä 
liikenne ja 
logistiikka

• Muoviteollisuus

Asiakkaat

• Tele-ja 
puhelinyhtiöt

• Erillisviestiverkko- 
operaattorit

• Yritykset
• Kuluttajat

Lähde: Hernesniemi ym. 1995, 186

Telekommunikaatioklusteriin luetaan yritykset ja organisaatiot, joiden toimiala liittyy viestintään ja 

tiedonsiirtoon, joka toteutetaan sähkömagneettisilla järjestelmillä (Mäenpää & Luukkainen 1994, 

16). Telekommunikaatioklusterin avaintuotteita ovat telelaitteet, teletoiminta sekä teleliikennettä 

hyväksi käyttävät lisäarvopalvelut. Telelaitteita ovat esimerkiksi matkapuhelimet, niiden käytön 

mahdollistavat soluverkot sekä puhelinkeskukset ja lankaverkot. Teletoiminta jakaantuu verkkojen 

rakentamiseen ja ylläpitoon, operointiin sekä muihin telepalveluihin. Lisäarvopalvelut käyttävät 

operointia ja operaattorien palveluita panoksina. (Hemesniemi ym. 1995, 184)
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Kuvio 24. Suomen telekommunikaatioklusterin kilpailukyvyn osatekijät

.Julkinen valta Kilpailuolosuhteet Sattuma

+ Yhteiskunnan riskipanostukset 
uuden teknologian kehittämiseen 

+ Valtion yritystoiminta ja tilaukset 
käynnistämässä matkapuhelin- 
teollisuutta

+ Myötävaikutus avoimen NMT 
standardin syntyyn 

+ Kilpailua edistävä politiikka

+ Puhelinlaitosten vertaileva ja nyt 
avoin kilpailu luonut tehokkuutta 

+ Puhelinlaitosten suuri määrä 
tarjonnut telelaiteteollisuudelle 
monipuolisen asiakaskunnan 

+ Avoin tuontikilpailu pakottanut 
kotimaisen telelaiteteollisuuden 
kilpailukykyiseksi 

+ Edistykselliset, nopean kasvun 
tuotteet kilpailuvaltteina

+ Innovatiiviset ja rohkeat ihmiset 
oikeissa asemissa 

+ Radioamatööriharrastuksen ja 
teollisuuden kohtaaminen

T uotannontekijäolot Ak
Kysyntäolot

+ Pitkät etäisyydet ja vaativat luon
nonolosuhteet kehittäneet teknolo
giaa

+ Laadukas koulutus ja tutkimus

•

_____________^

+ Kilpailuja tuonti tehneet Suomesta 
uuden teknologian koekentän 

+ Kilpailu pakottanut teleoperaattorit 
vaativiksi asiakkaiksi 

+ Suuri liittymätiheys, puhelin- 
kilpailuja pitkät etäisyydet 
ylläpitäneet investointeja 

+ Kuluttajien into käyttää uutta
tekniikkaa, etenkin matkapuhelimia

- Koulutusmäärät riittämättömiä 
klusterin nopean kasvun takia

+ Uuden teknologian riskirahoitus 
kunnossa

- Vientirahoituksesta ja takuista 
puutetta

M------------------

1 r

Kansainväliset liiketoimet Lähi- ja tukialat

+ Teletekniikka kyennyt 
menestyksellisesti 
kansainvälistymään 

+ Operointi lähialueilla 
+ Etulyöntiasema Euroopan 

markkinoilla kilpailun avautuessa 
+ Matkapuhelimesta ensimmäinen 

merkittävä suomalainen 
kuluttajamarkkinoiden merkkituote 

? Nopeasti kasvavat markkinat 
vetävät voimakkaita kilpailijoita

+ Laadultaan ja hinnaltaan hyviä 
alihankkijoita 

+ Mahdollisuudet uusiin 
lisäarvopalveluihin 

+ Teletekniikan ja tietotekniikan 
yhdistelmästä kilpailukykyä 

+ Teletekniikan ja palvelujen 
sovellukset (hyvinvointipalvelut, 
opetusteknologia, logistiikka)

Lähde: Hemesniemi ym. 1995, 211; Rouvinen & Ylä-Anttila 1997

Kuviossa 24 esitetään Suomen telekommunikaatioklusterin kilpailukyvyn osatekijöitä. Suomessa 

telekommunikaatioklusteri on lähtenyt kehittymään teletoiminnan kehittämisen kautta. Keskeisinä 

edistävinä tekijöinä ovat olleet jo puhelintoiminnan alussa julkisen vallan avoin suhtautuminen 

teleyritysten perustamiseen ja operointiin, ulkomaisten laitevalmistajien kiinnostus vapaaseen 

suomalaiseen teletoimintaan ja niiden investoinnit puhelinverkkojen rakentamiseen Suomessa sekä 

pitkien etäisyyksien ja vaikeiden kulkuyhteyksien tuoma tarve markkinoilla. Edistyksellinen 

teletoiminta on ollut vahva perusta suomalaisen telelaiteteollisuuden kehittymiselle. (Mäenpää & 

Luukkainen 1994, 2)
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Julkinen valta. Suomi on ollut ensimmäisten joukossa vapauttamassa teletoimintaa vapaalle kilpai

lulle. Lisäksi julkinen valta on ollut edistämässä telekommunikaatioklusterin kilpailukyvyn 

syntymistä muun muassa vaikuttamalla pohjoismaisen NMT-standardin syntyyn. NMT loi matka

puhelinjärjestelmien toimittajille markkina-alueeltaan riittävän laajan ja kilpaillun ponnahduslaudan 

kansainvälisille markkinoille. (Mäenpää & Luukkainen 1994, 73) Lisäksi valtiovalta on ohjannut 

telekommunikaatioklusterin yrityksille tukiaisia muun muassa Teknologian edistämiskeskuksen 

Tekesin teknologiaohjelmien kautta.

Tuotannontekijciolot. Teleala on korkean teknologian ala sekä teletoiminnan että telelaiteteollisuu- 

den näkökulmasta (Mäenpää & Luukkainen 1994, 2). Toisin kuin useimmissa muissa Suomen teol

lisissa klustereissa, joissa raaka-aineen merkitys on suuri, telekommunikaatioklusteri on tärkein 

klusteri, jossa raaka-aineen merkityksen sijasta korostuu teknologinen osaaminen (Mäkinen 1998, 

29). Henkilöresurssien osalta voidaan sanoa, että Suomi on telekommunikaatioklusterin yritysten 

näkökulmasta suotuisa toimintaympäristö. Insinööritieteiden osuus yliopisto- ja korkeakoulututkin

noista vuonna 1995 oli OECD-maiden korkein, yli 20 % (Suomi taloudellisena... 1998. 31). Tällä 

hetkellä teollisuudessa on kuitenkin pulaa tutkimus- ja kehitystoiminnoissa tarvittavasta henkilös

töstä (Mäenpää & Luukkainen 1994, 66). Lisäksi infrastruktuurin taso on Suomessa korkea. Eri 

maiden kilpailukykyä vuosittain mittaava IMD (International Institute lor Management Decisions) 

arvioi vuonna 1996 Suomen teknologisen infrastruktuurin maailman toiseksi parhaimmaksi heti 

Yhdysvaltojen jälkeen. (Seppänen 1997) Kehittynyt infrastruktuuri mahdollistaa tehokkaan multi

mediapalveluiden hyödyntämisen ennen muita maita (Rouvinen & Ylä-Anttila 1997).

Lähi- ja tukialat. Keskeinen telekommunikaatioklusterin rakenteeseen ja sen lähi- ja tukialoihin 

vaikuttanut tekijä on televerkkojen ja telelaitteiden digitalisointi. Tämä merkitsee eri tiedonsiiito- 

verkkojen, esimerkiksi nykyisten puhelin- ja dataverkkojen sekä kaapelitelevisioverkkojen yhdisty

mistä asiakkaan kannalta yhtenäiseksi digitaalisia palveluja tarjoavaksi verkoksi, joissa kaikissa 

voidaan välittää samaa digitaaliseen muotoon paketoitua informaatiota. Klusteritasolla tämä tekno

loginen yhdentyminen johtaa lähi- ja tukitoimialojen lähentymiseen ja telekommunikaatioklusterin 

laajentumiseen tieto- ja viestintäteollisuudeksi. Tieto- ja viestintäteollisuus kattaa laajan alueen 

elektroniikka- ja sähköteollisuudesta, viestintäteollisuuden sekä tietoliikenteeseen ja ohjelmistolii- 

ketoimintaan liittyvät palvelut. (Teknologia ja tulevaisuus 1998, 51-54) Lisäksi klusterin kytkennät 

moniin muihin klustereihin ovat varsin kiinteät. Esimerkiksi kuljetusklusterin logistiikan ja liiken

teen ohjausjärjestelmät, energiaklusterin sähköverkkojen ohjaus samoin kuin ympäristö-, terveyden
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huollon-, turvallisuus- ja opetusteknologiat ovat lisääntyvästi tieto- ja viestintäteollisuuden sovel

lusalueita. Telepalvelut ovatkin tulevaisuudessa yhä erikoistuneempia muiden toimialojen räätälöi

tyjä sovelluksia. (Mäenpää & Luukkainen 1994, 3)

Telekommunikaatioklusterin laajeneminen tieto- ja viestintäteollisuudeksi on johtanut uusiin 

yritysliittoutumiin, verkottumiseen ja uudenlaisten sidosten syntymiseen niin toimialojen sisällä 

kuin toimialojen kesken (Teknologia ja tulevaisuus 1998, 51). Laurilan (1997) mukaan esimerkiksi 

viestinnässä perinteinen jakeluteknologioiden mukainen reviirijako häviää ja tilalle tulee sisältöpal- 

velutuottajien toimialue, jossa perinteisten jakelutapojen lisäksi hyödynnetään joustavasti kaikkia 

tarjolla olevia digitaalisia tiedonsiirtomuotoja, esimerkiksi tele-, yleisradio- ja matkapuhelinverk

koja.

Kuviossa 25 on esitetty digitaalisiin tietoliikenneverkkoihin perustuvan tieto- ja viestintäteollisuu

den arvonlisäketju. Arvoniisäketju on jaettu kahteen tasoon: 1) tieto-ja teletekniikan varaan raken

nettuun infrastruktuuriiin sekä niihin liittyviin tukipalveluihin sekä 2) sisältöön liittyviin palvelui

hin. Tasot on jaettu horisontaalisesti kolmeen osaan riippuen loppukäyttäjälle tuotetun lisäarvon 

määrästä. Sisällön arvonlisäketju voidaan jakaa sisällön luontiin, sisällön paketointiin ja sisällön 

markkinointiin. Infrastruktuuripalveluiden arvonlisäketju voidaan puolestaan jakaa tiedon siirtoon 

ja jakeluun (verkkojen omistus ja tiedonsiirtokapasiteetin vuokraus), jakelun tukeen (verkkojen 

operointi, esimerkiksi Internet-liityntäpalveluiden tarjoaminen) sekä käyttöliittymien ja -järjestel

mien valmistus (esimerkiksi tietokoneet, käyttöjärjestelmät, Intemet-selainohjelmat). (Teknologia ja 

tulevaisuus 1998, 67)

Kuvio 25. Tieto-ja viestintäteollisuuden vertikaalinen arvonlisäketju

SISÄLTÖ

INFRA

STRUKTUURI
JAKELUN TUKISIIRTO/JAKELU

KÄYTTÖLIITTYMÄT 
JA -JÄRJESTELMÄT

SISÄLLÖN LUONTI
SISÄLLÖN

PAKETOINTI
MARKKINOINTI

ELEKTRONINEN

MARKKINA

PAIKKA

Loppukäyttäjälle tuotetun arvon määrä

Lähde: Teknologia ja tulevaisuus 1998, 67
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Kilpailutilanne. Suomen teletoiminta on käytännössä täysin kilpailtu ala. Vapaasti kilpailtuja alu

eita ovat datayhteydet, langattomat yhteydet, kaukopuhelut, ulkomaan puhelut sekä paikallispuhe

lut (Mäenpää & Luukkainen 1994. 73). Tele- ja puhelinyhtiöt ovat kilpailuttaneet kotimaisia laite

valmistajia sekä keskenään että kansainvälisesti. Tämä on pakottanut teollisuuden toimimaan kil

pailukykyisesti sekä kustannus- että laatutasoltaan sekä panostamaan tuotekehitykseen ja innovaa

tioihin. (Mäenpää & Luukkainen 1994. 81) Edellä mainittu televerkkojen digitalisoituminen ja laa

jakaistainen tietoliikenne lisäävät tele-. Internet- sekä TV-ja radioverkko-operaattorien välistä kil

pailua (Suomalaisen tiedon valtatien... 1997) koska ne laskevat eri toimialoille tulon esteitä sekä 

toimialojen sisäisiä liikkuvuuden esteitä. Esimerkkinä tästä kehityksestä on, että uusia digitaalisia 

maanpäällisiä televisiotoimilupia hakivat vuoden 1999 alussa sekä perinteiset viestintäyhtiöt (esi

merkiksi Sanoma Osakeyhtiö. WSOY, MTV3 ja Yhtyneet Kuvalehdet) että teleoperaattorit (Sonera 

ja Helsingin Puhelin) (Hellman 1999). Lisäksi esimerkiksi tietotekniikka-alalla toimiva ICL Data 

tarjoaa asiakkailleen tietoverkkoyhteyksiä ja kilpailee näin perinteisten teleyhtiöiden kanssa 

(Leskinen 1998). Jatkossa kilpailijoita joillekin toimialoille voi tulla myös tieto- ja viestmtäteolli- 

suuden ulkopuolisista klustereista. Esimerkiksi Iso-Britanniassa kauppaketjut tarjoavat kuluttaja- 

asiakkailleen ilmaisia Internet -liityntäpalvelulta vaikeuttaen näin muiden Internet -palveluoperaat

toreiden toimintaa. (Ruokanen 1999)

Kysyntäolot. Palveluiden ja niiden käytön kehittymistä ovat osaltaan edesauttaneet OECD-maiden 

alhaisimpiin lukeutuvat tietoliikennetariffit. Suotuisen kehityksen taustalla on teleoperaattoreiden 

suuri määrä, laiteteollisuuden kehittyminen, vaativat kuluttajat sekä telealan nopea vapautuminen 

kilpailulle (Laurila 1997). Suomi on toiminut teleteollisuudelle hyvänä uusien sovellusten koekent- 

tänä pienten, ennakoivien ja vaativien markkinoiden vuoksi. (Mäenpää & Luukkainen 1994, 66)

Kansainväliset liiketoimet. Teletekniikka on kyennyt kansainvälistymään menestyksekkäästi. Suo

men telelaiteviennin menestystuotteita ovat langattomiin yhteyksiin liittyvät soluverkkojärjestelmät, 

matkapuhelinlaitteet. puhelinkeskukset, siirtojärjestelmät, telekaapelit sekä näihin liittyvät laitteet. 

(Laurila 1997) Telekommunikaatioklusterin kilpailukyky ja viennin arvo ovat kasvaneet nopeasti 

1990-luvulla (ks. kuvio 26). Vuonna 1990 viennin arvo oli hieman alle miljardi dollaria, ja vuonna 

1996 se oli jo 4,1 miljardia dollaria. (Mäkinen 1998, 30) Lisäksi niin sanotulla RCSA-indeksillä 

mitattuna vuonna 1995 vain viisi OECD-maata oli erikoistunut telekommunikaatioklusterin tuottei

den vientiin. Näistä maista Ruotsissa ja Suomessa keskittyminen oli voimakkainta. (Mäkinen 1998,

31)
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Lähde: Mäkinen 1998, 30

Telekommunikaatioklusterin tai tieto- ja viestintäteollisuuden koon ja kilpailukyvyn ennustetaan 

kasvavan myös tulevaisuudessa. Vuoteen 2010 saakka kasvun ennakoidaan olevan noin 15 % 

vuodessa, kun vastaava luku metsäklusterissa on 3 % (Hernesniemi ym. 1995, yhteenveto). Toden

näköistä on, että klusterista tulee voimakas tukijalka Suomen teolliseen rakenteeseen metsä- perus

metalli-, ja energiaklusterin rinnalle. Pitkällä ajalla siitä voi kehittyä jopa metsäklusterin kokoinen 

vahva klusteri, koska alan tuotteiden kysyntä ja maailmankauppa kasvavat huomattavasti nopeam

min kuin tavaratuotanto ja kansainvälinen kauppa keskimäärin. (Hemesmiemi ym. 1995, 209) 

Mäkelinin (1998, 155) mukaan kansainvälisessä kilpailussa on kuitenkin ongelmana tietoverkkoja 

hyödyntävien palvelujen ja sisällön vähäisyys sekä vaatimaton taso Suomessa. Koska päätelaiteti- 

heys on korkea ja televerkot hyviä, alkeelliset sovellukset ovat uhka suomalaiselle palvelusektorille. 

Vaarana on, että kansainväliset kilpailijat onnistuvat kotimaisia toimijoita paremmin hyödyntämään 

Suomen markkinoita, kehittämään uuden kilpailuympäristön vaatimia kyvykkyyksiä sekä tuotta

maan niitä hyödyntäviä palveluita.

Sattuma. Telealaan vaikuttaneita yllättäviä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi öljykriisi, Persian

lahden sota, jotka lisäsivät telelaitteiden ja -palveluiden kysyntää sekä Neuvostoliiton hajoaminen, 

joka pakotti yrityksiä etsimään uusia kansainvälisiä markkina-alueita. (Mäenpää & Luukkainen 

1994, 77)
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6.2 Internet -liity ntäpalveluiden markkinat Suomessa

Tässä alaluvussa tarkastellaan HTV:n uutta kilpailuympäristöä toimialatasolla. Tarkastelu tapahtuu 

teoriaosan alaluvussa 2.2.1 esiteltyjen toimialan kilpailuun vaikuttavien voimien näkökulmasta. 

Näitä voimia ovat toimialan sisäinen kilpailu, alihankkijoiden neuvotteluvoima, asiakkaiden neu

votteluvoima, korvaavien tuotteiden uhka sekä alalle tulijoiden uhka. Näitä tekijöitä analysoimalla 

yritys voi muodostaa käsityksen toimialan nykyisestä ja tulevasta kannattavuudesta sekä strategisis

ta mahdollisuuksista.

Edellisessä luvussa todettiin, että HTV on toiminut tähän saakka teleliikennetoimialalla (TOL95: 

642) ohjelmansiirtopalveluissa (TOL95: 64203). Nyt se ryhtyy tarjoamaan kuluttajille ja pienille 

yrityksille Intemet-liityntäpalveluita. Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa nämä palvelut sisälly

tetään luokkaan Muu teleliikenne (TOL95: 64202). Intemet-liityntäpalveluiden tarjoaja (Internet 

Service Provider, ISP) on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen niin sanottuja TCP/IP - 

yhteyksiä Internetiin. Yhteydet palveluntarjoajan Intemet-liityntäpisteeseen, niin sanottuun soitto

sarjaan muodostetaan yleensä modeemilla tai ISDN-sovittimella yleensä paikallispuhelinverkon 

kautta. Tietoliikenneyhteys voi olla kytkentäinen, jossa asiakas muodostaa tietoliikenneyhteyden 

yhteyskohtaisesti tai kiinteä, jossa tietoliikenneyhteys on jatkuvasti olemassa. Liityntäpalvelujen 

tarjoaja voi olla tele- tai verkko-operaattori, joka hyödyntää operoimaansa televerkkoa tai palvelu

operaattori, joka vuokraa tietoliikennekapasiteettia verkko-operaattoreilta, (vrt. Telmo 1996; 

Järvinen 1999) Liityntäpalveluiden elementit on esitetty alla olevassa kuviossa 27. Tieto- ja vies- 

tintäteollisuuden arvonlisäketjussa (kuvio 25) Internet -liityntäpalveluiden tarjoajat sijoittuvat infra- 

struktuuritasolle jakelun tukeen.

Kuvio 27. Intemet-liityntäpalveluiden elementit

päätelaite 

(esimerkiksi 

tietokone, jossa 

tietoliikenne-

Asiakkaan

modeemi)

runkoverkko-

Kotimaan

yhteydet

Asiakkaan 

tietoliikenne

yhteys 

(esimerkiksi 

paikallispuhelin

verkon kautta)

liityntäpiste

Paikallinen

Intemet-

Kansainväliset

runkoverkko-

yhteydet

Lähde: Hermanson (1998) (mukailtu)
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Internet -liityntäpalveluiden markkinoiden kasvu on ollut Suomessa nopeaa. Kun markkinoiden 

arvo vuonna 1994 oli arviolta 7 mmk. niin vuonna 1997 se oli jo noin 210 mmk (Liikenneministe

riö 1998, 59). Vuodesta 1997 viikottaisten Internet -käyttäjien määrä on kasvanut puolesta miljoo

nasta käyttäjästä noin miljoonaan viikottaiseen käyttäjään. Näissä luvuissa ovat mukana sekä koti

käyttäjät että esimerkiksi työ- ja opiskelupaikkakäyttäjät (Taloustutkimus 1998. 9). Markkinoiden 

kasvun odotetaan jatkuvan edelleenkin, ja seuraavan viiden vuoden aikana Internet-liittymien levin

neisyyden otaksutaan nousevan noin 60 prosenttiin kotitalouksista (Niemi 1999b).

Toimialan sisäinen kilpailu. Kaiken kaikkiaan Internet -liityntäpalveluiden tarjoajia Suomessa oli 

toukokuussa 1997 noin viisikymmentä (Suomalaisen tiedon valtatien... 1997). Markkinat ovat kes

kittyneet voimakkaasti, sillä neljän suurimman palveluntarjoajan yhteinen markkinaosuus kotita

louksille suunnattujen palveluiden osalta on noin 80 %. Suurimmat yritykset ja niiden markkina

osuudet ovat Sonera (35 %), Saunalahden Serveri (23 %), Finnet (21 %) sekä EUnet Finland (4 %). 

Muiden yhteinen markkinaosuus on noin 17 %. Näistä suurin osa on joko alueellisia tai tietylle ra

jatulle kohderyhmälle palveluitaan tarjoavia yrityksiä, yhdistyksiä tai organisaatioita. Kaupallisten 

toimijoiden markkinaosuudet on esitetty kuviossa 28. Vertailusta puuttuu yliopistojen ja korkea

koulujen yhteisen FUNET-verkon liittymäasiakkaat. (Taloustutkimus 1998, 48)

Kuvio 28. Kaupallisten Internet -liityntäpalveluiden markkinaosuudet elokuussa 1998

Muut

Sonera
35%EUnet

4%

Finnet

Saunalahden Serveri 
23 %

Lähde: Taloustutkimus Oy 1998, 48

Toimilan kilpailun ja kehittymisen kolme keskeistä piirrettä ovat olleet intensiivinen hintakilpailu, 

liityntäpalveluiden differointi erilaisilla lisäarvopalveluilla sekä alan keskittyminen. Hinnoittelun
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osalta asaressiivisimpana toimijana on ollut Finnet. Se siirtyi keväällä 1998 aikaveloituksen ja 99 

markan kuukausiveloituksen yhdistelmästä kiinteään 49 markan kuukausiveloitukseen (Schoultz 

1998). Myös muiden toimijoiden on ollut pakko laskea omia hintojaan tai luoda vaihtoehtoisia an- 

saintalogiikoita. Esimerkiksi porilainen NIC Tietoverkot Oy lanseerasi tammikuussa 1999 palve

lun, jossa noin neljän sadan markan kertamaksulla asiakas saa elinikäisen yhteyden ilman kuukausi - 

tai muita maksuja. Yhteyden ylläpitokulut yritys kerää maksullisista lisäarvopalveluista ja mainos- 

tilamyynnistä. (Niemi 1999a) Liikenneministeriö on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että 

televerkkoja omistavat teleoperaattorit, kuten Finnet ja Sonera, subventoivat Internet -liityntäpalve

lulta muilla telepalveluillaan ja estävät näin kilpailua. Sen mukaan vääristynyt hintakilpailu koituu 

viime kädessä kuluttajien haitaksi. (Paikallinen telekilpailu... 1998) Esimerkkejä lisäarvopalveluis

ta, joilla alan yritykset pyrkivät differoimaan palveluitaan, ovat muun muassa oma sähköpostiosoite 

ja sähköpostipalvelut, levytilaa käyttäjän omille verkkosivuille sekä puhelintuki (Järvinen 1999). 

Saunalahden Serveri ja Sonera tarjoavat mahdollisuutta lähettää GSM-tekstiviestejä tai vastaanottaa 

telefax-viestejä mistä tahansa Internetiin liitetystä tietokoneesta. Lisäksi toimijoiden omilla verkko

sivuilla tarjotaan erilaisia sisältöpalvelulta kuten uutisia ja ostospalveluita. Tällä hetkellä suomalai

set Internet-operaattorit pitävätkin juuri ilmaisten ja maksullisten palveluiden lisäämistä tärkeimpä

nä kilpailukeinonaan, joiden avulla ne pyrkivät korvaamaan liityntäpalveluiden hintojen laskua 

(Könönen 1998). Markkinoiden keskittymisestä tuoreimpana esimerkkinä on Saunalahden Serveri, 

joka syntyi vuonna 1998 kahdeksan pienen toimijan yhdistyessä (Herrala 1999). Toinen esimerkki 

on Helsingin Puhelin Oyj, joka osti Megabaud Oy:n marraskuussa 1997. Keskeisimpänä syynä alan 

keskittymiselle voidaan pitää suuren yksikkökoon mukanaan tuomia mittakaavaetuja.

Alihankkijoiden neuvotteluvoima. Internet-liityntäpalveluita tarjoavan yrityksen näkökulmasta ali

hankkijoita ovat palveluntarjoajan Intemet-liityntäpisteeseen ja palvelujärjestelmiin liittyvien tieto

liikennelaitteiden ja -ohjelmistojen toimittajat (vrt. Mäenpää & Luukkainen 1994, 18). Näitä ovat 

esimerkiksi reititinlaitteiden, palvelinkoneiden ja modeemien sekä ohjelmistojen valmistajat. Li

säksi palveluoperaattoreille kilpailuetuun vaikuttava alihankkijataho on televerkon operaattori, jolta 

yritys ostaa runkoverkkokapasiteettia. (vrt. Paikallinen telekilpailu.... 1998). Televerkon operaat

tori vaikuttaa kilpailuetuun verkkokapasiteettinsa hinnoittelulla sekä runkoverkkonsa laatutasolla.

Asiakkaiden neuvotteluvoima. Edellä mainitun teleoperaattoreiden aggressiivisen hintapolitiikan li

säksi liityntäpalveluiden laskeva hintataso on osittain seurausta myös asiakkaiden suhteellisen neu

votteluvoiman kasvusta. Keskeisenä syynä voidaan pitää sitä, että pelkkää tietoliikenneyhteyttä on
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vaikea differoida suhteessa kilpailijoihin (vrt. kuvio 25). Peruspalveluiden samankaltaisuuden li

säksi hinnoittelumallien yksinkertaistuminen ja asiakkaiden tiedon tason kasvaminen on helpottanut 

kilpailevien palveluiden vertailua (Schoultz 1998) ja nostaneen asiakkaiden neuvotteluvoimaa.

Korvaavien tuotteiden uhka. Kotoa käytettävän kaupallisen palveluntarjoajan Internet-liittymän 

korvaavia palveluita ovat muun muassa Internetin käyttö työnantajan tai opiskelupaikan tarjoamaa 

liittymää hyväksi käyttäen. Internetin käyttö muualta (esimerkiksi oppilaitoksesta, työpaikalta tai 

kirjastosta), muiden ainakin osittain korvaavien viestintävälineiden käyttö (esimerkiksi sanomaleh

det. telefax, puhelin, televisio ja matkapuhelinpalvelut) sekä esimerkiksi pankkiautomaatin käyttö. 

Varsinkin muiden viestintävälineiden osalta korvaavuuden uhka on suuri, sillä kuluttajat käyttävät 

näitä palveluita joka tapauksessa, jolloin vaihdantakustannukset ovat pienet. On kuitenkin todennä

köistä. että korvaavien tuotteiden uhka vaihtelee eri markkinasegmenteissä, esimerkiksi etätyön te

kijöille kynnys luopua Internetin kotikäytöstä on luultavasti korkeampi kuin sellaiselle, joka käyttää 

Intemet-liittymää esimerkiksi viihtymiseen. Todennäköisesti korvaavien tuotteiden uhkaa tulee jat

kossa pienentämään Internetin käyttöön tarvittavien päätelaitteiden hintojen lasku, niiden käytön 

yksinkertaistuminen sekä uusien Internetin käyttöön soveltuvien päätelaitteiden, kuten matkapuhe

linten ja digitaalisten televisiovastaanotinten kehittyminen.

Alalle tulijoiden uhka. Alalla toimivien yritysten suuri määrä osoittaa, että alalle tulon esteet ovat 

tähän saakka olleet melko alhaiset. Telemarkkinalain mukaan alalla toimimiseen ei tarvita toimilu

paa, ja lisäksi televerkon operaattoreilla on velvollisuus vuokrata ylimääräistä tiedonsiirtokapasi- 

teettiaan sitä haluaville kohtuulliseen hintaan (vrt. Paikallinen telekilpailu... 1998). Markkinoille on 

siis ollut mahdollista päästä ilman monimutkaista lupamenettelyä tai suuria investointeja verkkojen 

rakentamiseen. Mikäli alan kehitys tulee noudattamaan teoriaosan luvussa 2.2.2 esitettyä toimialan 

elinkaaren dynamiikkaa, tulee alalle tulon kynnys kuitenkin nousemaan toimijoiden investoidessa 

tuotemerkkeihin ja lisäarvopalveluihin sekä kasvavan volyymin tuodessa mittakaavaetuja. Toisaal

ta merkittävä alalle tulon kynnystä laskeva ja toimialan kilpailuasetelmiin vaikuttava tekijä tulee 

olemaan paikallispuhelinverkon korvaavien tiedonsiirtoteiden kehittyminen liityntäpalveluiden tar

joamisessa sekä uusien käyttäjien päätelaitteiden kehittyminen. Puhelinverkkojen kilpailijoita tule

vat olemaan kaapelitelevisioverkko, laajakaistaiset matkapuhelinverkot, digitaaliset maanpäälliset 

yleisradioverkot sekä satelliittiverkot (Suomalaisen tiedon valtatien... 1997). Uusilla teknologioilla 

on todennäköisesti erilaiset kustannusrakenteet sekä tekniset ominaisuudet kuin puhelinverkolla, 

jolloin ne tuovat uusia strategiamahdo 11 isuuksia kilpailuedun saavuttamiseksi alalle tulijoille. Näitä
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teknologioita hyödyntävillä toimijoilla on uusia mahdollisuuksia joko edullisempien tai Ylivoimais

ta ja ainutlaatuista arvoa tuottavien palveluiden tarjoamiseen sekä markkinoiden laajuisesti että Yk

sittäisissä segmenteissä. Esimerkkinä tällaisista palveluista ovat erilaiset matkapuhelinverkkojen 

kautta tarjottavat uutis- ja tietopalvelut.

Yhteenvetona voidaan todeta, että alaluvussa 3.1.3 esitellyn Levittin kokonaistuotekonseptin mallin 

mukaisesti pelkkä Internetin käytön mahdollistava tietoliikenneyhteys on tällä hetkellä geneerinen 

tuote, joka on melko identtinen eri toimijoiden kesken. Sähköpostipalvelulta ja erilaisia hakemisto

palvelulta voidaan pitää odotettuna palvelutuotteena, jollaisia kaikki toimijat tarjoavat. Tällä het

kellä kilpailua käydäänkin pääsääntöisesti laajennetun palvelutuotteen tasolla. Yritykset tarjoavat 

erilaista viihde- ja uutissisältöä. jolla ne pyrkivät differoimaan palveluitaan. Internet-lntyntäpalve- 

luiden edetessä elinkaarellaan, osa näistäkin tulee olemaan osa odotettua palvelutuotetta, jonka 

kaikki kilpailijat pystyvät tarjoamaan. Tämä kehitys asettaa haasteita niin olemassa oleville kuin 

alalle tulevillekin yrityksille. Alalla jo toimiville yrityksille on oleellista huolehtia siitä, että niiden 

saavuttama kilpailuetu on pysyvää. Alalle tuleville yrityksille puolestaan on tärkeää kyetä muodos

tamaan sellainen kilpailustrategia, jolla alalle tulon esteen voidaan ylittää, mutta joka tarjoaa mah

dollisuuden kilpailuedun ylläpitoon toimialan edetessä elinkaarellaan. Strategian on oltava riittävän 

erilainen kuin alalle toimivilla yrityksillä, ja sen on tuotettava selkeää lisäarvoa kilpailijoihin näh

den yrityksen valitsemissa markkinasegmenteissä.

6.3 Helsinki Televisio Oy:n strategian piirteet

Tässä alaluvussa tarkastellaan HTV strategian piirteitä. Tarkastelu tapahtuu ensin konsernitasolla 

(Helsinki Media) ja liiketoimintatasolla (HTV) (alaluku 6.3.1). Tämän jälkeen esitellään HTV.n 

KAMU 10 -palvelu (alaluku 6.3.2), ja lopuksi esitetään yhteenveto ja johtopäätökset tutkielman 

empiirisen osan kvalitatiivisesta osiosta (alaluku 6.j.j).

6.3.1 Strategia konserni- ja liiketoimintatasolla

Konsemistrategian näkökulmasta keskeinen haaste on Helsinki Median kustannustoiminnan laajen

taminen kasvaville sähköisen viestinnän alueille niin, että konsernin asema tieto- ja viestintäteolli- 

suudessa vahvistuu. Tässä onnistuminen edellyttää tieto- ja viestintäteollisuuden kansallisten kil

pailuedun lähteiden hyödyntämistä, niihin aktiivisesti vaikuttamista sekä konsernin nykyisten ky
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vykkyyksien ja resurssien hyödyntämistä uusissa liiketoiminnoissa kilpailuedun lähteenä. Lisäksi 

on kyettävä hankkimaan sellaisia kyvykkyyksiä ja resursseja, joita tarvitaan tulevassa toimintaym

päristössä kilpailemiseen. Konsernin nykyisiä liiketoimintoja tarkastelemalla voidaan todeta, että 

konsernin nykyisiä kyvykkyyksiä ovat sisällön paketoiminen, tuotemerkkien rakentaminen sekä kus

tanteiden myynti- ja markkinointiosaaminen. Nykyisiä resursseja ovat vahva taloudellinen asema 

(omavaraisuusaste noin 70 %), oma ilmoitusmyyntiorganisaatio, sisällön tuotanto eri medioiden toi

mituksissa, nykyiset kansainväliset päämiehet (esimerkiksi Walt Disney Company sekä CNN), 

omat aikakauslehdet ja CD-Rom -tuotteet sekä niihin liittyvät tuotemerkit, valtakunnallisen analo

gisen televisiotoimiluvan haltija Ruutunelonen sekä laajakaistaisten tietoverkkopalveluiden välittä

miseen soveltuva HTV:n kaapelitelevisioverkko pääkaupunkiseudulla. Helsinki Median ydintuot

teina voidaan pitää konsernin tuotteisiin liittyvien aihesisältöjen mukaisia jakeluteknologiasta ja 

esitysmuodosta riippumattomia tietosisältöjä tai elämyksiä. Näitä voidaan soveltaa useissa eri jake

lukanavissa ja esitysmuodoissa, (vrt. Helsinki Median vuosikertomus 1997; Helsinki Televisio Oy:n 

vuosikertomus 1996)

Liiketoimintatasolla, HTVmja KAMU 10 -palvelun näkökulmasta strategiatyön tavoitteena on py

syvän kilpailuedun saavuttaminen Internet-liityntäpalveluiden markkinoilla. Kuten luvussa 2.3.3 

todettiin, ei kilpailua tulisi kuitenkaan nähdä ainoastaan kilpailuna nykyisessä markkinarakenteessa 

vaan myös kilpailuna tulevaisuuden markkinarakenteesta. Näitä kahta, osittain päällekkäistä tarkas

telunäkökulmaa käsitellään seuraavaksi.

Markkina-aseman saavuttaminen Internet-liityntäpalveluiden markkinoilla edellyttää nykyisten alal

le tulon esteiden ylittämistä sekä yrityksen asemoimista kilpailustrategian avulla toimialan viittä kil

pailuvoimaa vastaan siten, että saavutetaan pysyvää kilpailuetua. HTV noudattaa lähinnä keskitty- 

mispainotteista differointistrategiaa, koska se ei kilpaile markkinoiden laajuisesti vaan maantieteel

lisesti rajatulla alueella. Keskeinen kilpailustrategiaan vaikuttava tekijä on kaapelitelevisioverkko, 

joka tuo kilpailustrategiaan seuraavat piirteet:

kilpailijoita huomattavasti nopeampi tiedonsiirtoyhteys HTV:n ja asiakkaan välillä,

asiakastyyppeinä kotitaloudet ja pienet yritykset sekä

rajattu maantieteelinen markkina-alue (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen).
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Alaluvussa 6.2 todettiin, että tulevaisuudessa korvaavien laajakaistaisten liityntävaihtoehtojen uhka 

kasvaa, mikä pienentää HTV m ainutlaatuisen teknologian tuomaa kilpailuetua. Toinen uhka on se. 

että ainakin osa toimijoista on todennäköisesti valtakunnallisia palveluntarjoajia, jotka pystyvät 

tuottamaan palveluita kustannustehokkaammin kuin rajatulla alueella toimiva HTV. Näin ollen, 

vaikka ylivoimainen teknologia tarjoaisikin tällä hetkellä HTVdle riittävän kilpailuedun, jolla alalle 

tulon kynnykset voidaan ylittää, tulisi sen jo tässä vaiheessa pyrkiä sellaiseen asemaan toimialalla, 

jossa sen on mahdollista turvata asemansa ja maantieteelliset kasvumahdollisuutensa myös tulevai

suudessa. Koska edellä mainitut konsemitason kyvykkyydet, resurssit sekä liiketoiminta-alueet liit

tyvät nimenomaan sisällön paketointiin ja markkinointiin, olisi tämä luonteva suunta myös 

KAMU 10 -palvelun markkinoinnissa. Lisäksi palveluiden paketoinnissa ja markkinoinnissa mah

dollisuudet differointiin sekä maantieteellisen markkina-alueen laajentamiseen ovat paremmat kuin 

pelkän liityntäpalvelun (jakelun tuki) markkinoinnissa (vrt. kuvio 25).

Kilpailu tulevaisuuden markkinarakenteesta etenee kolmessa vaiheessa. Ensiksi kilpaillaan kilpai

lijoita paremmasta näkemyksestä tulevaisuuden tieto- ja viestintäteollisuuden markkinamahdolli

suuksien suhteen. Näin ollen HTV:n tulisi pyrkiä sellaiseen asemaan, jossa sillä on mahdollisuus 

luoda kilpailijoitaan parempi näkemys muun muassa tulevaisuuden asiakastarpeista laajakaistaisten 

tietoverkkopalveluiden osalta. Toisessa vaiheessa pyritään vaikuttamaan tulevaisuuden markkinoi

den rakenteeseen. Liiketoimintatasolla (HTV) tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että HTV pyrkii 

oman kilpailustrategiansa kautta vaikuttamaan Internet -liityntäpalveluiden kehittymiseen itsensä 

kannalta edulliseen suuntaan. Kolmannessa vaiheessa kilpaillaan markkinaosuuksista tulevaisuu

den markkinoilla. Tässä vaiheessa HTVdla tulee jo olla sellaisia kyvykkyyksiä ja resursseja, joita 

uudessa kilpailutilanteessa kilpailuedun saavuttaminen vaatii.

Johtopäätöksenä edellisestä esitetään liiketoimintastrategian tasoiset tavoiteet KAMU 10 -palvelun 

kehittämiselle. Ensinnäkin tulisi löytää sellaiset markkinasegmentit, joissa nopeaa tiedonsiirtono

peutta voidaan hyödyntää kilpailuedun lähteenä jo nyt. Toiseksi näiden segmenttien tulisi olla sel

laisia, joissa HTVdla on mahdollisuus asemoitua palveluiden paketointiin ja hyödyntää Helsinki 

Media -konsernin nykyisiä kyvykkyyksiä ja resursseja. Segmenteissä tulisi kyetä luomaan asiakas

suhteita, jotka toisaalta tukevat HTV:n oppimista ja näkemyksen muodostamista tulevaisuuden 

markkinamahdollisuuksista erityisesti asiakastarpeiden osalta ja toisaalta nostavat asiakkaiden vaih- 

dantakustannuksia suojaten tulevaisuuden kilpailulta. Samanaikaisesti on kehitettävä sellaisia uusia
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kyvykkyyksiä, resursseja ja mahdollisesti ydintuotteita, joita tarvitaan tulevaisuuden tieto- ja vivs- 

tintäteollisuudessa kilpailemiseen niin liiketoiminta- kuin konsernitasolla.

6.3.2 KAMU10 -palv elun rakenne

Tässä alaluvussa esitellään HTV:n KAMU 10 -tietoverkkopalvelu. Kuluttajapalvelulta käsiteltiin 

alaluvussa 3.1 ja elektronisten jakelukanavia hyödyntävien palveluiden erityispiirteitä teoriaosan 

alaluvussa 3.2.

Teoriaosan alaluvussa 3.2.2 elektronisia jakelukanavia hyödyntävät palvelut jaettiin infrastruktuuri-, 

konteksti- ja sisältöpalveluihin. Infrastruktuuripa!veluita ovat muun muassa tietoverkkoyhteydet 

sekä käyttäjien päätelaitteet ja -ohjelmistot. Kontekstipalvelut kokoavat yksittäisiä sisältöpalvelulta 

kuluttajien saataville ja toimivat välittäjinä ja solmukohtina elektronisilla markkinoilla. Sisältöpal

velut puolestaan ovat palveluita, joihin käyttäjät pyritään viime kädessä ohjaamaan. Sisältöpalvelut 

jaettiin vielä asemointiteeman mukaisiin ydinsisältöihin, kommunikaatiopalveluihin sekä kaupan- 

käyntipalveluihin.

KAMU10 -palvelun infrastruktuuripalvelu koostuu tietoliikenneyhteydestä kotitalouden ja HTV:n 

liityntäpisteen välillä sekä kotiin asennettavasta tietokoneeseen liitettävästä kaapelimodeemista tai 

televisioon liitettävästä set-top-boxista. Tietoliikenneyhteys muodostetaan HTV:n oman kaapelite

levisioverkon kautta. Palvelun avulla asiakas voi käyttää Internetin palveluita (esim. World Wide 

Web ja sähköposti) sekä HTV:n itsensä tuottamia tai jakelemia vuorovaikutteisia konteksti-ja sisäl- 

töpalveluita. Tietokoneen kautta käytettynä yhteyden tiedonsiirtokapasiteetti on HTV :n liityntäpis

teestä kotitalouteen noin 500 - 1000 kilobittiä sekunnissa, kun tavallisten puhelinverkkoon liitettä

vien modeemien nopeus on tällä hetkellä korkeintaan 128 kilobittiä sekunnissa. Yleisen Intemet- 

tietoverkon käytössä saavutettuun tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat myös HTV:n kaapeliverkon ul

kopuolisten Intemet-yhteyksien nopeudet. Tästä syystä nopeusetua voidaan hyödyntää tehokkaim

min sellaisten palveluiden käytössä, jotka voidaan sijoittaa suoraan HTV:n omille palvelinkoneille. 

Lisäksi, toisin kuin puhelinverkossa, kaapeliverkon kotitaloudet jakavat saman alueen talouksien 

kanssa kiinteän tiedonsiirtokapasiteetin, jolloin todellinen käytettävissä oleva tiedonsiirtoka

pasiteetti vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon alueella on saman aikaisia käyttäjiä. Nopeuden li

säksi toinen keskeinen ero kotitalouksille tarjottaviin ja puhelinverkkoihin perustuviin tietoliikenne

yhteyksiin on se, että KAMU 10 -palvelun yhteys on kiinteä. Tämä ominaisuus mahdollistaa myös
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sellaisten palveluiden toteuttamisen, jossa tietoa siirretään pitkän aikavälin kuluessa käyttäjän ko

neelle ilman, että käyttäjälle aiheutuu tästä lisäkustannuksia. Esimerkkejä tällaisista sovelluksista 

ovat jatkuva pörssikurssien päivittäminen käyttäjän koneelle, kookkaiden tiedostojen säännöllinen 

lataaminen tai musiikin kuuntelu Internetin kautta.

Kontekstipalveluihin kuuluu HTV:n toteuttama Microsoft Internet Explorer -selainohjelmaan hyö

dyntävä käyttöliittymä, jonka visuaalisena vertauskuvana on käytetty kotia. Käyttäjä näkee tietoko

neensa ruudulla kodin, jonka eri huoneista ja huonekaluista KAMUlOm omat sisältöpalvelut käyn

nistetään ja jonka kautta pääsee yleiseen tietoverkkoon. Nopea tietoliikenneyhteys mahdollistaa pu

helinverkkoon perustuvaa yhteyttä paremmin multimediamuotoisen sisällön hyödyntämisen kon- 

tekstipalveluissa. Näin kontekstipalveluista voidaan tehdä elämyksellisempiä tai havainnollisem

pia.

Sisältöpalveluiden osalta alkuvaiheessa palveluun on suunniteltu seuraavia aihepiirejä käsitteleviä 

sisältöpalvelulta: viihde, kulttuuri, ostospalvelut, opetussovellukset, julkishallinnon palvelut, uutis- 

ja ajankohtaispalvelut sekä terveydenhoitopalvelut. Lisäksi palvelupakettiin kuuluu sähköposti

osoitteet kaikille talouden jäsenille sekä Internetin uutisryhmien käyttöoikeus.

Palvelun liittymismaksu on 270 mk, ja kuukausimaksu on 245 mk kuukaudessa. Kuukausihinta 

sisältää palvelun rajattoman käyttöoikeuden.

6.3.3 Yhteenveto ja johtopäätökset

Alaluvussa 6.3 tarkasteltiin HTV:n kilpailustrategian piirteitä ensiksi konsernitasolla. Helsinki 

Media -konsernin tasolla keskeisenä tavoitteena on laajentuminen pääasiassa aikakauslehtien kus

tantamisesta sähköiseen viestintään niin. että konsernin asema tieto- ja viestintäteollisuudessa vah

vistuu. Konsernin nykyisiä kyvykkyyksiä ovat muun muassa sisällön paketoiminen ja tuotemerkki

en rakentaminen. Keskeisiä resursseja ovat muun muassa vahva taloudellinen asema, sisällön tuo

tanto eri medioiden toimituksissa, valtakunnallinen televisiotoimilupa sekä HTV:n kaapeliverkko 

pääkaupunkiseudulla.

Liiketoimintatasolla keskeisenä haasteena on aseman saavuttaminen Internet -liityntäpalveluiden 

markkinoilla. HIV tarjoaa kilpailijoita nopeampaa tiedonsiirtonopeutta kuluttajille ja pienille yri-
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tyksi lie pääkaupunkiseudulla. Tulevaisuudessa palvelun nopeusetu tulee kuitenkin pienenemään 

vaihtoehtoisten jakeluteknologioiden kehittyessä. Tästä syystä HTV:n tulisi jo nyt pyrkiä asemoitu

maan toimialalla sisällön paketointiin, jossa mahdollisuudet pysyvän kilpailuedun saavuttamiseen 

ovat paremmat. Sen tulisi löytää sellaiset markkinasegmentit, joissa se voi jo nyt hyödyntää konser- 

nitason kyvykkyyksiä ja resursseja sekä luoda palveluita, jotka mahdollistavat tiiviin vuorovaiku

tuksen asiakkaiden ¡a HTV:n välillä. Intensiivisen vuorovaikutuksen kautta se voi nostaa asiakkai

densa vaihdantakustannuksia sekä hyödyntää vuorovaikutuksessa syntyvää tietämystä luodessaan 

näkemystä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksista. Onnistuminen näissä tavoitteissa edesauttaa 

myös konsernitason tavoitteiden saavuttamista, koska samalla luodaan sellaisia kyvykkyyksiä, re

sursseja ja mahdollisesti uusia ydintuotteita, joita tarvitaan tulevaisuuden tieto-ja viestintäteollisuu- 

dessa kilpailemiseen.

Toteutetun markkinoiden segmentointitutkimuksen tarkoituksena oli tukea HTV:ssa tapahtuvaa. 

KAMU 10 -palvelun markkinoinnin suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa muodostamalla kuva 

HTV:n kohtaamien asiakasmarkkinoiden rakenteesta ja muodostamalla käsitys siitä, missä asiakas- 

segmenteissä on mahdollisuus saavuttaa pysyvää kilpailuetua nopealla Internet -liityntäpalvelulla ja 

sitä hyödyntävillä palveluilla.

6.4 Potentiaalisen asiakaskunnan segmentointi

Tämän alaluvun tarkoituksena on esitellä empiirisen osan kyselytutkimuksessa saatuja tuloksia. 

Alaluvussa 6.4.1 esitellään aineisto kokonaisuutena suorien jakaumien ja ristiintaulukointien avulla. 

Segmentointiratkaisu esitetään alaluvussa 6.4.2. Alaluvussa 6.4.3 esitellään muodostetut segmentit 

tarkemmin, ja alaluvussa 6.4.4 kohdesegmenttien valinta. Alaluvussa 6.4.5 pohditaan palvelupaket

tien muodostamista ja viimeisessä alaluvussa (6.4.6) esitetään segmentointiratkaisun yhteenveto.

6.4.1 Aineiston esittely

Tässä alaluvussa käsitellään ensiksi taustamuuttujina vastaajien demografisia ja sosioekonomisia 

piirteitä sekä talouksien kodinelektroniikan määrää sekä aikakauslehtien ja televisiokanavien seu

raamista (alaluku 6.4.1.1). Sen jälkeen esitellään vastaajien Internetin omaksumisen tasoa ja käyt

töä (aluluku 6.4.1.2) sekä Intemet-liittymien ominaisuuksien merkitystä ja päätelaitteen valintaa
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(alaluku 6.4.1.3). Lopuksi käsitellään vastaajien kiinnostusta erilaisia vuorovaikutteisia palveluita 

kohtaan (alaluku 6.4.1.4).

6.4.1.1 Demografiset ja sosioekonomiset piirteet

Asuinpaikka ia sukupuoli

Kyselyyn vastanneista 84,9 % oli Helsingistä ja 15,1 % Espoosta (taulukko 3). Kummassakin kau

pungissa vastattiin siis samassa suhteessa kuin niihin jaettiin kyselylomakkeita (85 /o Helsingissä ja 

15 % Espoossa). Naiset olivat hieman aktiivisempia vastaajia kuin miehet. Vastaajista oli naisia 

56 % ja miehiä 44 %. Lisäksi sukupuolten suhteellinen osuus vaihteli asuinkaupungin suhteen. 

Helsingissä miesten osuus oli pienempi (41,3 %), mutta Espoossa taas miehet olivat aktiivisempia 

vastaajina (59,2 %).

Taulukko 3. Vastaajien sukupuoli ja asuinpaikka, %-kaikista vastanneista

Sukupuoli Koko aineisto Helsinki Espoo

Mies 44 41,3 59,2

Nainen 56 58,7 40,8

(N=325)

Selitys miesten suurempaan suhteelliseen osuuteen Espoossa on todennäköisesti se, että näytteeseen 

valittiin Espoosta kaupunginosia, joissa yksin asuvien miesten osuus on suurempi kuin Helsingistä 

valituissa kaupunginosissa. Espoolaisista vastaajista yksin asuvia miehiä oli ->0,6 /o kun helsinki

läisistä vastaava osuus oli vain 14,5 %.

Vastaajien ikä

Vastaajien ikäjakauma on esitetty taulukossa 4. Iän keskiarvo oli 2,99 eli luokan '30-39 v.' -kohdal

la. Alle 30 -vuotiaita oli 41,5 %, 30-49 -vuotiata oli 43,7 %, ja 50 -vuotiaita tai vanhempia yh

teensä 14.8 %. Iän mediaani oli 30-39 -vuotiaat ja moodi 20-29 -vuotiaat. Sukupuolten välillä ei 

ollut eri ikäryhmien välillä eroja. Sen sijaan asuinpaikan suhteen oli pieniä eroja; Helsingissä vas

taajat olivat hieman nuorempia kuin Espoossa.
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Taulukko 4. Vastaajien ikäjakauma

Ikä Frekvenssi %-osuus Kumul. %

alle 20 v. 19 5,8 5.8

20-29 v. 116 35,7 41,5

30-39 v. 99 30,5 72,0

40 - 49 v. 43 13,2 85,2

50 - 64 v. 36 11,1 96.3

64 v. tai yli 12 3,7 100,0

Yhteensä 325 100

Vuositulot

Taulukossa 5 on esitetty vastaajatalouksien vuosittaiset bruttotulot. Tulojen keskiarvo oli 3,37 eli 

se asettuu lähelle luokkien 3 (125 001 - 175 000 mk/v) ja 4 (175 001 - 250 000 mk/v) puoliväliä. 

Tulojen mediaani on 125 001 - 175 000 mk/v ja moodi 175 001 -250 000 mk/v.

12,9 % ei tiennyt tai ei halunnut ilmoittaa tulojaan. Alle 20-vuotiaiden ryhmässä tulot jätti ilmoitta

matta 68,4 % ja 64-vuotiaissa tai sitä vanhemmissa 22,2 %. Muissa ikäryhmissä tulonsa jätti il

moittamatta alle 10 % ikäryhmästä.

Taulukko 5. Vastaajien vuosittaiset bruttotulot

Tuloluokka (mk) Frekvenssi %-osuus Kumul. %

1) 75 000 tai alle 46 14,2 14,2

2)75 001 - 125 000 55 16,9 31,1

3) 125 001 - 175 000 46 14,2 45,3

4) 175 001 -250 000 64 19,7 65,0

5)250 001 -300 000 29 8,9 73,9

6) yli 300 000 43 13,2 87,1

tieto puuttuu 42 12,9 100,0

Yhteensä 325 100
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Koulutus ia ammatti

Vastaajien jakautuminen koulutuksen mukaan on esitetty taulukossa 6. Vastaajista 40,9 % on kou

lutukseltaan ylioppilas tai suorittanut opistotasoisen tutkinnon. Lähes yhtä paljon (37,5 %) on yli

opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Taulukko 6. Vastaajien koulutus

Koulutus Frekvenssi %-osuus

kansakoulu tai ala-aste 2 0,6

keskikoulu tai yläaste 32 9,8

ammattikoulu tai vastaava 33 , 10,2

yo tai opistotas. tutkinto 133 40,9

yliopisto- tai kk-tutkinto 122 37,5

muu 3 0,9

Yhteensä 325 100

Yli puolet vastaajista oli toimihenkilöitä (34,2 %) tai opiskelijoita (22,8 %) (taulukko 7). Kolman

neksi suurin ammattiryhmä oli työntekijät, 13,8 %. Naisten suhteellinen osuus oli korkein toimi

henkilöissä (62,2 %) sekä opiskelijoissa ja koululaisissa (59,5 %). Miehiä oli taas enemmän johta

vassa asemassa olevissa (60 %), eläkeläisissä (61,1 %) sekä työttömissä (64,3 %).

Taulukko 7. Vastaajien ammatti

Ammatti Frekvenssi %-osuus

työntekijä 45 13,8

toimihenkilö 111 34,2

johtavassa asemassa oleva 20 6,2

yrittäjä 20 6,2

kotirouva 9 2,8

opiskelija tai koululainen 74 22,8

eläkeläinen 18 5,5

työtön 14 4,3

muu 14 4,3

Yhteensä 325 100
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Talouden koko

Vastaajatalouksien koko oli keskimäärin 1,98 henkilöä. Yhden hengen talouksia oli 40 %, ja lapsi

perheitä oli 27,7 % (taulukko 8).

Taulukko 8. Vastaajien talouden koko

Talouden koko Frekvenssi %-osuus Kumul. %

1 hlö 130 40,0 40,0

2 hlöä 116 35,7 75,7

3 hlöä 43 13,2 88,9

4 hlöä 25 7,7 96,6

5 hlöä tai enemmän 11 3,4 100,0

Yhteensä 325 100

Laitteiden omistus

Taustatietolomakkeen lopussa vastaajilta kysyttiin, mitä luetelluista laitteista heidän taloudessaan 

on käytössä (kuvio 29). Kysymyssarjan tavoitteena oli löytää ne taloudet, jotka ovat kaikkein kiin

nostuneimpia uusien laitteiden hankinnasta. Talouksissa oli käytössä keskimäärin seitsemän laitetta 

luetelluista 16 laitteesta mediaanin ollessa 10 laitetta. Eniten laitteita oli nuoremmilla, yrittäjillä ja 

johtavassa asemassa olevilla, hyvätuloisilla sekä talouksilla, joihin kuului useampi henkilö. Tieto

kone oli puolestaan 60,6 % talouksista. Koko väestössä tietokoneita on noin 33 % talouksista 

(Uusmediakuluttajan... 1998, 37).

Tietokonetalouksissa oli modeemi 61,4 %:ssa ja CD-Rom asema 69,0 %:ssa talouksista. Tieto

koneen omistamisen ja muiden laitteiden määrän korrelaatio oli 0,709 (P=0,000). Toisin sanoen, 

talouksissa, joissa oli tietokone, oli myös enemmän muita laitteita. Kuvioon on lisätty vertailun 

vuoksi Internet -yhteyden omistus vastaajatalouksissa. Kaikista talouksista 32,3 %:lla oli Internet

yhteys kotikäytössä. Tietokonetalouksista laskettuna Intemet-yhteys on 53,3 %:lla. Intemet-liitty- 

män omistavien talouksien piirteitä tarkastellaan lähemmin seuraavassa alaluvussa.
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Kuvio 29. Laitteiden omistus

CD-laitc musiikin kuunteluun 82-2

Videonauhuri 77-8

Matkapuhelin 72-9

Teksti-tv -ominaisuus 63.4

Puhelinvastaaja tai vastaajapalvelu 60.6

Tietokone 60.6

Värimonitori tietokoneessa 

CD-Rom -asema tietokoneessa 

Modeemi tietokoneessa 

Internet -yhteys 

Telefax -laite 

Videokamera 

HTV:n kotipääte 

Televisioon liitettävä pelikonsoli 

CDi -laite 

HTV:n digitaaliradio
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Helsinki Median lehtien tilaaminen ia TV-kanavien seuraaminen

Vastaajilta kysyttiin, mitä luetelluista Helsinki Median julkaisemista lehdistä heille tulee kotiin ti

lattuna. 54.8 % talouksista ei tullut yhtään lehteä, 25,5 % tilasi yhtä lehteä ja 8,9 % kahta, ja 10,7 % 

kolmea tai useampaa lehteä. Tilatuimpia lehtiä olivat Aku Ankka (15,1 %), Kodin Kuvalehti (8,9 

%) sekä Gloria (8.0 %). Niissä talouksissa, joissa vastaajana oli johtavassa asemassa oleva, koti

rouva, yrittäjä tai toimihenkilö, lehtiä tilattiin enemmän (keskiarvo 1.0 tai enemmän). Vähiten leh

tiä tilattiin eläkeläisten, työttömien tai opiskelijoiden talouksissa (keskiarvo 0,6 tai alle). Tuloilla 

oli vaikutusta lehtien tilaamiseen. Yli 300 000 markkaa vuodessa tienaavat tilasivat keskimäärin 

1,81 lehteä, kun 175 000 markkaa tai sen alle tienaavissa talouksissa tilattiin keskimäärin 0,8 lehteä 

tai vähemmän. Perheen koolla on selkeä vaikutus lehtien tilaamiseen. Yhden hengen talouksissa ti-
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lättiin keskimäärin 0,4 lehteä ja neljän ja viiden hengen talouksissa lehtiä tilattiin keskimäärin 1,5. 

Lapsiperheissä tilattiin keskimäärin 1,3 lehteä ja ei-lapsiperheissä 0.7 lehteä taloutta kohden. Tieto- 

konetalouksissa tilattiin 1.0 lehteä taloutta kohden, kun muissa tilattiin keskimäärin 0.6 lehteä.

Kuvio 30. Helsinki Median lehtien tilaaminen

Aku Ankka 15.1

Kodin Kuvalehti 8.9

Gloria 8.0

Tiede 2000 «7,4

Mikrobitti 6.8

Me Naiset 6.5

Hyvä Terveys 5.2

Tietokone T : ' 4.9

KotiPC •1*1 3.1

Skimbaaja ■ . V-T : 2.8

Roope-Setä IES 2,2

Venemaailma ЩВ 3® 2,2

Suuri Käsityölehti 'fllliSJi 2,2

Pelit ■ Т- Щ 1,8

Vauva

et-lehti ; 1.8

Macmaailma 6$ 1,5

V8-Magazine 0,9
i

Hifi m 0,9

Prosessori m 0,9

Nalle Puh '«0.6

Koirat 10,6

Eläinmaailma a 0,6 j

o 2 4 6 8 10 12 14 16

%-talouksista

(N=325)

Vastaajilta kysyttiin, mitä luetelluista Helsinki Median ja HTV:n televisiokanavista taloudessa seu

rataan vähintään kerran viikossa (taulukko 9). Keskiarvo oli 2,6 kanavaa ja mediaani a,0. Katso

tuin kanava oli Nelonen (87,4 % talouksista) ja toiseksi katsotuimpia olivat Music Television 

Europe (52,9 %) ja Eurosport (50,8 %). Eniten lueteltuja kanavia seurattiin niissä talouksissa, jois-
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sa vastaaja oli alle 20-vuotias, yrittäjä tai kotirouva. Tuloilla ei näyttänyt olevan merkitystä katsot

tujen kanavien määrään, kuten ei lapsilla, perheen koolla tai tietokoneen omistuksellakaan.

Taulukko 9. Helsinki Median televisiokanavien seuraaminen

Kanava Frekvenssi %-vastaajista

(N=305)

Nelonen 284 87,4

CNN 49 15,1

Canal+ tai Canal+ Kulta 18 5,5

TV 1000 tai TV 1000 C ¡nema 12 3,7

Music Television Europe 172 52.9

NBC Europe ' 134 41,2

Eurosoort 165 50.8

6.4.1.2 Internetin omaksuminen ja käyttö

Internetin tunnettuus

Vastaajista noin 79,7 % on käyttänyt Internetiä ainakin joskus (taulukko 10). 19,4 % tuntee Interne

tin käsitteenä, mutta ei ole itse käyttänyt sitä. Ainoastaan kolme vastaajaa ei tiennyt, mikä on Inter

net. Vastaajat ovat käyttäneet ja tuntevat Internetin huomattavasti paremmin kuin koko väestö kes

kimäärin. Taloustutkimuksen (1998) mukaan tammikuussa 1998 15-74 -vuotiaista 32 % oli käyttä

nyt Internetiä, 54 % tiesi mikä se on, 13 % oli kuullut siitä, mutta ei tiennyt mikä se on, ja 1 % ei ol

lut kuullutkaan Internetistä. Kyselyyn vastanneet siis todennäköisemmin ne, jotka ovat käyttäneet 

Internetiä ja siihen liittyvä käsitteistö on heille tuttua ja kiinnostavampaa kuin ei-käyttäjille.

Taulukko 10. Internetin tunnettuus

Väittämä Frekvenssi %-osuus Kumul. %

En ole koskaan kuullutkaan Internetistä 0 0 0

Olen kuullut Internetistä, mutta en tiedä mikä se on 3 0,9 0,9

Tiedän, mikä Internet on, mutta en itse ole käyttänyt sitä 63 19,4 20,3

Olen käyttänyt Internetiä 259 79,7 100,0

Yhteensä 325 100
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Käyttöpaikka

Vastaajilta kysyttiin, mistä luetelluista paikoista he ovat useimmin yhteydessä Internetiin. Vastaaja 

saattoi merkitä niin monta käyttöpaikkaa, kuin mikä parhaiten vastasi hänen käyttöään. Yleisimmät 

yhteydenottopaikat olivat työpaikka (54,5 %), koti (37.0 %) sekä opiskelupaikka (29,2 %). Useam

masta kuin yhdestä paikasta käytti 36,6 % Internetiä käyttäneistä (taulukko 11).

Kotikäyttäjistä oli miehiä hieman enemmän kuin naisia (57,9 %). 40,0 % oli 20-29 -vuotiaita ja

23,2 % 30-39 -vuotiaita. Lisäksi heidän tulotasonsa oli hieman muita korkeampi. Työpaikkakäyt- 

täjistä taas miehiä ja naisia oli yhtä paljon. Iältään 30-39 -vuotiaita oli 40,0 % ja 20-29 -vuotiaita 

30,0 %. Työpaikkakäyttäjillä oli selvästi korkeammat tulot kuin muilla. Opiskelupaikkakäyttäjistä 

58,7 % oli naisia. 68,0 % opiskelijapaikkakäyttäjistä oli 20-29 -vuotiaita ja 17,3 % alle 20 -vuoti

aita. Tulotaso oli muita alhaisempi.

Taulukko 11. Internetin käyttöpaikat

Käyttöpaikka Frekvenssi %-Internetiä käyttäneistä

(N=257)

Työpaikka 140 54,5

Koti 95 37,0

Opiskelupaikka 75 29.2

Sukulaisen tai tuttavan luota 32 12.5

Kirjastosta 21 8.2

Jostakin muualta 5 1.9

Kävttöuseus

Internetiä joskus käyttäneistä 44,4 % käyttää sitä kerran päivässä tai useammin (taulukko 12). 

Miehet käyttävät Internetiä useammin kuin naiset. Miehet ovat aktiivisempia käyttäjiä. Heistä 60,1 

% käyttää Internetiä kerran päivässä tai useammin, kun naisissa vastaava osuus on 30,9 %. Koti- ja 

työpaikkakäyttäjistä noin 60 % käyttää päivittäin tai useammin. Opiskelijoista vastaava osuus on

30 %.
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Taulukko 12. Internetin käyttöuseus

Käyttöuseus Frekvenssi %-Internetiä käyttäneistä Kumul. %

Useita kertoja päivässä 66 25,7 25,7

Noin kerran päivässä 48 18,7 44,4

Noin 3-4 päivänä viikossa 38 14,8 59,1

Noin 1-2 päivänä viikossa 46 17,9 77,0

Noin 1-3 kertaa kuukaudessa 35 13,6 90,7

Harvemmin 19 7,4 98,1

En osaa sanoa 5 1,9 100,0

Yhteensä 257 100

Suhtautuminen Internetin hitauteen kotikäytössä

Taulukossa 13 esitellään Internetin käyttäjien suhtautumista Internetin hitauteen kotikäytössä. Kes

kiarvo oli 3,45 eli luokkien jokseenkin samaa mieltä' ja 'lähes samaa mieltä' välistä. Täysin samaa 

mieltä tai lähes samaa mieltä oli 46,5 % Internetiä käyttäneistä. Melko eri mieltä tai täysin eri miel

tä oli 19,1 % eli lähes joka viides. Miehistä 58 % oli täysin tai lähes samaa mieltä, kun vastaava lu

ku naisten osalta oli 50 %. Käyttöpaikalla ei ollut merkitystä tyytymättömyyteen. Sen sijaan kerran 

päivässä tai useammin käyttävistä 52,6 % oli täysin tai lähes samaa mieltä, kun taas noin 1-3 kertaa 

kuukaudessa tai harvemmin käyttävistä vastaava osuus oli 34,0 %.

Taulukko 13. Suhtautuminen väittämään: "Tietoverkkojen hitaus on todellinen 

ongelma Internetin kotikäytössä"

Suhtautuminen Frekvenssi %-osuus Kumul. %

5) Täysin samaa mieltä 50 19,5 19,5

4) Lähes samaa mieltä 69 27,0 46,5

3) Jokseenkin samaa mieltä 88 34,4 80,9

2) Melko eri mieltä 43 16,8 97,7

1) Täysin eri mieltä 6 2,3 100,0

Yhteensä 256 100
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Internetin kotikäyttö ia talouden Internet-kävttäjät

Kaikista vastaajatalouksista 32 %:lla oli Internet -yhteys käytössä kotonaan. Näistä talouksista 39.9 

%:ssa oli aikuinen mies. kun ei Internetiä käyttävien talouksissa aikuinen mies oli 17.9 %:ssa. 29,5 

% Internetin käyttäjistä oli yksin asuvia ja 31,4 %:ssa talouksista oli lapsia. 39,0 % Intemet-talouk- 

sien vastaajista kuului ikäryhmään 20-29 -vuotiaat. 30,0 % oli toimihenkilöitä ja 26,7 % opiskeli

joita muiden ammattiryhmien ollessa selkeästi pienempiä.

Kysymykseen, ketkä nykyisin ovat tai todennäköisimmin olisivat Internetin käyttäjiä taloudessa, 

vastattiin seuraavasti:

talouden alle 15 -vuotiaat lapset 9,5 %

talouden 15 -vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset 11,4 % sekä

talouden aikuiset 87,7 %.

Lapsiperheistä 64,4 %:ssa Internetiä käyttäisivät myös aikuiset. Toisin sanoen, ainoastaan 35,6 % 

talouksista oli sellaisia, jossa Internet on tai olisi vain perheen lapsien käytössä.

Asenteet

Internetin ja tietotekniikan omaksumiseen liittyviä asenteita ja tottumuksia mitattiin 15 väittämän 

avulla (taulukko 14). Eniten samaa mieltä oltiin väittämien 'Englanninkielisten tietokoneohjelmien 

käyttö ei tuota minulle ongelmia' sekä Tietotekniikan kehityksessä pysyminen on minulle tärkeää' 

kanssa. Vähiten samaa mieltä oltiin väittämien 'Osallistun usein television puhelinäänestyksiin' 

sekä Taloudessamme kukaan ei hallitse uutta tietotekniikkaa' kanssa. Toisaalta tietotekniikka- 

myönteisissä väittämissä oli myös melko suuri hajonta. Esimerkiksi väittämän 'olen kokenut tieto

tekniikan käyttäjä' kanssa oli melko tai täysin eri mieltä 28,9 %. Niin ikään väittämän osaan neu

voa tuttaviani tietokoneiden käytössä' kanssa 30,2 % oli melko tai täysin eri mieltä. Toisin sanoen, 

vaikka asenteissa yleistaso oli tietotekniikkamyönteinen, niin aineistoon sisältyi myös paljon vas

taajia, joiden asenteet eivät ole tietotekniikkamyönteisiä.
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Taulukko 14. Tietotekniikan omaksumiseen liittyvät väittämät

Väittämä

Keski

arvo

Keski

hajonta

Medi

aani

Moodi

Olen kokenut tietotekniikan käyttäjä 3.34 1,30 3 5

Internetin käytöstä aiheutuu enemmän vaivaa ja rahanmenoa

kuin todellista hyötyä 2,07 0,90 2 2

Tietotekniikan kehityksessä pysyminen on minulle tärkeää 3.75 1,18 4 5

Käytän usein hyväkseni tekti-tv:n palveluita 2,77 1.50 3 1

Taloudessamme kukaan ei hallitse uutta tietotekniikkaa 1,68 1,08 1 1

Television, radion ja sanomalehtien tarjoamat palvelut riittävät

meidän taloudessamme 2,62 1,25 2 2

Tietokoneiden käyttö on minulle vaivatonta 3.64 1,29 4 5

Kiinnostun Internetistä vasta, kun sen käyttäminen on yhtä

helppoa kuin tv-kanavien valinta 1,86 1,09 2 1

Tuttavani osaavat neuvoa minua tietokoneen käytössä 3.66 1,33 4 5

Uusi tietotekniikka vähentää liiaksi sosiaalisten kontaktien

määrää 2,37 1,15 2 2

Osaan neuvoa tuttaviani tietokoneiden käytössä 3,26 1,37 3 5

Englanninkielisten tietokoneohjelmien käyttö ei tuota minulle

ongelmia 3.78 1,31 4 5

Pyrin hankkimaan uusinta tietotekniikkaa kotiini rahavarojeni

mukaan 2,64 1,31 3 3

Osallistun usein television puhelinäänestyksiin 1,21 0,57 1 1

Tilaan tuotteita usein postimyynnin kautta 1,78 1,08 1 I

(N=325)

6.4.1.3 Liittymän ja päätelaitteen valinta

Intemet-yhtevden ominaisuudet

Vastaajia pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen mielestään kolme tärkeintä Internet -liittymän 

ominaisuutta (taulukko 15). Vastaajien tuli laittaa mielestään kolme tärkeintä ominaisuutta tärkeys

järjestykseen (l=tärkein, 2=toiseksi tärkein ja 3=kolmanneksi tärkein). Tärkeimpinä Internet-liitty- 

män hankintaan vaikuttavina tekijöinä pidettiin edullista hintaa, tietoverkkoyhteyden nopeutta ja 

ruuhkattomuutta sekä laitteiden ja ohjelmien helppokäyttöisyyttä. Näissä tekijöissä oli myös keski

hajonta suurin eli vastaajat olivat niiden suhteen vähiten yksimielisiä. Vähiten tärkeänä pidettiin si-
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tä, että yhteyden tarjoava yritys on suuri ja tunnettu. Tämän suhteen vastaajat olivat myös yksimie- 

lisimpiä.

Taulukko 15. Internet liittymän hankintaan vaikuttavat tekijät

Hankintaan vaikuttava tekijä Keski- Keski- Medí- Moodi

arvo hajonta aani

Tarvittavien laitteiden ja ohjelmien asennuspalvelu 3,67 0,73 4 4

Laitteiden ja ohjelmien helppokäyttöisyys 2.40 1,18 2 1

Tietoverkkoyhteyden nopeus ja ruuhkattomuus 2.30 1,16 2 1

Edullinen hinta 2.24 1,04 2 2

Yhteyden tarjoava yritys on suuri ja tunnettu 3,89 0,43 4 4

Internetin käyttö ei pidä puhelinta varattuna 3,33 0,93 4 4

(Pieni keskiarvo tarkoittaa, että tekijä oli vastaajille tärkeä)

l=tärkein, 2=toiseksi tärkein, 3=kolmanneksi tärkein, 4=ei ole tärkeä vastajalle

(N=325)

Kaapelimodeemin käyttö tietokoneen kautta

76,6 % vastaajista piti kaapeli-tv -verkkoa hyödyntävää Intemet-yhteyttä erittäin kiinnostavana tai 

melko kiinnostavana (taulukko 16). Ei kovin kiinnostuneita tai ei lainkaan kiinnostuneita oli 9,5 %. 

Vastausten keskiarvo oli 4,15.

Kaapeliliittymän sopivana hintana pidettiin keskimäärin 79,84 markkaa (N=282). Mediaani ja 

moodi olivat 50 markkaa. Keskihajonta oli suuri, 56,79 markkaa. Erittäin kiinnostuneet pitivät so

pivana hintana keskimäärin 83,88 markkaa, kun ei lainkaan kiinnostuneille sopiva hinta oli 37,50 

mk. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, millä hinnalla yhteyttä ei enää kannattaisi hankkia. Tällöin keski

arvoksi tuli 191,30 markkaa (N=281), mediaanin ollessa 150 markkaa ja moodin 100 markkaa. 

Keskihajonta oli 136,34 markkaa.
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Taulukko 16. Kiinnostus kaapeli-tv -verkkoa hyödyntävää Internet -yhteyttä kohtaan

Kiinnostuksen aste Frekvenssi %-osuus Kumul. %

5) Erittäin kiinnostava 170 52,3 52,3

4) Melko kiinnostava 79 24,3 76,6

3) Jossain määrin kiinnostava 45 13,8 90,5

2) Ei kovin kiinnostava 16 4,9 95,4

1) Ei lainkaan kiinnostava 15 4,6 100,0

Yhteensä 325 100

Nopean Internet-yhtevden ominaisuuksien merkitys

Vastaajilta kysyttiin, mitkä nopeaan Intemet-yhteyteen liittyvät ominaisuudet olivat heille tärkeitä 

(taulukko 17). Vastaajien tuli laittaa mielestään kolme tärkeintä ominaisuutta tärkeysjärjestykseen 

(l=tärkein, 2=toiseksi tärkein ja 3=kolmanneksi tärkein). Tärkeimpiä tekijöitä olivat: WWW-sivu- 

jen käyttö ilman odottelua, jatkuvasti auki oleva Intemet-yhteys ilman lisäkustannuksia sekä Inter

netin käyttö ei pidä puhelinta varattuna. Toisaalta tärkeimmän ja toiseksi tärkeimmän tekijän koh

dalla oli myös suurin hajonta eli vastaajat olivat niiden suhteen vähiten yksimielisiä.

Taulukko 17. Nopean Intemet-yhteyden hankintaan vaikuttavat tekijät

Ominaisuus

Keski

arvo

Keski

hajonta

Medi

aani

Moodi

Jatkuvasti auki oleva Intemet-yhteys ilman lisäkustannuksia 2.76 U7 2 1

Mahdollisuus katsella videoita ja kuunnella musiikkia 3,44 0,89 4 4

Internetin käyttö ei pidä puhelinta varattuna 2,84 1,10 3 4

Mahdollisuus suurten tietomäärien siirtoon 3,17 1,05 4 4

WWW-sivujen käyttö ilman odottelua 2,23 1,14 2 1

(Pieni keskiarvo tarkoittaa, että tekijä oli vastaajille tärkeä)

l=tärkein, 2=toiseksi tärkein, 3=kolmanneksi tärkein, 4=ei ole tärkeä vastajalle

(N=324)

Päätelaite

31,5 % vastaajista käyttäisi Internetiä, sähköisiä aikakauslehtiä ja muita vuorovaikutteisia palveluita 

tietokoneen kautta (taulukko 18). 18,5 % käyttäisi niitä television kautta ja 50,0 % kumman tahan

sa päätelaitteen kautta. Internetin käyttökokemuksella on vaikutusta päätelaitteen valintaan.
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Niistä, joilla ei ole Internetin käyttökokemusta, lähes puolet (43,4 %) valitsisi mielummin televisi

on, kun Internetiä käyttäneistä vastaava osuus oli 13 %. Sukupuolella ei ollut merkitystä päätelait

teen valintaan. Television valinneissa 93,3 %:lla ei ollut Internetiä kotikäytössään ja 68,3 % ei ollut 

tietokonetta taloudessaan. Lisäksi heillä oli selvästi vähemmän kodinelektroniikkaa; keskimäärin 

5,0 laitetta kun tietokoneen päätelaitteeksi valinneissa talouksissa laitteita oli keskimäärin 7,6 kap

paletta.

Taulukko 18. Päätelaite vuorovaikutteisten palveluiden käytössä

Päätelaite Frekvenssi %-vastaajista

Tietokone ' 102 31,5

Televisio 60 18,5

Sekä tietokone että televisio 162 50,0

(N=324)

Kiinnostus televisioon liitettävää set-top-boxia kohtaan

Vastaajilta kysyttiin kiinnostusta hankkia televisioon lisälaite, niin sanottu set-top-box, jonka avulla 

voi tilata elokuvia, lukea sähköisiä lehtiä ja käyttää Internetiä television kautta (taulukko 19). 71,4 

% piti tällaista laitetta erittäin kiinnostavana tai melko kiinnostavana. Erittäin kiinnostuneiden 

osuus oli 42,2 %, mikä on hieman alhaisempi kuin kiinnostus tietokoneeseen liitettävää kaape

limodeemia kohtaan. Vastausten keskiarvo oli 3,99 ja mediaani 4.

Ne, jotka olivat kiinnostuneita (melko kiinnostava tai erittäin kiinnostava) tietokoneeseen liitettä

västä kaapelimodeemista, niistä 82,3 % oli melko tai erittäin kinnostunut myös set-top-boxista. Ne, 

joille tietokoneeseen liitettävä kaapelimodeemi ei ollut kovin kiinnostava tai lainkaan kiinnostava, 

niistä 22,6 % piti set-top-boxia erittäin tai melko kiinnostavana. Tällä ryhmällä oli muita harvem

min Internet kotikäytössä, he olivat muita useammin valinneet asennuspalvelun ja helppokäyttöi

syyden tärkeäksi Intemet-liittymän hankintakriteeriksi, ja lisäksi heillä oli taloudessaan muita vä

hemmän kodinelektroniikkaa.
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Taulukko 19. Kiinnostus set-top-box -päätelaitetta kohtaan

Kiinnostuksen aste Frekvenssi %-osuus Kumu 1. %

5) Erittäin kiinnostava 137 42,2 42,2

4) Melko kiinnostava 95 29,2 71,4

3) Jossain määrin kiinnostava 61 18,8 90,2

2) Ei kovin kiinnostava 16 4,9 95,1

1) Ei lainkaan kiinnostava 16 4.9 100.0

Yhteensä 325 100

Set-top-boxin sopivana hintana pidettiin keskimäärin 82,18 markkaa (N=273). Mediaani oli 75 

markkaa ja moodi 100 markkaa. Keskihajonta oli suuri, 56,92 markkaa. Erittäin kiinnostuneet piti

vät sopivana hintana keskimäärin 92,25, markkaa kun ei kovin kiinnostuneille sopiva hinta oli 

59,94 mk. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, millä hinnalla laitetta ei enää kannattaisi hankkia. Tällöin 

keskiarvoksi tuli 191,32 markkaa (N=272), mediaanin ollessa 150 markkaa. Keskihajonta oli 

136,42 markkaa.

6.4.1.4 Kiinnostus palveluita kohtaan

Television kautta käytettävät palvelut

Vastaajilta kysyttiin, mitä luetelluista palveluista he pitävät tärkeimpinä television kautta käytettynä 

(kuvio 31). Vastaajien tuli ympyröidä mielestään tärkeimmät palvelut. Tärkeimpinä pidettiin tieto

palveluita, kuten Internet (62,5 % piti tärkeänä); kommunikointia, kuten sähköposti ja keskustelu

ryhmät (50,2 %) sekä viihdeohjelmien tilaamista vapaavalintaisesti (45,8 %). 13,2 % vastaajista ei 

pitänyt mitään luetelluista palveluista itsensä kannalta tärkeänä. 61,9 % piti kahta tai useampaa pal

velua kiinnostavana.



107

Kuvio 31. Vuorovaikutteiset palvelut television kautta käytettynä

Tietopalvelu, esim.
Internet

Kommunikointi, esim. 
s-posti ja kesk.ryhmät

Viihdeohj. tilaaminen 
vapaavalintaisesti

Opetusohj. tilaaminen 
vapaavalintaisesti

Sähköisen sanoma- tai 
aikak. lehden tilaaminen

Pelien pelaaminen

Kotiostokset

0 10 20 30 40 50 60 70
%-vastaajista

(N=325)

Paikallispalvelut

Paikallispalveluiden osalta vastaajien tuli arvioida kiinnostavuutta asteikolla 1-5 (5=erittäin kiin

nostava, l=ei lainkaan kiinnostava). Kiinnostavimpana pidettiin mahdollisuutta hoitaa verkon kaut

ta asioita viranomaisten kanssa (keskiarvo 3,98). Toiseksi kiinnostavimpana pidettiin mahdolli

suutta vertailla tuotteiden ja palveluiden hintoja (keskiarvo 3,79), ja kolmantena terveydenhoitopal- 

veluiden käyttöä (keskiarvo 3,74). Kiinnostavampana pidetään siis enemmän arkiasioiden helpotta

mista kuin esimerkiksi kulttuuri- tai urheilupalveluita. Poikkeuksena oli kuitenkin elintarvikkeiden 

tilaaminen kotiovelle, jota pidettiin vähiten kiinnostavana (keskiarvo 2,50).

‘ 50.2

45.8

31.4

25.8

16.3

12'9

!
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Kuvio 32. Kiinnostus omaa kaupunkia tai kaupunginosaa koskevia palveluita kohtaan joko televisi

on tai tietokoneen kautta käytettynä

Mahd, hoitaa asioita 
viranomaisten kanssa

Mahd, vertailla 
tuotteiden hintoja

Terveydenhoitopalvelut

Oman kaupungin 
tiedotuspalvelut

Kaupungin
kulttuuritapahtumat

Tietoa alueen 
työpaikoista

Paikalliset opiskelu
mahdollisuudet

Elintarvikkeiden 
tilaaminen kotiovelle

Paikalliset
urheilutapahtumat

Paikalliset seurat 
ja järjestöt

%-vastaajista piti erittäin kiinnostavana tai melko kiinnostavana

Käyttötarkoitukset

Käyttötarkoitusten osalta kiinnostavimpina pidettiin sähköpostin käyttöä (keskiarvo 4,15), päivit

täisten uutisten seuraamista (4,07) sekä raha-asioiden hoitamista (4,00). Palvelut, joissa erittäin 

kiinnostuneita oli lukumääräisesti eniten, olivat pääsylippujen tilaaminen, ulkomaisten WWW-sivu- 

jen käyttö, raha-asioiden hoitaminen, sähköposti sekä päivittäisten uutisten seuraaminen. Suurin 

hajonta oli seuraavissa palveluissa: videoita sisältävien WWW-sivujen katselemisessa (keskihajonta 

1,36), reaaliaikainen keskustelu verkossa (1,29) sekä kuvapuhelimen käyttö (1,33).
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Kuvio 33. Käyttötarkoitusten kiinnostavuus

Sähköpostin käyttö 

Raha-asioiden hoitaminen

Päivitt. uutisten seuraaminen 

Pääsylippujen tilaaminen 

Tietopalveluiden käyttö 

Ulkom. WWW-sivuien kävttö 

Virastoasioiden hoitaminen 

Työasioiden hoitaminen 

Yhteydenpito tuttavien kanssa 

Sähköisten sanomal. seuraaminen 

Tiedostojen siirto 

Etäopiskelu

Ajanviete ja viihtyminen

Paikallisuuteen seuraaminen

WWWtssä surffailu huvin vuoksi

Kuvapuhelimen käyttö 
Videoita ja musiikkia sisältävien 
WWW-sivujen käyttö

Reaaliaik. keskustelu verkossa 
Osallistuminen keskusteluihin 
sähköisten lehtien palstoilla 
Tuotteiden osto verkon kautta

Uusien tuttavuuksien solmiminen

10 20 30 40 50 60 70 80

%-vastaajista piti erittäin tai melko kiinnostavana

90

(N=325)

Sisältöaiheet

Kiinnostavimpina palveluina pidettiin joukkoliikenteen aikatauluja (keskiarvo 4,04), päivän uutisia 

ja säätä (3,91), matkailua (3,71), kulttuuritapahtumia (3,54) sekä tiedettä (3,51). Suurin hajonta oli 

huippu-urheilussa (keskihajonta 1,46), rahapeleissä ja vedonlyönnissä (1,35), tietokonepeleissä 

(1,34), työpaikoissa (1,32) sekä urhailuharrastuksissaja seikkailuissa (1,32).
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Kuvio 34. Sisältöaiheiden kiinnostavuus

Joukkoliikenteen aikataulut 

Päivän uutiset ja sää 

Matkailu

Kulttuuritapahtumat

Tiede

Ravintolat ja kaup. menovinkit

Musiikki

Työpaikat

Terveys ja terveydenhoito 

Julkishallinnon palvelut 

Ruoanlaittoja viinit 

Opastusta Internetin käyttöön 

Kodin sisustaminen 

Huippu-urheilu 

Tietokoneet ja tietoverkot 

Taustoja elokuv. ja elok. tähdistä 

Urheiluharrastukset ja seikkailut 

Muoti ja kauneus 

Tietokonepelit

TV-sarjoihin liittyvä taustatieto 

Rahapelit ja vedonlyönti 

Autot ja autoilu 

Ihmissuhteet

Lapsille tarkoitettu ajanviete 

Lisät. TV.ssä mainost. tuotteista 

Kotieläinten hoito 

Sarjakuvat ja sarjakuvasankarit 

Perinteisten lautapelien pelaaminen 

Vauvanhoito ja perheen perust.

0 20 40 60

%-vastaajistapiti erittäin tai melko kiinnostavana

80

(N=325)



6.4.2 Segmenttien muodostaminen

Tutkimuksen varsinainen tarkoitus oli muodostaa HTV:n kaapeliverkon alueella asuvista henkilöis

tä segmenttejä, jotka ovat hyvin selitettävissä ja sisäisesti samankaltaisia sekä poikkeavat mahdolli

simman paljon toisistaan. Ennen segmenttien muodostamista suoritettiin faktorianalyysi, jonka 

avulla muodostettiin kullekin vastaajalle faktoreita vastaavat faktoripistemäärät, ja joiden perusteel

la varsinainen segmentointi suoritettiin.

Alustava faktoriratkaisu saatiin pääakseliratkaisumenetelmällä {principal-axis-factoring). Faktorei

den lukumäärä määräytyi faktoreiden ominaisarvoja (eigenvalue) ja kommunaliteetteja tarkastele

malla. Alustavan faktoriratkaisun' ominaisarvoja kuvaava kuvio {factor scree plot) on esitetty- 

liitteessä 2. Neljännen faktorin ominaisarvo oli 3,05 ja selitysosuus 4,6 % eli suhteellisen lähellä 

rajana pidettyä 5 %:n rajaa. Viidennen faktorin selitysosuus olisi ollut 3,9 %, joten faktoreiden 

määräksi oli järkevää ottaa neljä faktoria. Ennen faktoreiden tulkintaa suoritettiin varimax - 

rotatointi. Neljän faktorin rotatoidulla ratkaisulla selitetään 40,1 % kaikissa muuttujissa olevasta 

vaihtelusta. Analyysi kertoi myös niin sanotun KMO-testin (Keiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy) arvon, joka oli 0,88. Täydellinen arvo olisi 1, jolloin kerätty aineisto ja muut

tujat sopisivat täydellisesti faktorianalyysin tekoon. Yli 0,7:n arvoa pidetään hyvänä.

Faktorianalyysin tulkinnan oleellinen osa on faktorien sisällön analysointi. Faktoreita nimettäessä 

on tärkeää muistaa, että faktorit kuvaavat jotakin sellaista piirrettä tai ominaisuutta, joka vastaajilla 

on, eivät suinkaan jotain vastaajaryhmää eli ihmistä itseään, sillä faktorianalyysillä ryhmitellään ni

menomaan muuttujia eikä havaintoja.

Seuraavaksi on kuvattu neljä muodostettua faktoria luetteloimalla kuhunkin faktoriin kiinteimmin 

kuuluvat väittämät. Väittämä voi korreloida faktorin kanssa joko positiivisesti tai negatiivisesti, jo

ten latauksen edessä oleva plus- tai miinusmerkki kuvaa korrelaation suuntaa. Lisäksi kullekin fak

torille on laskettu Cronbachin alfa, joka kertoo yhdistelmämuuttujan sisäisen konsistenssin. Ennen 

Cronbachin alfan laskelmista suoritettiin negatiivisesti korreloivien muuttujien kääntö. Lisäksi 

taulukossa 20 on esitetty tulkinnassa käytettyjen muuttujien lataukset faktorien suhteen.
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Taulukko 20. Tulkinnassa käytettyjen muuttujien lataukset faktoreittain

C7 Tietokoneiden käyttö on minulle vaivatonta 
C1 Olen kokenut tietotekniikan käyttäjä 
C11 Osaan neuvoa tuttaviani tietokoneiden käytössä 
Cl2 Engl.kiel. tietokoneohj. käyttö ei tuota ongelmia 
C3 Tietotekn. kehit. pysyminen on minulle tärkeää
13 Sähköpostin käyttö 
117 Tiedostojen siirto
AI Olen käyttänyt Internetiä
114 Ulkomaisten WWW-sivujen käyttö
C8 Kiinn. I-netistä, kun käytt. helppoa kuin tv...
C6 TV:n, radion ja sanom. palv. riittävät taloud.
E3 Tietoverkkojen nopeus ja ruuhkattomuus 
12 Tietopalveluiden käyttö 
C5 Taloud. kukaan ei hallitse uutta tietotekniikkaa 
J7 Tietokoneet ja tietoverkot
14 Työasioiden hoitaminen
C13 Pyrin hankk. uusinta t-tekn. kotiini rahav.,mukaan 
H8 Oman kaupungin tiedotuspalvelut 
J25 Terveys ja terveydenhoito
18 Virastoasioiden hoitaminen
H9 Mahd, hoitaa asioita viranomaisten kanssa
H6 Terveydenhoitopalvelut
113 Raha-asioiden hoitaminen
J8 Julkishallinnon palvelut
J20 Matkailu
J18 Kulttuuritapahtumat
H7 Mahd, vertailla hintoja
J2 Päivän uutiset ja sää
H2 Kaupungin kulttuuritapahtumat
11 Päivittäisten uutisten seuraaminen
J6 Taustoja elokuvista ja elokuvatähdistä
16 Uusien tuttavuuksien solmiminen
J10 Ihmissuhteet
J14 Työpaikat
116 Reaaliaikainen keskustelu verkossa 
J9 Musiikki
119 Videoita ja musiikkia sis. WWW-sivujen katselu
H5 Paikalliset opiskelumahdollisuudet
J21 Tv-sarjoihin liittyvä taustatieto
H4 Tietoa alueen työpaikoista
121 Osall. keskusteluihin sähköisten lehtien palstoilla
J24 Sarjakuvat ja sarjakuvasankarit
J27 Muoti ja kauneus
J22 Ravintolat ja kaupungin menovinkit
J16 Urheiluharrastukset ja seikkailut
J28 Huippu-urheilu
J29 Rahapelit ja vedonlyönti
Hl Paikalliset urheilutapahtumat
J1 Tietokonepelit
J15 Autot ja autoilu
19 Ajanviete ja viihtyminen 
110 Kuvapuhelimen käyttö
J26 Lisätietoa TV:ssä mainostetuista tuotteista 
J23 Perinteisten lautapelien pelaaminen

faktori l faktori 2 faktori 3 faktori 4
0,80 -0,01 -0.10 -0.04
0,78 -0,02 -0.14 -0,01
0,78 -0.05 -0.06 0.03
0,75 -0.05 -0,05 -0.11
0,67 0.12 -0.08 0.11
0,65 0.27 0.20 -0,03
0,61 0.18 0.18 0.16
0,59 -0.08 0.18 -0.08
0,58 0.15 0.27 0.15

-0.57 0.13 -0.06 -0,02
-0,55 -0.14 -0.01 -0.06
0,54 0.01 0.08 0.09
0,54 0.42 0,14 0.05

-0.54 -0.05 0,07 0.04
0,50 0.24 0,21 0.37
0,49 0,28 0.23 0,05
0,46 0.16 0.03 0.23

-0.02 0,65 0.17 -0.09
-0,22 0,63 0,18 0.11
0,30 0,62 0,00 0.11
0.29 0,59 0,00 0.05

-0.25 0,59 0,09 -0.04
0,34 0,56 -0,01 0,20
0,29 0,54 0,00 -0,08
0.05 0,52 0,26 -0,02
0.00 0,51 0,27 -0,32
0.06 0,51 0,17 0,19
0.15 0,48 0,14 0,31
0,00 0,46 0,18 -0,38
0,12 0,44 0,11 0.25
0,04 0,15 0,61 0,20
0,03 0,03 0,59 0,16

-0,08 0,18 0,59 0,16
0,07 0,14 0,59 -0,08
0,22 0.09 0,55 0,15
0.08 0,17 0,54 0,22
0,26 0,08 0,54 0.40

-0.08 0.25 0,52 -0,18
-0,08 0.12 0,52 0,33
-0.01 0.08 0,51 -0.13
0.18 0.17 0,50 0,28
0.12 -0,01 0,50 0.35

-0,14 0,34 0,49 0,16
0,10 0,38 0,47 0.14
0,00 0.08 0,21 0,68
0,00 0,05 0,05 0,65
0.10 0.09 0,04 0.62

-0.04 -0,06 0,08 0,59
0,18 -0,01 0,22 0,59
0.06 0.10 0.07 0,53
0.12 0,19 0.39 0,46
0.15 0,26 0.26 0,43

-0.01 0,34 0,28 0,41
-0,01 0,03 0,37 0,41



113

Faktori 1: Tietotekniikkaosaaminen

Ensimmäinen faktori on kaikkein laajin muuttujien kokonaisuus, koska käytetty pääakseliratkaisu- 

menetelmä (pricipal-axis factoring) etsii ensimmäiseksi sellaisen faktorin, joka selittää eniten 

muuttujien kokonaisvaihtelusta. Faktorin avulla selittyy 20,2 % kokonaisvaihtelusta (Cronbachin 

alfa = 0,9133).

- Tietokoneen käyttö on minulle vaivatonta + 0,80

- Olen kokenut tietotekniikan käyttäjä + 0,78

- Osaan neuvoa tuttaviani tietokoneen käytössä + 0,78

- Englanninkielisten tietokoneohjelmien käyttö ei tuota minulle ongelmia + 0,75

- Tietotekniikan kehityksessä pysyminen on minulle tärkeää + 0,67

- Sähköpostin käyttö + 0,65

- Tiedostojen siirto +0,61

- Olen käyttänyt Internetiä + 0,59

- Ulkomaisten WWW-sivujen käyttö + 0,58

- Kiinnostun Internetistä vasta kun sen käyttäminen on yhtä

helppoa kuin tv-kanavien valinta - 0,57

- Television, radion ja sanomalehtien tarjoamat palvelut

riittävät meidän taloudessamme - 0,55

- Tietoverkkojen nopeus ja ruuhkattomus ovat tärkeitä Internet

-yhteyden valintaan vaikuttavia tekijöitä + 0,54

- Tietopalveluiden käyttö + 0,54

- Taloudessamme kukaan ei hallitse uutta tietotekniikkaa - 0,54

- Tietokoneet ja tietoverkot +0,50

- Työasioiden hoitaminen + 0,49

- Pyrin hankkimaan uusinta tietotekniikkaa kotiin

rahavarojeni mukaan + 0,46

Faktori saa voimakkaimmat lataukset tietotekniikan käyttökokemusta kuvaavissa muuttujissa. 

Käyttötarkoituksista korkeita latauksia saavat sähköpostin käyttö, tiedostojen siirto sekä työasioiden 

hoitaminen.
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Faktori 2: Arkiasioiden hoitaminen

Toinen faktori selittää 10,2 % muuttujien välisestä vaihtelusta (Cronbachin alfa = 0.8814).

+ 0,65Oman kaupungin tiedotuspalvelut 

Terveys ja terveydenhoito 

Virastoasioiden hoitaminen

Mahdollisuus hoitaa verkon kautta asioita viranomaisten kanssa

Terveydenhoitopalvelut

Raha-asioiden hoitaminen

Julkishallinnon palvelut

Matkailu

Kulttuuritapahtumat

Mahdollisuus vertailla eri tuotteiden ja palveluiden hintoja 

Päivän uutiset ja sää 

Kaupungin kulttuuritapahtumat 

Päivittäisten uutisten seuraaminen

+ 0.63

+ 0,62 

+ 0,59 

+ 0,59 

+ 0,56 

+ 0,54 

+ 0,52 

+ 0,51 

+ 0,51 

+ 0,48 

+ 0,46 

+ 0,44

Toisin kuin ensimmäinen faktori, toinen faktori latautuu voimakkaimmin erilaisiin käyttötarkoituk

siin ja sisältöaiheisiin liittyvissä muuttujissa. Faktorin kärkimuuttujia ovat paikallisuuteen, tervey

denhoitoon ja virastoasioiden hoitamiseen liittyvät muuttujat. Yli 0,5 lataukset saavat myös matkai

luja kulttuuri.

Faktori 3: Viihtyminen ia ihmissuhteet

Kolmannen faktorin selitysaste oli 6,0 % (Cronbachin alfa = 0,8847).

- Taustoja elokuvista ja elokuvatähdistä +0,61

- Uusien tuttavuuksien solmiminen + 0,59

- Ihmissuhteet + 0,59

- Työpaikat + 0,59

- Reaaliaikainen keskustelu verkossa + 0,55

- Musiikki + 0,54
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- Videoita ja musiikkia sisältävien WW W-sivujen katselu +0,54

- Paikalliset opiskelumahdollisuudet + 0,52

- Tv-sarjoihin liittyvä taustatieto + 0,52

- Tietoa alueen työpaikoista +0,51

- Osallistuminen keskusteluihin sähköisten lehtien palstoilla + 0,50

- Sarjakuvat ja sarjakuvasankarit +0,50

- Muoti ja kauneus +0,49

- Ravintolat ja kaupungin menovinkit + 0,47

Kolmannen faktorin kärkimuuttujia ovat 'taustoja elokuvista ja elokuvatähdistä', 'uusien tuttavuuk

sien solmiminen', 'ihmissuhteet' ja 'työpaikat'. Suurin osa faktorissa korkeita latauksia saavista 

muuttujista liittyy tietoverkkopalveluiden käyttöön viihtymisessä ja sosiaalisten suhteiden hoidossa. 

Lisäksi esille nousevat työpaikkoihin ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät sisältöaiheet.

Faktori 4: Urheilu ia pelaaminen

Neljännen ja viimeisen faktorin selitysaste oli 3,7 % (Cronbachin alfa = 0,8464).

Urheiluharrastukset ja seikkailut + 0,68

Huippu-urheilu + 0,65

Rahapelit ja vedonlyönti + 0,62

Paikalliset urheilutapahtumat + 0,59

Tietokonepelit + 0,59

Autot ja autoilu + 0,53

Ajanviete ja viihtyminen + 0,46

Kuvapuhelimen käyttö + 0,43

Lisätietoa televisiossa mainostettavista tuotteista + 0,41

Perinteisten lautapelien pelaaminen + 0,41

Tämä faktori muistuttaa kolmatta faktoria siltä osin, että tässäkin korkeita latauksia saavat pääasias

sa viihtymiseen liittyvät muuttujat. Sisältöaiheina painottuvat kuitenkin lähes pelkästään urheiluun 

ja pelaamiseen liittyvät aiheen, kun kolmannessa faktorissa viihtymiseen liittyviä sisältöaiheita tuli 

esille laajemmin. Paikallisuuteen liittyvistä aiheista esille tulee paikalliset urheilutapahtumat. Näi-
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den aiheiden lisäksi korkeat lataukset saavat lisäksi 'autot ja autoilu', 'kuvapuhelimen käyttö' sekä 

'lisätietoa televisiossa mainostettavista tuotteista'.

Klusterianalyysi

Faktorianalyysissä kullekin havainnolle saatiin faktoreita vastaavat faktoripistemäärät, joita hyväksi 

käyttämällä muodostettiin vastaajista ryhmiä klusterianalyysin avulla. Analyysi aloitettiin muodos

tamalla ensin kahden segmentin ratkaisu ja tarkastelemalla miten muodostettujen ryhmien kes

kukset sijoittuvat suhteessa faktoreihin sekä kuinka monta havaintoa kuhunkin ryhmään kuuluu. 

Tämä tehtiin aina seitsemän ryhmän ratkaisuun saakka. Lisäksi varianssianalyysin avulla tarkastel

tiin. miten eri ratkaisuissa segmentit eroaisivat toisistaan. Taulukossa 21 on esitetty, kuinka monta 

havaintoa ryhmiin kuuluu eri vaihtoehdoissa.

Taulukko 21. Ryhmien koot eri klusteriratkaisuissa

Segmentti

N-klusterin ratkaisuja ryhmien koot

2:n 3:n 4:n 5:n 6:n 7:n

1 189 78 76 78 35 36

2 131 159 86 54 62 44

3 - 83 96 78 71 68

4 - - 62 63 43 66

5 - - - 47 40 30

6 - - - - 69 26

7 - - - - - 50

Ryhmien lukumääräksi valittiin kuusi, sillä viiden ryhmän tapauksessa tulokset eivät olleet mielek

käästi tulkittavissa ja seitsemän klusterin tapauksessa osa ryhmistä jäi liian pieniksi. Seuraavaksi 

esitellään muodostetut kuusi ryhmää. Suuret positiiviset (tummennetut) tai suuret negatiiviset (alle

viivatut) arvot kertovat, miten ryhmät eroavat faktorien suhteen toisistaan.
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Taulukko 22. Segmentointianalyysi muodostettujen faktorien suhteen

SEGMENTIT FAKTORI 1:

tietotekniikka-

osaaminen

FAKTORI 2:

arkiasioiden

hoitaminen

FAKTORI 3:

viihtyminen ja

ihmissuhteet

FAKTORI 4:

urheilu ja

pelaaminen

Segmentin

koko

(henkilöä)

Suhteellinen

osuus

(%)

1 -0.2968 -1.0938 0,6997 -0.6983 35 10.8
2 1,0573 -0.1024 -0.6122 0.5245 62 19.1

3 0,3791 0.2924 -0.1572 -0.9662 71 21.8
4 -1.3560 -0.4630 -1.0323 0.1 172 43 13.2

5 0.1469 -0.6125 1,0270 0,9052 40 12.3

6 -0.4297 0,9895 0,4048 0.2793 69 21.2
Hylättyjä 5 1,6

YHTEENSÄ 325 100

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu 35 tapausta eli noin 11 % koko aineistosta. Ryhmässä painottuvat 

yksin asuvat nuoret naiset, ja ryhmään kuuluvien tulot ovat koko aineiston pienimmät. He eivät ole 

kokeneita tietotekniikan käyttäjiä, eikä heitä kiinnosta paikallisuuteen tai arjen rutiinien helpottami

seen liittyvät palvelut. Myöskään urheilu ja pelaaminen ei heitä kiinnosta. Sen sijaan tähän ryh

mään kuuluvien käyttäjien tarpeissa nousee jonkin verran esille viihtyminen ja ihmissuhteet, tosin 

nekin heikosti. Segmentti nimettiin ryhmäksi "Yksin asuvat nuoret naiset".

Toiseen ryhmään kuuluu 62 tapausta eli noin 19 % koko aineistosta. Ryhmään kuuluu eniten mie

hiä, yrittäjiä ja johtavassa asemassa olevia, ja talouksien vuositulot ovat koko aineiston korkeim

mat. He hallitsevat uuden tietotekniikan käytön selvästi parhaiten verrattuna muihin ryhmiin, ja 

heillä onkin kotonaan eniten erilaista kodintekniikkaa. Tietokoneeseen liitettävästä kaapelimodee

mista oltiin eniten kiinnostuneita yhdessä ryhmien 5 ja 6 kanssa. Sen sijaan televisioon liitettävä 

set-top-box ei kiinnosta yhtä paljon. Jonkin verran ollaan myös kiinnostuneita urheiluun ja pelaa

miseen liittyvistä sisällöistä. Sen sijaan paikalliset palvelut, arjen rutiinien helpottaminen sekä ylei

semmin viihtymiseen ja ihmissuhteisiin liittyvät palvelut eivät tätä ryhmää juurikaan kiinnosta. 

Segmentti nimettiin ryhmäksi "Internetin työ-ja hyötykäyttäjät".

Kolmanteen ryhmään kuuluu 71 tapausta eli noin 22 % vastaajista. Samoin kuin ensimmäisessä 

ryhmässä, tässä painottuvat naiset. He ovat kuitenkin iäkkäämpiä ja korkeakoulututkintoja on tässä 

ryhmässä muita enemmän. He ovat suhteellisen kokeneita tietotekniikan käyttäjiä ja ovat jonkin 

verran kiinnostuneita paikallisuuteen tai arjen helpottamiseen liittyvistä palveluista. Urheilu ja pe



118

laaminen tai viihtyminen ja ihmissuhteet verkon kautta eivät tätä ryhmää juurikaan kiinnosta. 

Segmentti nimettiin ryhmäksi "Korkeasti koulutetut naiset".

Neljänteen ryhmään kuuluu 43 vastaajaa eli noin 13 % aineistosta. Tähän ryhmään kuuluu eniten 

eläkeläisiä, ja opiskelijat puuttuvat kokonaan. Ryhmään kuuluvissa talouksissa on aineiston toisek

si korkeimmat tulot. He ovat vähiten tietotekniikkaorientoituneita, eikä heitä kiinnosta vuorovai

kutteisten palveluiden kautta tapahtuva arkiasioiden helpottaminen tai viihtyminen. Segmentti 

nimettiin ryhmäksi "Tietotekniikan myöhäiset omaksujat".

Viidennen ryhmän koko on 40 vastaajaa eli noin 13 % koko aineistosta. Puolet talouksista on lapsi

perheitä, mikä on suhteessa eniten koko aineistossa. Tästä ryhmästä löytyvät aktiivisimmat 

Helsinki Median lehtien lukijat. Heillä on jonkin verran tietotekniikkaosaamista. ja tietokoneeseen 

liitettävästä kaapelimodeemista oltiin kiinnostuneimpia yhdessä ryhmien 2 ja 6 kanssa. Tunnus

omaisena piirteenä on muita ryhmiä selvästi suurempi kiinnostus viihtymiseen ja ihmissuhteisiin 

vuorovaikutteisten palveluiden kautta sekä urheiluja pelaaminen. Sen sijaan arkiasioiden helpotta

minen vuorovaikutteisten palveluiden avulla ei heitä juurikaan kiinnosta. Segmentti nimettiin 

ryhmäksi "Viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet".

Kuudenteen segmenttiin kuuluu 69 vastaajaa eli noin 22 % aineistosta. Lapsiperheitä tässä ryhmäs

sä on noin kolmannes ja alle kouluikäisten lasten osuus on muihin verrattuna korkein. He eivät ole 

kovinkaan kokeneita tietotekniikan käyttäjiä, mutta ovat hyvin kiinnostuneita television ja tietoko

neen kautta käytettävistä palveluista. Televisioon liitettävä set-top-box -laite kiinnosti tässä ryh

mässä selvästi eniten. Paikalliset palvelut sekä arjen helpottamiseen liittyvät palvelut kiinnostivat 

muita enemmän. Lisäksi heitä kiinnostavat viihtyminen ja ihmissuhteet ja jonkin verran myös ur

heilu ja pelaaminen. Segmentti nimettiin ryhmäksi "Arkiasioiden hoitajat".

6.4.3 Segmenttien kuvailu

Segmentti 1 : Yksin asuvat nuoret naiset

Ryhmässä painottuivat yksin asuvat nuoret naiset. 77 % vastaajista oli naisia, ja 48 % vastaajista 

oli yksin asuvia naisia. Kaiken kaikkiaan yhden hengen talouksia oli 68 % koko ryhmästä, mikä on 

eniten kaikista ryhmistä. Talouden keskikoko oli 1,5 eli pienin kaikista ryhmistä. Lapsiperheitä on
-#
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20 %, mikä on toiseksi vähiten. Lisäksi ryhmään kuuluvat olivat koko aineiston toiseksi nuorimpia 

(57 % alle 29 -vuotiaita). Ylioppilastutkinnon tai opistotasoisen tutkinnon oli suorittanut 37 %, yli

opisto- tai korkeakoulututkinto oli 34 %:lla. Toimihenkilöitä oli 37 % ja opiskelijoita 34 %. Ryh

mään kuuluvilla talouksilla oli kaikista ryhmistä alhaisimmat tulot mediaanin ollessa luokan 2 koh

dalla eli 75 001 - 125 000 mk / v. 52 % vastaajista kuului tähän tai alempaan tuloryhmään.

Helsinki Median lehtiä luetaan vähiten (74 % ei tilaa mitään lehteä), mutta HTV:n kotipäätteitä 

omistetaan toiseksi eniten (20 %). Ryhmässä katsotaan muita enemmän Music Televisionia, 

NBC:tä sekä CNN:ää. Kodintekniikkaa ryhmässä oli toiseksi vähiten (keskiarvo 5,3 laitetta). Mat

kapuhelimia oli vähemmän kuin muilla (54 %) ja modeemilla varustettu tietokone oli 11 % talouk

sista, mikä on alhaisin koko aineistossa yhdessä ryhmän 4 kanssa.

Tässä ryhmässä ainoastaan 17 % piti itseään kokeneena tietotekniikan käyttäjänä (täysin tai lähes 

samaa mieltä), eivätkä he ole kovin kiinnostuneita hankkimaan uutta tietotekniikkaa kotiinsa. Li

säksi tässä ryhmässä oltiin muita enemmän samaa mieltä väittämän tietotekniikka vähentää liiaksi 

sosiaalisten kontaktien määrää' -kanssa.

Internetin tunnettuus on tässä ryhmässä hieman yli keskiarvon (89 % käyttänyt Internetiä). Yleisim

mät käyttöpaikat ovat opiskelupaikka (48 % Internetiä käyttäneistä), työpaikka (40 %) sekä sukulai

sen tai tuttavan luota (22 %). Kotikäyttäjiä on ainoastaan 11 % eli jopa vähemmän kuin kirjasto- 

käyttöä (16 %). Tässä ryhmässä on eniten opiskelupaikkakäyttäjiä verrattuna muihin. Internetin 

käyttöaktiivisuus on kuitenkin toiseksi alhaisinta. Noin 55 % on yhteydessä Internetiin korkeintaan 

1-2 kertaa viikossa. Internetin käyttäjiä tai todennäköisiä käyttäjiä ovat talouden 15-vuotiaat tai sitä 

vanhemmat lapset (20 %, koko aineistossa 11 %) sekä aikuiset (83 %, koko aineisto 88 %).

Internet -liittymän hankinnassa tärkeimpiä kriteerejä ovat laitteiden ja ohjelmien helppokäyttöisyys 

sekä edullinen hinta. Liittymän nopeus ja ruuhkattomuus merkitsi toiseksi vähiten verrattuna mui

hin ryhmiin, ja edullinen hinta merkitsi vähiten verrattuna muihin. Tietokoneeseen liitettävästä kaa- 

pelimodeemiyhteydestä oltiin kiinnostuneita toiseksi vähiten (60 % oli erittäin tai melko kiinnostu

neita, koko aineistossa 76,6 %). Niin ikään televisioon liitettävä set-top-box kiinnosti toiseksi vähi

ten (62,8 % erittäin tai melko kiinnostuneita, kun koko aineistossa 71,4 %). Tietokonetta käyttäisi 

päätelaitteena 43 % ja televisiota 17 %. 40 %:ia käyttäisi vuorovaikutteisia palveluita kumman ta

hansa päätelaitteen kautta.
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Television kautta käytettävistä palveluita oltiin kiinnostuneita toiseksi vähiten. Eniten kiinnostivat 

sähköposti (54 %) ja tietopalvelut (49 %), mutta muihin verrattuna kiinnostuksen taso oli kuitenkin 

vähäisempää. Vähiten kiinnostivat kotiostokset (0 %) ja pelien pelaaminen (9 %). Paikalliset pal

velut kiinnostivat vähiten verrattuna muihin ryhmiin. Paikallispalveluista eniten kiinnostivat alueen 

työpaikat, kaupungin kulttuuritapahtumat sekä paikalliset opiskelumahdollisuudet. Käyttötarkoitus

ten osalta kiinnostuksen yleistaso oli toiseksi alhaisin verrattuna muihin ryhmiin. Eniten kiinnosti

vat sähköpostin käyttö (keskiarvo 4,0 asteikolla 1-5), ulkomaisten WWW-sivujen käyttö (3,7), pää

sylippujen tilaaminen (3.6), yhteydenpito tuttavien kanssa (3,5) sekä päivittäisten uutisten seuraami

nen (3,5) . Vähiten kiinnostivat tuotteiden osto verkon kautta (1.8), osallistuminen keskusteluihin 

sähköisten lehtien palstoilla (2,3) sekä kuvapuhelimen käyttö (2,4). Sisältöaiheiden osalta kiinnos

tuksen taso oli toiseksi alhaisin verrattuna muihin ryhmiin. Eniten kiinnostivat joukkoliikenteen ai

kataulut (3,5), työpaikat (3,7), musiikki (3,6) sekä kulttuuritapahtumat (3,5). Vähiten kiinnostivat 

rahapelit ja vedonlyönti (1,5), vauvanhoito ja perheen perustaminen (1,5) sekä autot ja autoilu (1,7).

Segmentti 2: Internetin tvö- ia hyötykäyttäjät

Tämän ryhmän vastaajista on 74,2 % miehiä, mikä on suurin suhteellinen osuus kaikista ryhmistä. 

Yksin asuvat miehet eivät kuitenkaan ole enemmistönä, vaan tyypillisin talouden muoto on lapseton 

pari (40 %), ja toisena tulevat yksin asuvat miehet (29 %). Lapsiperheitä on noin 27 % talouksista. 

Tähän ryhmään kuuluvat ovat hieman koko aineiston keskiarvoa nuorempia. 45 % on 20-29 -vuo

tiaita, ja 34 % on 30-39 -vuotiaita. Vastoin kuin ensimmäisessä ryhmässä, ei tässä ryhmässä ole 

alle 20 -vuotiaita. 45 %:lla on yliopisto- tai korkeakoulututkinto, ja 40 % on suorittanut ylioppilas

tutkinnon tai opistotasoisen tutkinnon. 40 % on ammatiltaan toimihenkilö, ja opiskelijoita ja koulu

laisia on 24 % (tässä tapauksessa kuitenkin ainoastaan opiskelijoita). Lisäksi ryhmässä on hieman 

muita enemmän johtavassa asemassa olevia sekä yrittäjiä. Ryhmään kuuluvien talouksien keski

määräiset tulot ovatkin muiden ryhmien talouksia korkeammat. 31 %:lla tulot ovat yli 300 001 mk 

vuodessa, ja 16 %:lla 250 001 - 300 000 mk vuodessa. Kuitenkin tähän ryhmään kuuluu myös 

alimpien tuloluokkien edustajia, koska ryhmässä noin neljännes on opiskelijoita.

Näissä talouksissa ollaan toiseksi aktiivisimpia Helsinki Median lehtien tilaajia (58 % tilaa vähin

tään yhtä lehteä). Eniten tilattuja ovat Aku Ankka (23 %), Mikrobitti (16 %), Gloria (13 %) sekä 

Tietokone (13 %). 16 %:lla on HTV:n kotipääte maksullisten tv-kanavien katsomiseen, ja talouk
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sissa katsotaan toiseksi eniten eri kanavia. Eniten katsottuja ovat Nelonen (92 %), Eurosport ja 

Music Television (61 %) sekä NBC (50 %). Heillä on eniten erilaista kodintekniikkaa (keskimäärin

9.2 laitetta/talous). Taloudessa on muita todennäköisemmin telefax -laite (26 %:ssa talouksista), 

videokamera (24 %). matkapuhelin (94 %) sekä tietokone, jossa modeemi (71 %).

Tähän ryhmään kuuluvista 92 % oli täysin tai lähes samaa mieltä väittämän 'olen kokenut tietotek

niikan käyttäjä' -kanssa. Lisäksi tietotekniikan käyttö ja muun muassa englanninkielisten tietoko

neohjelmien käyttö koettiin vaivattomaksi. Tässä ryhmässä oltiin vähiten huolissaan siitä, että uusi 

tietotekniikka vähentäisi liikaa sosiaalisten kontaktien määrää. Tietotekniikan kehityksessä mukana 

pysyminen oli tärkeää 90 %:lle ryhmään kuuluvista vastaajista. 48 % oli täysin tai lähes samaa 

mieltä väittämän 'pyrin hankkimaan uusinta tietotekniikkaa kotiina rahavarojeni mukaan' kanssa.

Internetiä on käyttänyt 95 % ryhmään kuuluvista vastaajista. Yleisimpiä käyttöpaikkoja ovat työ

paikka (69 %) ja koti (64 %). Muihin verrattuna kotikäyttäjiä on selvästi eniten ja työpaikkakäyttä- 

jienkin osuus on muihin verrattuna suurin. Sen sijaan opiskelupaikkakäyttäjiä on toiseksi vähiten 

muihin nähden (20 %). Internetiä käytetään selvästi aktiivisimmin. 66 % käyttää Internetiä kerran 

päivässä tai useammin.

Internet -liittymän hankinnassa tärkeimpiä kriteerejä ovat nopeus ja ruuhkattomuus sekä edullinen 

hinta. Helppokäyttöisyys merkitsi muita vähemmän. Tietokoneeseen liitettävästä kaapelimodeemi- 

yhteydestä oltiin eniten kiinnostuneita yhdessä ryhmien 5 ja 6 kanssa (71 % erittäin kiinnostuneita). 

Sopivana kuukausihintana pidettiin 86 mk:aa, ja korkeintaan oltiin valmiita maksamaan 186 mk. 

Nopeassa liittymässä tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin jatkuvasti auki olevaa verkkoyhteyttä 

sekä mahdollisuutta käyttää WWW-sivuja ilman odottelua. Muita vähemmän merkitsi mahdolli

suus katsella videoita ja musiikkia sisältäviä WWW-sivuja sekä se, että puhelin ei ole varattu Inter

netin käytön aikana. Televisioon liitettävästä set-top-box -laitteesta oltiin kolmanneksi kiinnostu

neimpia (39 % oli erittäin kiinnostuneita). Sopiva hinta olisi 82 mk/kk ja korkein mahdollinen 181 

mk/kk. Tässä ryhmässä maksettaisiin toiseksi vähiten verrattuna muihin ryhmiin. 45 % haluaa 

käyttää vuorovaikutteisia palveluita tietokoneen kautta, ja 51,6 % käyttäisi kumman tahansa laitteen 

kautta. Vastaajia, jotka haluaisivat käyttää palveluita pelkästään television kautta, oli vain muu

tama.
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Television kautta tarjottavista vuorovaikutteisista palveluista sekä paikallispalveluista oltiin vasta 

neljänneksi kiinnostuneimpia. Television kautta tärkeimpinä pidettiin viihdeohjelmien tilaamista 

vapaavalintaisesti (58 % vastaajista piti tärkeänä), tietopalveluita kuten Internetiä (56 %) sekä kom

munikointia kuten sähköpostia (40 %). Toisaalta muihin ryhmiin verrattuna sähköpostin käytöstä 

television kautta oltiin toiseksi vähiten kiinnostuneita. Tässä ryhmässä sähköpostin käyttö on jo 

omaksuttu tietokoneen kautta, eikä television todennäköisesti uskota tuovan palvelun käyttöön mi

tään uutta. Paikallispalveluista suhteessa muihin ryhmiin eniten kiinnostivat asioiden hoito viran

omaisten kanssa. Muita tätä ryhmää kiinnostavia palveluita olivat tuotteiden ja palveluiden hinto

jen vertailu sekä oman kaupungin tiedotuspalvelut. Vähiten kiinnostivat paikalliset seurat ja järjes

töt, opiskelumahdollisuudet sekä työpaikat.

Käyttötarkoitusten osalta kiinnostuksen taso oli keskitasoa muihin verrattuna. Suhteessa muihin, 

eniten kiinnostivat raha-asioiden hoitaminen, ulkomaisten WWW-sivujen käyttö, tiedostojen siirto, 

tietopalvelut, sähköpostin käyttö sekä työ- ja virastoasioiden hoitaminen. Sen sijaan uusien tutta

vuuksien solmiminen, osallistuminen keskusteluihin sähköisten lehtien palstoilla, tuotteiden osto 

verkon kautta tai reaaliaikainen keskustelu verkossa ei tätä ryhmää juurikaan kiinnosta. Sisältöai- 

heiden osalta muihin verrattuna kiinnostivat tietokonepelit, huippu-urheilu, rahapelit ja vedonlyönti, 

tietokoneet ja tietoverkot sekä julkishallinnon palvelut. Muita vähemmän kiinnostivat ihmissuhteet 

ja mahdollisuus saada opastusta Internetin käyttöön.

Segmentti 3: Korkeasti koulutetut naiset

Tämä ryhmä on toiseksi naisvaltaisin (73 % vastaajista naisia). Tyypillisimmät talouden muodot 

ovat yksin asuva nainen (39 %) sekä lapseton aikuispari (28 %). Lapsiperheitä on 17 % ryhmään 

kuuluvista talouksista, mikä on vähiten muihin verrattuna. Toisin kuin ryhmässä 1, jossa naisten 

osuus oli myös korkea, on tässä vastaajien keski-ikä toiseksi korkein. 66 % vastaajista on yli 30 - 

vuotiaita. Muihin ryhmiin nähden tässä ryhmässä on eniten korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon 

suorittaneita (59 %). Ammatiltaan 44 % on toimihenkilöitä ja 24 % on opiskelijoita tai koululaisia. 

Vaikka tässä ryhmässä on eniten yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneita, on tähän ryhmään kuulu

vien talouksien tulot kuitenkin vasta neljäntenä verrattuna muihin ryhmiin (mediaani 3). Toiseksi 

pienimmässä tuloluokassa on 26 % ryhmään kuuluneista talouksista, mikä johtuu opiskelijoiden 

suuresta osuudesta.
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Helsinki Median lehtien tilaajina tämä ryhmä on vasta neljäntenä. 62 % talouksista ei tilaa mitään 

lehteä, ja joka viides tilaa yhtä lehteä. HTV:n kotipäätteitä on vähiten kaikista ryhmistä (3 %). Te

levision katselun osalta tämä ryhmä on kaikkein passiivisin. Keskimäärin katsotaan alle kahta ka

navaa. Suosituimpia ovat Nelonen (77 %) ja Music Television (40 %). Erilaista kodintekniikkaa 

on näillä talouksilla kolmanneksi vähiten, keskimäärin 5,8 laitetta taloutta kohden. Muita harvem

min on televisio (86 %:ssa talouksista). HTV:n pääte maksullisten kanavien seuraamiseen (3 %) 

sekä videonauhuri (62 %). Modeemilla varustettu tietokone oli 34 %:lla talouksista eli puolet har

vemmin kuin ryhmässä 2.

Toisin kuin ryhmässä 1. tämän ryhmän vastaajat pitivät itseään kokeneimpina tietotekniikan käyttä

jinä heti ryhmän 2 jälkeen (58 % täysin tai lähes samaa mieltä). Lisäksi tietotekniikan kehityksessä 

pysyminen oli 72 %:lle tärkeää (täysin tai lähes samaa mieltä). Englanninkielisten tietokoneoh

jelmien käytössä ei myöskään koeta ongelmia. Väittämän 'pyrin hankkimaan uusinta tietotekniik

kaa kotiini rahavarojen! mukaan' kanssa täysin tai lähes samaa mieltä oli 25 %.

94 % vastaajista oli käyttänyt joskus Internetiä. Yleisimmät käyttöpaikat olivat työpaikka (64 % 

käyttäneistä), opiskelupaikka (29 %) sekä koti (27 %). Ryhmään kuuluvat olivat toiseksi aktiivi

simpia Internetin käyttäjiä (48 % käyttää kerran päivässä tai useammin). Tässä ryhmässä painottuu 

aikuiskäyttö muihin ryhmiin verrattuna, mikä johtuu siitä että ryhmään kuuluvissa talouksissa oli 

muita harvemmin lapsia. 99 % vastaajista ilmoitti, että Internetiä käyttää tai käyttäisi taloudessa 

asuva aikuinen, ja lapset ovat tai olisivat käyttäjiä alle 10 %:ssa talouksista.

Internet -liittymän hankinnassa tärkein kriteeri oli nopeus ja ruuhkattomuus sekä edullinen hinta. 

Tietokoneeseen liitettävästä kaapelimodeemiyhteydestä tämä ryhmä oli vasta neljänneksi kiinnostu

nein (77 % erittäin tai melko kiinnostuneita). Sopiva kuukausiveloitus olisi 85 mk ja korkein mah

dollinen olisi 211 mk. Samoin televisioon liitettävästä set-top-box -laitteesta oltiin vasta neljän

neksi kiinnostuneimpia (70 % erittäin tai melko kiinnostuneita). Toisaalta tähän ryhmään kuuluvat 

ovat toiseksi maksuhalukkaimpia (sopiva hinta 86 mk/kk, korkein mahdollinen 207 mk/kk). 37 % 

käyttäisi vuorovaikutteisia palveluita tietokoneen kautta, 13 % television kautta ja 51 % kumman 

tahansa laitteen kautta.

Television kautta käytettävistä palveluista eniten kiinnostivat tietopalvelut kuten Internet (66 % piti 

tärkeänä), kommunikointi kuten sähköposti (55 %) sekä viihdeohjelmien ja opetusohjelmien tilaa-
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minen vapaavalintaisesti (38 %). Suhteessa muihin pelien pelaaminen kiinnosti vähiten. Paikallis

palveluista ryhmä oli toiseksi kiinnostunein ryhmän 6 jälkeen. Eniten kiinnostivat asioiden hoito 

viranomaisten kanssa, kaupungin kulttuuritapahtumat, oman kaupungin tiedotuspalvelut, terveyden

hoito sekä tuotteiden ja palveluiden hintojen vertailu. Suhteessa muihin paikalliset urheilutapahtu

mat kiinnostiva vähiten. Käyttötarkoitusten osalta kiinnostuksen yleistaso oli tässä ryhmässä kol

manneksi alhaisin. Eniten kiinnostivat (asteikolla 1-5) sähköpostin käyttö (4,6), tietopalveluiden 

käyttö (4.2). päivittäisten uutisten seuraaminen (4.1), raha-asioiden hoitaminen (4,0), ulkomaisten 

WWW-sivujen käyttö (4,0), virastoasioiden hoitaminen (3,9) sekä pääsylippujen tilaaminen (3,9). 

Vähiten kiinnostivat osallistuminen keskusteluihin sähköisten lehtien palstoilla (2,0), uusien tutta

vuuksien solmiminen (2,1) sekä tuotteiden osto verkon kautta (2,2). Muihin verrattuna tässä ryh

mässä oltiin toiseksi vähiten kiinnostuneita WWW:n käytöstä huvin vuoksi sekä videoita ja musiik

kia sisältävien WWW-sivujen katselusta. Sen sijaan sähköpostin käyttö kiinnosti tätä ryhmää toi

seksi eniten. Sisältöpalveluna kohtaan kiinnostuksen yleistaso oli tässä ryhmässä kolmanneksi al

haisin. Eniten kiinnostivat (asteikolla 1-5) joukkoliikenteen aikataulut (4,3), kulttuuritapahtumat 

(4,1), tiede (3,9), matkailu (3,9), päivän uutiset ja sää (3,8) sekä julkishallinnon palvelut (3,7). Suh

teessa muihin joukkoliikenteen aikataulut, kulttuuritapahtumat sekä terveys ja terveydenhoito kiin

nostivat toiseksi eniten, ja tiede ja julkishallinnon palvelu kiinnostivat eniten.

Segmentti 4: Tietotekniikan myöhäiset omaksujat

Ryhmän vastaajista 56 % oli miehiä ja 44 % naisia. Tyypillisiä talouden muotoja olivat lapseton ai- 

kuispari (37 %), lapsiperhe, jossa aikuinen mies ja nainen (28 %) sekä yksin asuva nainen (21 %). 

Talouden keskikoko oli toiseksi suurin (2,3 henkilöä) heti ryhmän 5 jälkeen. Tässä ryhmässä oltiin 

koko aineiston iäkkäimpiä (iän mediaani luokka 4, 40-49 -vuotiaat). 28 % oli 50-64 -vuotiaita ja 

16 % oli yli 64 -vuotiaita. Tosin sanoen, 44 % ryhmään kuuluneista vastaajista oli yli 50 -vuotiai

ta. Ylioppilastutkinnon tai opistotasoisen tutkinnon on suorittanut 37 % vastaajista, ja yliopisto- tai 

korkeakoulututkinto on 35 %:lla. Tässä ryhmässä on eniten eläkeläisiä (26 %), toiseksi vähiten toi

mihenkilöitä (26 %) eikä opiskelijoita ollenkaan. Opiskelijoiden puuttuminen ja iäkkäämpien pai

nottuminen näkyy myös tuloissa; ryhmään kuuluvien talouksien keskimääräiset tulot olivat koko ai

neiston toiseksi korkeimmat mediaanin ollessa luokan 4 kohdalla (175 001 - 250 000 mk vuodes

sa). Tähän tai korkeampiin tuloryhmiin kuului 59 % talouksista.
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Tässä ryhmässä oltiin toiseksi passiivisimpia Helsinki Median lehtien tilaajia (keskimäärin 0,4 leh

teä taloutta kohden) heti ryhmän 1 jälkeen. 67 % talouksista ei tilaa yhtään Helsinki Median lehteä. 

Tässä ryhmässä oli HTV:n kotipääte maksullisten kanavien seuraamiseen vain 10 % talouksista, 

mikä on toiseksi vähiten kaikista ryhmistä. Katsotuimpia kanavia olivat Nelonen (86 %) ja 

Eurosport (56 %). CNN:ää ja Music Televisionia katsottiin muihin ryhmiin verrattuna vähiten. 

Kodintekniikkaa oli vähemmän kuin muissa ryhmissä (keskimäärin 5.2 laitetta taloutta kohden). 

Muita vähemmän oli puhelinvastaaja tai vastaajapalvelu (44 %), matkapuhelin (58 %), videonauhu

ri (74 %) sekä CD-soitin (65 %). Modeemilla varustettu tietokone oli tyhmän 1 kanssa harvinaisin 

(12%).

Tässä ryhmässä oli vähiten niitä, jotka pitävät itseään kokeneina tietotekniikan käyttäjinä (15 % täy

sin tai lähes samaa mieltä). Tietotekniikan käytön kokee vaivattomaksi ainoastaan 16 % ryhmään 

kuuluvista, ja ainoastaan 7 % oli täysin tai lähes samaa mieltä väittämän 'pyrin hankkimaan uusinta 

tietotekniikkaa kotiini rahavarojeni mukaan' kanssa. Tietotekniikan kehityksessä pysyminen on tär

keää 21 %:lle.

Ryhmään kuuluvien vastaajien keskuudessa Internetin tunnettuus oli koko aineiston alhaisin. Ai

noastaan 33 % oli joskus käyttänyt Internetiä, kun muissa ryhmissä vastaava osuus on vähintään 68 

%. 63 % tietää, mikä Internet on, mutta ei ole käyttänyt sitä. Yleisimmät käyttöpaikat ovat työpaik

ka (64 % käyttäneistä eli 21 % koko ryhmästä) ja koti (21 % eli 7 % koko ryhmästä). Internetiin ol

laan yhteydessä harvemmin kuin muissa ryhmissä. Käyttöuseuden mediaani on luokka 3 eli 'noin 

1-3 kertaa kuukaudessa', ja tähän tai harvemmin käyttävien luokkiin kuuluu 64 % vastaajista.

Internet -liittymän hankinnassa tärkeimpiä kriteerejä ovat laitteiden ja ohjelmien helppokäyttöisyys 

sekä edullinen hinta. Mahdollisuus hyödyntää laitteiden ja ohjelmien asennuspalvelua oli tälle ryh

mälle muita ryhmiä tärkeämpää. Liittymän nopeus ja ruuhkattomuus merkitsi vähiten koko aineis

tossa. Tietokoneeseen liitettävästä kaapelimodeemiyhteydestä oltiin vähiten kiinnostuneita (28 % 

erittäin tai melko kiinnostuneita). 37 % oli sitä mieltä, että tällainen liittymä ei ole lainkaan kiin

nostava. Alhainen kiinnostuksen taso näkyi myös hintakäsityksissä, ja keskimäärin tällaisesta yh

teydestä maksettaisiin 51 mk kuukaudessa. Enintään oltaisiin valmiita maksamaan 140 mk kuukau

dessa. Televisioon liitettävän set-top-box -laitteen osalta kiinnostus oli niin ikään laimeinta (44 % 

piti erittäin tai melko kiinnostavana). Palvelusta maksettaisiin 58 mk kuukaudessa ja korkeintaan 

148 mk kuukaudessa. Tietokone on tässä ryhmässä päätelaitteena vähiten suosittu ja televisio suo
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situin. Ainoastaan noin 10 % vastaajista käyttäisi tietokonetta. 50 % televisiota ja 40 % käyttäisi 

kumpaa tahansa laitetta.

Tässä ryhmässä kiinnostus erilaisia vuorovaikutteisia palveluita kohtaan oli kautta linjan alhaisinta. 

Television kautta käytettävissä palveluissa 21 % ei ollut kiinnostunut mistään luetelluista palveluis

ta. Esimerkiksi opetusohjelmien ja viihdeohjelmien tilaaminen vapaavalintaisesti tai sähköpostin 

käyttö kiinnostivat vähiten. Ainoastaan television kautta pelattavien pelien kohdalla kiinnostuksen 

aste oli toiseksi korkeinta ryhmän 5 jälkeen (23 % piti mielestään tärkeänä). Paikallispalveluissa 

eniten kiinnostivat terveydenhoitopalvelut (keskiarvo 3,8 asteikolla 1-5), mahdollisuus hoitaa asioi

ta viranomaisten kanssa (3,4) sekä tuotteiden ja palveluiden hintavertailut (3,4). Suhteessa muihin 

paikalliset työpaikat ja opiskelumahdollisuudet kiinnostivat muita selvästi vähemmän. Käyttötar

koitusten osalta eniten kiinnostivat päivittäisten uutisten seuraaminen (3,6), raha-asioiden hoitami

nen (3,3), virastoasioiden hoitaminen sekä paikallisuuteen seuraaminen (3,0). Suhteessa muihin 

kiinnotuksen taso oli kuitenkin pienintä kuten sisältöaiheidenkin osalta. Sisältöaiheista tätä ryhmää 

eniten kiinnostivat päivän uutiset ja sää (3,4), joukkoliikenteen aikataulut (3,2), terveys ja tervey

denhoito (3,2) sekä matkailu (3,1).

Segmentti 5: Viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet

Vastaajista miehiä oli 60 %. Tyypillisimmät talouden muodot olivat aikuinen mies ja nainen sekä 

lapsia (35 %) sekä lapseton aikuispari (25 %). Kaiken kaikkiaan lapsiperheitä (kun otetaan huomi

oon yksinhuoltajat) oli 48 % ryhmään kuuluvista talouksista, mikä on aineistossa selvästi korkein. 

Alle kouluikäisiä lapsia oli noin 18 %:ssa talouksista ja kouluikäisiä tai vanhempia oli noin 38 

%:ssa talouksista. Tässä ryhmässä oli kuitenkin nuorimmat vastaajat, mikä johtuu todennäköisesti 

siitä, että vastaajina ovat useammiten olleet talouden lapset. Alle 20 -vuotiaiden osuus vastaajina 

olikin tässä selvästi korkein ja yli 40 -vuotiaiden pienin. Alle 20 -vuotiaita vastaajia oli 28 % ja 

20-29 -vuotiaita 38 %. 42,5 % vastaajista oli suorittanut ylioppilas- tai opistotasoisen tutkinnon, ja

32,5 %:lla oli takanaan peruskoulun yläaste tai keskikoulu, mikä on korkein koko aineistossa. 32,5 

% oli opiskelijoita, 22,5 % työntekijöitä ja toimihenkilöitä oli vain 15 %. Talouksien keskimääräi

set tulot olivat koko aineiston keskitasoa (mediaani 3, 125 001 - 175 000 mk/v) , ja tulot jakautui

vat melko tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin.
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Tästä tyhmästä löytyvät aktiivisimmat Helsinki Median lehtien tilaajat (keskimäärin 1,45 leh- 

teä/talous). Muihin nähden eniten tilattuja ovat Aku Ankka (27 %). Kodin Kuvalehti (20 %) sekä 

Me Naiset (18 %). Samoin HTV:n kotipääte maksullisten tv-kanavien seuraamiseen on muita 

useammin (23 % talouksista). Nelosta, CNN:ää, Music Televisioina sekä NBC:tä ja Canal + -kana

via seurataan muita enemmän. Erilaista kodintekniikkaa tähän ryhmään kuuluvilla talouksilla on 

toiseksi eniten heti ryhmän 2 jälkeen. Muita yleisimpiä laitteita ovat HTV:n kotipääte (23 %), tele

visioon liitettävä pelikonsoli (40 %), teksti-tv (85 %), videonauhuri (93 %) sekä CD-soitin (100 %). 

Sen sijaan telefax -laite on vain joka kymmenennessä taloudessa. Modeemilla varustettu tietokone 

on 48 %:ssa talouksista, mikä onkin toiseksi eniten koko aineistossa ryhmän 2 jälkeen (71 %).

Tähän ryhmään kuuluvista 48 % piti itseään kokeneena tietotekniikan käyttäjänä (täysin tai lähes 

samaa mieltä), mikä on kolmanneksi korkein osuus muihin verrattuna ryhmien 2 (92 %) ja 3 (58 %) 

jälkeen. Toisaalta 25 % oli lähes tai täysin eri mieltä väittämän kanssa, joten ryhmään kuuluu 

myös niitä, joille tietotekniikan käyttö ei ole tuttua. 70 % oli täysin tai melko samaa mieltä väit

tämän 'tuttavani osaavat neuvoa minua tietotekniikan käytössä' kanssa, mikä on korkein koko ai

neistossa. Uuden tietotekniikan haittavaikutuksista sosiaaliseen kanssakäymiseen ei oltu huolis

saan.

Internetin tunnettuus on korkeinta yhdessä ryhmien 2 ja 3 kanssa. 95 % vastaajista on käyttänyt In

ternetiä ainakin joskus. Yleisimpiä käyttöpaikkoja ovat koti (46 %), opiskelupaikka (38 %) sekä 

työpaikka (27 %). Tässä ryhmässä kotikäyttö on toiseksi yleisintä heti ryhmän 2 jälkeen. Käyttöak- 

tiivisuuden osalta ryhmään kuuluu sen aktiivikäyttäjiä että harvemmin käyttäviä; 24 % on yhteydes

sä Internetiin noin kerran päivässä ja 24 % noin 1-3 kertaa kuukaudessa. Internetin käyttäjiä ovat 

muita ryhmiä useammin talouden 15-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset (33 %) ja muita harvemmin 

talouden aikuiset (65 %). Alle 15-vuotiaat ovat tai olisivat käyttäjiä 15 %:ssa talouksista.

Internet -liittymän valinnassa tärkeimpiä kriteerejä ovat nopeus ja ruuhkattomuus sekä edullinen 

hinta. Muihin ryhmiin verrattuna nopeus ja ruuhkattomuus on toiseksi tärkein heti ryhmän 2 jäl

keen. Tietokoneeseen liitettävästä kaapeliyhteydestä oltiin kiinnostuneimpia yhdessä ryhmien 2 ja 

6 kanssa. Erittäin kiinnostuneita oli 60 % vastaajista. Sopiva kuukausiveloitus olisi 81 mk ja enin

tään liittymä saisi maksaa 179 mk kuussa. Televisioon liitettävästä set-top-boxista oltiin toiseksi 

kiinnostuneimpia, ja 45 % piti mahdollisuutta erittäin kiinnostavana. Sopiva kuukausiveloitus on 

86 mk ja korkeintaan palvelusta maksettaisiin 199 mk kuussa. Vuorovaikutteisisssa palveluissa
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päätelaitteena tietokonetta käyttäisi 40 %, televisiota 7,5 % ja kumman tahansa laitteen kautta pal

veluita käyttäisi 52.5 %. Television osuus oli tässä ryhmässä toiseksi pienin.

Palveluiden osalta ryhmä oli selvästi kiinnostunein erilaisista palveluista poislukien paikalliset pal

velut. Television kautta käytettävistä palveluista tätä ryhmää kiinnosti muita enemmän viihdeohjel

mien tilaaminen vapaavalintaisesti (63 % piti mielestään tärkeänä), pelien pelaaminen (38 %), säh

köposti (63 %). Sähköiset sanomalehdet television kautta kiinnostivat vähiten (15 %). Ainoastaan 

5 % ryhmään kuuluvista ei ollut kiinnostunut mistään luetelluista palveluista. Kuten edellä todet

tiin.-paikallispalveluiden osalta tämän ryhmän yleinen kiinnostus oli keskitasoa. Muihin verrattuna 

yksittäisistä palveluista eniten kiinnostivat paikalliset urheilutapahtumat (keskiarvo 3,4 asteikolla 1-

5) sekä tietoa alueen työpaikoista (3,7). Vähiten kiinnostavat kaupungin kulttuuritapahtumat (2,9). 

Käyttötarkoituksissa yleinen kiinnostus erilaisia palveluita kohtaan oli suurinta muihin ryhmiin ver

rattuna. Muita enemmän kiinnostavat ajanviete ja viihtyminen (4,3), uusien tuttavuuksien solmimi

nen (3,5), videoituja musiikkia sisältävien WWW-sivujen katselu (4,2), WWW:ssä surffailu huvin 

vuoksi, reaaliaikainen keskustelu verkossa (4,0), osallistuminen keskusteluihin sähköisten lehtien 

palstoilla (3,2) sekä yhteydenpito tuttavien kanssa (4,2). Myös palveluihin liittyvien sisältöaiheiden 

osalta oli kiinnostuksen yleistaso tässä ryhmässä muita ryhmiä korkeampi. Muita suurempi kiin

nostus oli seuraavia sisältöaiheita kohtaan: musiikki (4,3), urheiluharrastukset ja seikkailut (4,0), 

työpaikat (3,9), taustoja elokuvista ja elokuvatähdistä (3,9), huippu-urheilu (3,9), tietokonepelit 

(3,8), ihmissuhteet (3,6), sarjakuvat ja sarjakuvasankarit (3,3), autot ja autoilu (3,2), rahapelit ja ve

donlyönti (3,1), perinteisten lautapelien pelaaminen (2,9) sekä lapsille tarkoitettu ajanviete (2,9).

Segmentti 6: Arkiasioiden hoitajat

Vastaajista on 70 % naisia. Tyypillisimpiä talouden muotoja ovat yksin asuva nainen (28 %), aikui

nen lapseton pari (26 %), sekä lapsiperhe, jossa aikuinen mies ja nainen (20 %). Kaiken kaikkiaan 

lapsiperheitä on tässä ryhmässä 30 %. 25 % talouksista on alle kouluikäisiä lapsia, mikä on suurin 

osuus koko aineistosta yhdessä ryhmän 4 kanssa. Kouluikäisiä tai vanhempia lapsia on 12 %:ssa ta

louksista. Talouden keskikoko on 2,0 henkeä. Vastaajien iän mediaani on 3 eli luokan '30-39- 

vuotta' kohdalla. 41 % vastaajista on 30-39 -vuotiaita ja 36 % 20-29-vuotiaita. 49 %:lla on yliop

pilas- tai opistotasoinen tutkinto, mikä on eniten verrattuna muihin ryhmiin. Yliopisto- tai korkea

koulututkinnon on suorittanut 30 % vastaajista. Toimihenkilöitä on 33 %, opiskelijoita 22 % ja 

työntekijöitä 15 %. Tulojen mediaani on 3 (luokka 125 001 - 175 000 mk/v), ja tässä ryhmässä
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ovatkin koko aineiston toiseksi pienimmät tulot ryhmän 1 jälkeen. 40 % vastaajista kuuluu kahteen 

pienimpään tuloluokkaan (alle 125 000 mk/v).

Tähän ryhmään kuuluvat ovat kolmanneksi aktiivisimpia Helsinki Median lehtien lukijoita (keski

määrin 0,94 lehteä taloutta kohden). 51 % tilaa vähintään yhtä lehteä. HTV:n kotipääte maksullis

ten tv-kanavien katsomiseen on 12 % talouksista, eli yhtä usein kuin koko aineistossa keskimäärin. 

Katsotuimpia kanavia ovat Nelonen (91 %), Eurosport (59 %) sekä Music Television (49 %). Ko

dintekniikan osalta ryhmä kuuluu kolmen parhaiten varustetun ryhmän joukoon ryhmien 2 ja 5 jäl

keen. Muihin ryhmiin verrattuna telefax on toiseksi yleisin (14 %), videokamera kolmanneksi ylei

sin (13 %), televisioon liitettävä pelikonsoli toiseksi yleisin (12 %), sekä matkapuhelin kolmanneksi 

yleisin (78 %). Tietokoneja modeemi on 36 %:ssa talouksista eli kolmanneksi yleisin ryhmien 2 ja 

5 jälkeen.

Ainoastaan 22 % ryhmään kuuluvista on mielestään kokenut tietotekniikan käyttäjä (täysin tai lähes 

samaa mieltä). Lisäksi muihin ryhmiin verrattuna väitteen 'tietokoneen käyttö on minulle vaivaton

ta' kanssa oltiin vähiten samaa mieltä yhdessä ryhmän 4 kanssa. Vaikka tietokoneen käyttö ei ole

kaan kovin tuttua tähän ryhmään kuuluvien vastaajien keskuudessa niin tietotekniikan kehityksessä 

mukana pysymistä pidettiin kuitenkin melko tärkeänä (52 % oli täysin tai lähes samaa mieltä väit

teen kanssa).

Internetiä joskus käyttäneitä on 68 % vastaajista, mikä on toiseksi vähiten suhteessa muihin ryh

miin. Yleisimmät käyttöpaikat ovat työpaikka (49 % käyttäneistä), koti (34 %) sekä opiskelupaikka 

(28 %). 26 % on yhteydessä Internetiin noin 1-2 päivänä viikossa. Tätä useammin Internetiä käyt

tää 50 % ryhmään kuuluvista Internetin käyttäjistä. Verrattuna muihin ryhmiin alle 15-vuotiaat oli

sivat muita harvemmin Internetin käyttäjiä.

Internet -liittymän valinnassa tärkeimpänä tekijänä pidetään helppokäyttöisyyttä. Vaikka ryhmään 

kuuluvat eivät ole kokeneita Internetin käyttäjiä, niin tietokoneeseen liitettävästä 

kaapelimodeemista oltiin lähes yhtä kiinnostuneita kuin ryhmissä 2 ja 5. Erittäin kiinnostuneiden 

osuus (67 %) oli toiseksi korkein heti ryhmän 2 jälkeen. Sopiva kuukausiveloitus olisi 79 mk ja 

enintään maksettaisiin 186 mk kuukaudessa. Tässä ryhmässä muita tärkeämpää oli se, että puhelin 

ei ole varattu Internetin käytön aikana. Sen sijaan suurten tietomäärien siirto kiinnosti muita vä

hemmän. Televisioon liitettävä set-top-box -laite kiinnosti muita selvästi enemmän. Tässä ryh



130

mässä erittäin kiinnostuneiden osuus oli 62 %, kun seuraavassa ryhmässä (ryhmä 5) vastaava osuus 

oli 45 %. Sopiva kuukausiveloitus olisi 85 mk ja enintään maksettaisiin 186 mk kuukaudessa. Tie

tokonetta käyttäisi päätelaitteena ainoastaan 17 % vastaajista, televisiota 26 % ja kumman tahansa 

laitteen valitsisi 57 %.

Yleiskiinnostus television kautta käytettäviä palveluita kohtaan oli selvästi korkein. Eniten kiinnos

tivat Internet (72 % piti mielestään tärkeänä), sähköposti (58 %), viihdeohjelmien tilaaminen vapaa

valintaisesti (51 %) sekä opetusohjelmat (48 %). Lisäksi tämä ryhmä oli ainoa, jossa mahdollisuus 

tehdä ostoksia kotoa käsin nousi esille (28 %). Myös paikallispalveluiden osalta kiinnostuksen taso 

oli muita korkeampi. Muita enemmän kiinnostivat mahdollisuus vertailla tuotteiden ja palveluiden 

hintoja (keskiarvo 4,6 asteikolla 1-5), mahdollisuus hoitaa asioita viranomaisten kanssa (4,6), ter

veydenhoitopalvelut (4,5) sekä oman kaupungin tiedotuspalvelut (4,4). Sen sijaan paikalliset urhei

lutapahtumat kiinnostivat vähiten (2,6). Käyttötarkoitusten osalta kiinnostuksen yleistaso oli yhtä 

suurta ryhmän 5 kanssa. Muita enemmän kiinnostivat päivittäisten uutisten seuraaminen (4,6), 

raha-asioiden hoitaminen (4,6), pääsylippujen tilaaminen (4,5), virastoasioiden hoitaminen (4,4), 

paikallisuuteen seuraaminen (4,0), etäopiskelu (4,0), sähköiset sanomalehdet (3,9), kuvapuhelimen 

käyttö (3,8) sekä tuotteiden osto verkon kautta (3,1). Samoin kuin käyttötarkoitusten osalta, myös 

sisältöaiheiden osalta tämä ryhmä oli kiinnostunein yhdessä ryhmän 5 kanssa. Muita ryhmiä enem

män kiinnostivat seuraavat sisältöaiheet: opastusta Internetin käyttöön (4,3), päivän uutiset ja sää 

(4,4), matkailu (4,4), terveys ja terveydenhoito (4,4), kulttuuri (4,1), ravintolat ja menovinkit (4,1), 

ruoanlaitto ja viinit (3,8), kodin sisustaminen (3,7), lisätietoa tv:ssä mainostetuista tuotteista (3,2) 

sekä muoti ja kauneus (3,5). Toiseksi eniten muihin ryhmiin verrattuna kiinnostivat ihmissuhteisiin 

liittyvät aiheet (3,3), tv-sarjoihin liittyvä taustatieto (3,3) sekä julkishallinnon palvelut (3,7).

6.4.4 Kohdesegmenttien valinta

Tässä alaluvussa esitellään HTV:n Internet -liityntäpalveluiden kohdesegmenttien valinta. HTV:n 

kaapeliverkon alueella suoritetun segmentointitutkimuksen segmentit ja niiden profiilit esiteltiin 

alaluvussa 6.4.3. Kohdesegmenttien arviointia ja valintaa käsiteltiin teoriaosan luvussa 4. j .2.

Taulukossa 23 esitetään eri segmenttien Internetin tunnettuuden taso, tietokoneen omistus taloudes

sa sekä kiinnostus tietokoneeseen liitettävää kaapelimodeemia sekä televisioon liitettävää set-top-

boxia kohtaan.
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Taulukko 23. Segmenttien vertailu kohdesegmenttien valinnassa käytettyjen muuttujien suhteen
SEGMENTIT

Kaikki

(N=320)

98,4%

1
(N=35)
10,8%

2
(N=62) 
19,1 %

3
(N=71)
21,8%

4
(N=43)
13,2%

5
(N=40) 
12,3 %

6
(N=69)
21,2%

AI) Internetin tunnettuus (%)
En ole koskaan kuullutkaan... 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Olen kuullut, en tiedä mikä se on 0,9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 1.4

Tiedän, en ole käyttänyt 19,4 11.4 4.8 5.6 62.8 5,0 30.4

Olen olen käyttänyt 79.7 88.6 95.2 94.4 32.6 95.0 68.1

Tietokone taloudessa (%) 60.6 40.0 91.9 53.5 34.9 72.5 62,3

Internet kotikäytössä (%) 32 11.4 68.0 27.0 9.3 42,5 27.5

Talouden laitteita keskimäärin (kpl) 7,0 5.3 9,2 5.9 5.2 8,7 7.1

Fl) Tietok. lut. kaapelimod. (%)
Erittäin kiinnostava 52,3 31,4 71.0 56.3 11.6 60,0 66.7

Melko kiinnostava 24,3 28.6 22,6 21.1 16,3 35.0 23,2

Jossain määrin kiinnostava 13.8 22,9 3.2 16.9 34.9 5.0 8.7

Ei kovin kiinnostava 4.9 11,4 3.2 4.2 20.9 0.0 1Л

Ei lainkaan kiinnostava 4,6 5.7 0.0 1.4 16.3 0,0 0.0

CIO) Telev. Hit. set-top-box (%)
Erittäin kiinnostava 42,2 31.4 38.7 35.2 27.9 45.0 65,2

Melko kiinnostava 29,2 31.4 32.3 35.2 16,3 37,5 23.2

Jossain määrin kiinnostava 18.8 11,4 24,2 16.9 34.9 15,0 1 1,6

Ei kovin kiinnostava 4,9 14,3 3,2 5,6 9,3 2,5 0,0

Ei lainkaan kiinnostava 4,9 11.4 1.6 7.0 11,6 0,0 0.0

Segmenttien valinta tehtiin tarkastelemalla kunkin segmentin innovaation omaksumisen astetta 

tietotekniikan ja Internetin omaksumisen suhteen sekä kiinnostuksen tasoa tietokoneeseen (kaapeli- 

modeemi) tai televisioon (set-top-box) liitettävää Intemet-liityntäpalvelua kohtaan. Eri ryhmien 

kiinnostuksen astetta vertailtaessa tarkasteltiin erittäin kiinnostuneiden ja melko kiinnostuneiden 

osuuksia toisiinsa. Tarkastelussa ei kiinnitetty huomiota erittäin tai melko kiinnostuneiden abso

luuttiseen osuuteen segmentissä vaan osuudet suhteutettiin koko aineiston tasoon sekä muihin seg-

mentteihin.

Internetin tunnettuus oli korkeinta segmenteissä 2, 3 sekä 5, joissa kaikissa yli 90 % vastaajista oli 

käyttänyt Internetiä. Internet kotikäytössä oli yleisintä segmenteissä 2 ja 5. Tietokone oli puoles

taan yleisin segmenteissä 2, 5 ja 6. Näiden kolmen muuttujan valossa Internetin ja tietotekniikan 

omaksuminen kotikäytössä oli ylivoimaisesti pisimmällä segmentissä 2. Toinen selkeä ryhmä oli
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segmentti 5, jossa tietokone sekä Internet kotikäytössä oli toiseksi yleisintä. Kiinnostus tietokonee

seen liitettävää kaapelimodeemiin perustuvaa Internet-liityntäpalvelua kohtaan oli suurinta segmen

teissä 2, 5 sekä 6. Kiinnostus televisioon liitettävää set-top-boxia kohtaan oli suurinta segmenteissä 

5 ja 6 kuitenkin niin, että segmentissä 6 kiinnostus oli erittäin kiinnostuneiden osuudella mitattuna 

selkeästi korkeampi.

KAMU 10 -palvelun kohdesegmenteiksi valittiin segmentit 2. 5 ja 6. koska näissä segmenteissä 

kiinnostuksen taso nopeaa Internet —liityntäpalvelua kohtaan oli suurinta. Lisäksi näissä segmen

teissä oli tietokone kotona muita segmenttejä useammin.

Kysymysmerkkejä olivat segmentit 3, jota ei valittu sekä 6, joka valittiin. Segmentin 3 osalta Inter

netin omaksuminen oli pitkällä, mutta kiinnostus kaapelimodeemia tai set-top-boxia kohtaan ei y lit 

tänyt koko aineiston keskiarvoa. Segmentissä 6 puolestaan Internetin tunnettuus oli koko aineiston 

keskimääräistä tasoa alhaisempi, mutta kiinnostus sekä kaapelimodeemin että set-top-boxin kohdal

la oli selvästi koko aineiston keskiarvoa korkeampi. Lisäksi tässä ryhmässä omistettiin kuitenkin 

tietokoneita keskimäärin yhtä paljon kuin koko aineistossa.

6.4.5 Palvelupakettien muodostaminen

Tässä alaluvussa perustellaan valittu segmentointistrategia sekä pohditaan, millaisina palvelupaket

teina KAMU 10 -palvelua tulisi tarjota valituille segmenteille. Elektronisiin jakelukanaviin liittyviä 

palveluita käsiteltiin teoriaosan alaluvussa 3.2. Vaihtoehtoisia segmentointistrategioita käsiteltiin 

teoriaosan alaluvussa 4.3.2 (ks. kuvio 20).

Segmenttiin kuuluvien kuluttajien tarpeet sekä kokemus Internetin ja tietotekniikan käytöstä vaikut

tavat siihen, miten palvelua tulisi markkinoida, millaisia sisältöpalveluna asiakkaille tulisi tarjota ja 

miten asiakassuhdetta kehitetään eteenpäin niin, että asiakkaiden vaihdantakustannuksia saadaan 

nostettua (ks. alaluku 3.2.4). Koska valitut kohdesegmentit poikkesivat toisistaan sekä Internetin ja 

tietotekniikan omaksumisen että palvelutarpeiden osalta, päätettiin segmentointistrategiaksi valita 

differoitu segmentointistrategia. jossa kullekin segmentille suunnataan segmentin tarpeita vastaavat 

palvelupaketit seuraavasti:
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1 ) Työ- ja hyötykäyttö (kohderyhmänä työ- ja hyötykäyttäjät eli 19 % aineistosta)

0) Viihde, pelaaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen (kohderyhmänä viihtymisestä

kiinnostuneet lapsiperheet eli 12 % aineistosta)

3) Paikalliset palvelut ja arkiasioiden hoitaminen (kohderyhmänä

arkiasioiden hoitajat eli 21 % aineistosta)

Palvelupaketteja muodostettaessa on huomioitu ainoastaan sellaiset palvelut, joita vähintään 70 pro

senttia segmenttiin kuuluneista piti erittäin tai melko kiinnostavana. Tällöin kuhunkin palvelupa

kettiin sisällytettiin ainoastaan sellaiset palvelut, jotka ovat selkeästi tunnusomaisia segmenttiin 

kuuluville vastaajille.

Segmenttien valinnnan ja palvelupakettien osalta on kuitenkin muistettava, että vaikka markkinointi 

kohdistetaan tietylle kohderyhmälle, aikaansaadaan myyntiä myös muissa kohderyhmissä. Lisäksi 

palveluita voidaan käyttää ristiin segmenttien välillä.

1) Tvö- ja hyötykäyttö

Palvelupaketin kohderyhmänä ovat Internetiä usein käyttävät työ- ja hyötykäyttäjät. Heille tärkeim

mät Internetin käyttötarkoitukset ovat sähköposti, raha-asioiden hoitaminen, ulkomaisten WWW- 

sivujen käyttö, tietopalveluiden käyttö, virastoasioiden hoitaminen, työasioiden hoitaminen, tiedos

tojen siirto sekä päivittäisten uutisten seuraaminen.

Palvelu tulisi asemoida markkinoiden nopeimpana työ-ja hyötykäytön tuottavuutta ja mielekkyyttä 

lisäävänä palveluna. Mielekkyydellä tarkoitetaan sekä nopeuden mukanaan tuomaa vaivattomuutta 

että sen mahdollistamaa audiovisuaalisten elementtien hyödyntämistä palveluiden havainnollisuutta 

ja elämyksellisyyttä lisäävinä tekijöinä. Infrastruktuurin osalta ensisijaisena ratkaisuna tälle ryh

mälle on tietokoneeseen liitettävä kaapelimodeemiyhteys. Kontekstipalveluiden, esimerkiksi eri

laisten hakemistojen ja aloitussivujen suunnittelussa tulisi huomioida, että työ- ja hyötykäyttäjät 

tuntevat Internetin ja sen palvelut parhaiten verrattuna muihin segmentteihin ja ovat todennäköisesti 

sitoutuneet nykyisin käyttämiinsä palveluihin. Mikäli tälle ryhmälle halutaan tuottaa ainutlaatuista
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arvoa, olisi palveluiden tuettava tärkeiksi koettuihin käyttötarkoituksiin ja sisältöaiheisiin liittyviä 

aktiviteetteja kilpailijoita paremmin. Tähän segmenttiin kuuluvat ovat todennäköisesti kiinnostu

neimpia mahdollisuudesta räätälöidä käyttöliittymä omia tarpeitaan vastaavaksi. Sisältöpalveluissa 

päivän uutisia ja säätä sekä joukkoliikenteen aikatauluja lukuunottamatta mikään palvelu ei ylittänyt 

rajaksi asetettua 70 prosenttia. Lähimpänä olivat tiede (62,9 % piti erittäin kiinnostavana tai melko 

kiinnostavana), tietokoneet ja tietoverkot (58,1 %) sekä huippu-urheilu (56,5 %).

Vaikka työ- ja hyötykäyttäjät ovatkin lyhyellä tähtäimellä houkuttelevin segmentti, niin pysyvän 

kilpailuedun kannalta on oleellista ratkaista, miten asiakkaisiin voidaan luoda sellainen vuorovaiku

tussuhde, jossa segmenttiin kuuluvien vaihdantakustannuksia voidaan nostaa ja jonka aikana voi

daan oppia enemmän asiakkaiden tarpeista. Riskinä on, että ryhmään kuuluvat käyttävät muiden 

palveluntuottajien palveluita HTV:n infrastruktuurin kautta ja vaihtavat kilpailijoiden mahdollisesti 

edullisempaan tai nopeampaan liityntäpalveluun myöhemmin. Lisäksi pelkän infrastruktuurin tar

joamisessa mahdollisuudet lisäarvon kasvattamiseen ovat oleellisesti vähäisemmät kuin palveluiden 

paketoinnissa ja markkinoinnissa. Tämän segmentin kohdalla tulisikin harkita mahdollisuuksia sel

laisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen, jossa yhdistetään aiheina työ, päivittäiset uutiset, tieto

koneet ja tietoverkot, tiede sekä huippu-urheilu. Mahdollista sisältöjen yhteiskäyttöä tulisi selvittää 

esimerkiksi Taloussanomien ja Tietokone -lehden kanssa.

2) Viihde, pelaaminen ia sosiaalinen kanssakäyminen

Palvelupaketin kohderyhmänä ovat viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet. Ryhmään kuuluu sekä 

Internetiä usein käyttäviä että harvemmin käyttäviä. Lapsiperheitä oli noin puolet talouksista ja In

ternetiä käytetään selkeästi eniten kotoa. Tärkeimmät käyttötarkoitukset ovat pääsylippujen tilaami

nen, ajanviete ja viihtyminen, päivittäisten uutisten seuraaminen, ulkomaisten WWW-sivujen käyt

tö, yhteydenpito tuttavien kanssa, videoita ja musiikkia sisältävien WWW-sivujen käyttö, tietopal

veluiden käyttö, WWW:ssä surffailu huvin vuoksi sekä tiedostojen siirto.

Asemointi tulisi toteuttaa nopean Internet-liittymän mahdollistamien käyttöyhteyksien mukaan, joita 

ovat viihtymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät aktiviteetit. Lisäksi tulisi korostaa no

pean tietoliikenneyhteyden mahdollisuuksia audiovisuaalisia elementtejä sisältävien viihdepalvelui

den käytössä. Infrastruktuurin osalta myös tämä tyhmä käyttäisi mieluiten tietokonetta päätelaittee

naan. Kontekstipalvelun, esimerkiksi hakemistojen ja aloitussivun tulisi tukea edellä mainittuja
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sitoutuvat todennäköisesti uuteen kontekstipalveluun helpommin kuin työ- ja hyötykäyttäjät. Sisäl

töpalveluissa tätä ryhmää kiinnostavia aihepiirejä ovat musiikki, työpaikat, urheiluharrastukset ja 

seikkailut, matkailu, huippu-urheilu, taustoja elokuvista ja elokuvatähdistä sekä tietokonepelit. Ra

vintolat ja kaupungin menovinkit kiinnostivat 68 % segmenttiin kuuluneista.

Segmentti on pitkällä tähtäimellä houkutteleva. koska siihen kuuluvat ovat kiinnostuneita viihteestä 

ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Näihin aiheisiin liittyvissä palveluissa pystytään nopealla tietolii

kenneyhteydellä tuottamaan selkeää lisäarvoa verrattuna puhelinmodeemin nopeuksien mukaan 

suunniteltuihin palveluihin. Näin ollen tässä segmentissä HTVdla on mahdollisuus hankkia sellai

sia kyvykkyyksiä ja resursseja, joita tulevaisuudessa tarvitaan kuluttajille suunnattujen laajakaistais

ten palveluiden paketoinnissa ja markkinoinnissa. Mahdollisuuksia sisältöjen yhteiskäytössä tulisi 

harkita esimerkiksi Kodin Kuvalehden ja Me Naisten kanssa sekä HTV:n välittämien televisiokana

vien suhteen. Elokuvien osalta myös Sanoma-WSOY -konserniin kuuluva Finnkino voi olla mah

dollinen yhteistyötaho. Segmentin rajoite on kuitenkin sen pieni koko (12 % aineistosta). Markki

noiden kehittyessä segmentin houkuttelevuus todennäköisesti kuitenkin kasvaa, ja tässä segmentissä 

Helsinki Medialla parhaat mahdollisuudet tuottaa asiakkailleen ylivoimaista arvoa. Lisäksi yhtei

söllisyyteen perustuvissa palveluissa alkuvaiheen ongelmana on rajattu maantieteellinen markkina- 

alue sekä vähäinen kaapelimodeemikäyttäj ien määrä. Tästä syystä yhteisöllisten palveluiden osalta 

tulisi harkita, pitäisikö HTV:n verkon ulkopuolisia käyttäjiä päästää sellaisiin palveluihin, joita on 

mahdollisuus käyttää ilman nopeaa tietoverkkoyhteyttä.

31 Paikalliset palvelut ia arkiasioiden hoitaminen

Palvelupaketin kohderyhmänä ovat arkiasioiden hoitajat. Tähän ryhmään kuuluu sekä aktiivisia 

Internetin käyttäjiä että harvemmin käyttäviä. He pitivät itseään selvästi kokemattomampina Inter

netin käyttäjinä kuin kahteen edellä mainittuun ryhmään kuuluvaa. Ryhmässä naisia oli 70 %. Tär

keimmät käyttötarkoitukset ovat raha-asioiden hoitaminen, päivittäisten uutisten seuraaminen, pää

sylippujen tilaaminen, tietopalveluiden käyttö, virastoasioiden hoitaminen, paikallisuuksien seuraa

minen, työasioiden hoitaminen, yhteydenpito tuttavien kanssa sekä etäopiskelu. Tähän ryhmään 

kuuluvat olivat kiinnostuneimpia erilaisista paikallisista palveluista.
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Asemoinnissa tulee ottaa huomioon ryhmään kuuluvien vähäinen Internetin käyttökokemus sekä 

ryhmän naisvaltaisina. Infrastruktuurin osalta joka neljäs valitsisi päätelaitteekseen mielummin te

levision kuin tietokoneen. Tähän ryhmään kuuluvat ovatkin todennäköisimmin niitä, jotka hankki

vat ensimmäisten joukossa televisioon liitettävän set-top-boxin. Kontekstipalveluiden tulisi tukea 

segmenttiin kuuluvien tärkeäksi kokemia käyttötarkoituksia sekä sisältöaiheita. Erityistä huomiota 

tulisi kiinnittää helppokäyttöisyyteen ja siihen, että palvelut antavat ideoita Internetin käyttömahdol

lisuuksista ja tukevat Internetin ja tietopalveluiden käytön oppimista. Sisältöpalveluiden osalta tätä 

ryhmää kiinnostavat eniten terveys ja terveydenhoito, matkailu, kulttuuritapahtumat, ravintolat ja 

kaupungin menovinkit, opastus Internetin käyttöön sekä ruoanlaitto ja viinit. Lisäksi yhdessä edel

lisen ryhmän kanssa kiinnostivat musiikki (65,2 %) sekä työpaikat (65,2 %). Tähän ryhmään kuu

luvat olivat eniten kiinnostuneita erilaisista paikallisista palveluista. Eniten kiinnostivat terveyden

hoitopalvelut. asioiden hoito viranomaisten kanssa, oman kaupungin tiedotuspalvelut, hintojen ver

tailu sekä kulttuuritapahtumat.

Segmentti tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi naisille suunnatun yhteisön perustamiseen, jonka ai

heita ovat terveys ja terveydenhoito, matkailu, kulttuuritapahtumat, ravintolat ja kaupungin meno- 

vinkit sekä ruoanlaitto ja viinit. Aikakauslehtiä, joiden kanssa tällaisen voisi toteuttaa, ovat Gloria 

ja Hyvä Terveys. Lisäksi paikallispalveluiden osalta tulisi harkita yhteistyötä esimerkiksi suur-Hel- 

singin alueella toimivien paikallislehtien kanssa.

6.4.6 Yhteenveto segmentointiratkaisusta

HTV:n kaapelitelevisioverkon alueella olevat kotitaloudet jaettiin kuuteen segmenttiin, joita olivat 

yksin asuvat nuoret naiset, Internetin työ- ja hyötykäyttäjät, korkeasti koulutetut naiset, tietoteknii

kan myöhäiset omaksujat, viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet sekä arkiasioiden hoitajat. Näis

tä valittiin Internetin työ- ja hyötykäyttäjät, viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet sekä arkiasioi

den hoitajat KAMU 10 -palvelun kohdesegmenteiksi.

Segmentointistrategiaa muodostettaessa todettiin, että valituilla segmenteillä on selkeästi erilaiset 

käyttötarpeet sekä Internetiin ja tietotekniikkaan liittyvä kokemuksen taso. Näin ollen lähtökohdak

si valittiin differoitu segmentointistrategia, jossa kullekin valitulle segmentille muodostetaan oma 

asemointistrategiansa sekä palvelupakettinsa. Palvelupaketin osalta varsinainen ydinpalvelu eli tie
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toliikenneyhteys on kuitenkin kaikille segmenteille sama. Differointi segmenttien välillä toteutet

tiin asemoinnin ja palvelusisältöjen osalta.

Työ-ja hyötykäyttäjillä asemointiteema on henkilökohtaisen tuottavuuden kasvu nopeamman tieto

liikenneyhteyden avulla. Sisältöpalveluihin liittyviä aiheita tässä segmentissä ovat tiede, tietoko

neet ja tietoverkot sekä huippu-urheilu. Viihtymisestä kiinnostuneilla lapsiperheillä asemointiteema 

on elämyksellisempi viihdesisältö nopeamman tietoliikenneyhteyden avulla. Sisältöpalveluihin liit

tyviä aiheita tässä segmentissä ovat muun muassa musiikki, työpaikat, urheiluharrastukset ja seik

kailut sekä matkailu. Arkiasioiden hoitajilla asemointiteemana on arkiasioiden hoitaminen helposti. 

Keskeisiä sisältöteemoja ovat terveys ja terveydenhoito, matkailu, kulttuuritapahtumat sekä ravinto

lat ja kaupungin menovinkit.

Lyhyellä tähtäimellä houkuttelevin segmentti näistä kolmesta on työ-ja hyötykäyttäjät, koska heillä 

kiinnostus nopeaa liityntäpalvelua kohtaan on suurinta ja Internetin ja tietotekniikan omaksuminen 

pisimmällä. Pysyvän kilpailuedun kannalta on kuitenkin tärkeää pystyä rakentamaan kilpailuasema 

muun kuin nopean tietoverkkoyhteyden varaan. Mikäli tässä ei onnistuta, on kilpailijoiden helpom

pi tulla segmenttiin omilla nopeilla tietoverkkoyhteyksillään. Pitkän tähtäimen kilpailuedun kan

nalta viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet sekä arkiasioiden hoitajat ovat houkuttelevampia, 

koska näissä segmenteissä voidaan hyödyntää Helsinki Media -konsernin nykyisiin tuotteisiin liitty

viä sisältöjä sekä osaamista. Näitä kyvykkyyksiä ja resursseja hyödyntämällä tulisi segmenteissä 

pyrkiä intensiivisen asiakassuhteen kehittämiseen, jota voidaan hyödyntää asiakkaiden tarpeista op

pimisessa. Tämä mahdollistaa palveluiden edelleen kehittämisen sekä tukee näkemyksen muo

dostamista tulevaisuuden asiakastarpeista liittyen laajakaistaisiin, multimediaa hyödyntäviin tieto

verkkopalveluihin. Lyhyellä tähtäimellä näiden segmenttien ongelmana on kuitenkin, että tieto

tekniikan omaksuminen ei ole näissä talouksissa yhtä pitkällä kuin työ-ja hyötykäyttäjissä.
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa esitetään vastaus tutkielman pääongelmaan sekä alakysymyksiin. Lisäksi esitetään 

yhteenveto tutkielman tuloksista sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksien aiheita. Tutkielman 

teoreettisen osan tavoitteena oli vastata kysymykseen: "Miten yritys voi saavuttaa kilpailuetua seg

mentoinnin avulla elektronisiin jakelukanaviin perustuvien palveluiden markkinoinnissa? Tutkiel

man esimerkkiyritykseksi valittiin Helsinki Televisio Oy (HTV).

7.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Lähtökohtana teoreettiselle tarkastelulle oli, että menestyäkseen pitkällä tähtäimellä, yritysten ei tu

lisi tarkastella kilpailuympäristöään ainoastaan toimintatasolla vaan myös laajemmin. Keskeisimpiä 

syitä tähän ovat talouden globalisaatio, kasvava informaatiointensiivisyys sekä teknologiset inno

vaatiot, jotka synnyttävät uusia toimialoja ja muuttavat olemassa olevien toimialojen rakenteita sekä 

kilpailuedun lähteitä. Yksittäistä toimialaa tarkastelemalla ei välttämättä saada riittävää kuvaa yri

tyksen menestyksen kannalta oleellisista uhkista ja mahdollisuuksista.

Teoreettinen osa aloitettiin selvittämällä ensin, mitä ovat toimialaklusterit ja miten ne vaikuttavat 

yrityksen mahdollisuuksiin saavuttaa kilpailuetua. Toimialaklustenlla tarkoitetaan vertikaalisin tai 

horisontaalisin sidoksin toisiinsa liitoksissa olevia toimialoja, jotka ovat tosiaan lähellä maantieteel

lisesti, toiminnallisesti tai teknologisesti. Toimialaklustereiden tasoisessa tarkastelussa keskeisenä 

ajatuksena on, että yksittäiset yritykset ja toimialat menestyvät harvoin yksin kansainvälisessä kil

pailussa, vaan menestys syntyy yleensä toisiaan täydentävien toimialojen kehitysblokeissa. Kluste

reiden dynamiikkaa ja menestystä voidaan tarkastella niin sanotun Porterin "timantin" avulla, jonka 

elementtejä ovat tuotannontekijäolot; yritysten strategia, rakenne ja kilpailutilanne, lähi- ja tukialat 

sekä kysyntäolot. Yritysten tulisi kilpailla sellaisilla toimialoilla ja sellaisten strategioiden turvin, 

jossa timantit elementit vahvistavat toisiaan ja tarjoavat hedelmällisen maaperän kansainvälisessä 

kilpailussa menestymiselle.

Tämän jälkeen kilpailuetua lähestyttiin yksittäisen toimialan tasolla. Yrityksen kilpailuedulla tar

koitetaan yrityksen kykyä tuottaa asiakkailleen toimialan kilpailijoihin nähden ylivoimaista arvoa 

suhteessa arvon aikaansaamiseksi tarvittaviin kustannuksiin. Toimialatasoisessa tarkastelussa kes

keisiä käsitteitä ovat toimialan rakenteellinen houkuttelevuus sekä yrityksen suhteellinen asema toi

mialalla. Rakenteelliseen houkuttelevuuteen vaikuttavia kilpailuvoimia ovat alan sisäinen kilpailu.
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alihankkijoiden neuvotteluvoima, alalle tulijoiden uhka, korvaavien tuotteiden uhka sekä asiakkai

den neuvotteluvoima. Yrityksen strategiatyössä kilpailuvoimia ei tule kuitenkaan tarkastella staatti

sena ilmiönä, vaan on huomioitava, että toimialalla on elinkaarensa, jonka eri vaiheissa viisi kilpai

luvoimaa ja sitä kautta yritysten mahdollisuudet saavuttaa kilpailuetua voivat muuttua. Lisäksi ra

kenteellinen houkuttelevuus voi vaihdella eri tuote- tai asiakasryhmissä, mikäli jossain toimialaseg- 

mentissä yksi tai useampi kilpailuvoimista tai vaadittavat kilpailuedun lähteet poikkeavat muusta 

toimialasta. Kilpailustrategialla puolestaan tarkoitetaan sitä logiikkaa, jolla yritys pyrkii asemoi

maan itsensä toimialalla kilpailuvoimien suhteen mahdollisimman suotuisaan asemaan. Yleisiä kil

pailustrategioita ovat kustannusjohtajuus, differointi sekä keskittyminen. Näistä otettiin tarkastelun 

kohteeksi differointistrategia, jossa yritys pyrkii joko lisäämään asiakkaiden suorituskykyä tai laske

maan näiden kustannuksia, ja jossa1 jokainen yrityksen ja asiakkaan arvoketjujen välinen sidos on 

potentiaalinen differoinnin lähde. Kilpailuedun on perustuttava yrityksen ainutlaatuisiin kilpailu

edun lähteisiin, joita ovat kyvykkyydet, resurssit ja kontrollijärjestelmät. Mitä useamman ja vaike

asti havaittavissa olevan tekijän avulla kilpailuetua kyetään suojaamaan, sitä pysyvämpää se on. 

Esimerkiksi ainutlaatuinen teknologia tuottaa harvoin pysyvää kilpailuetua, koska se voi olla kor

vattavissa teknologisten innovaatioiden kautta. Loppujen lopuksi kilpailuedun pysyvyys riippuu 

yrityksen kyvystä oppia, sillä se mahdollistaa joustavan ja ennakoivan reagoinnin yrityksen kilpailu

ympäristön muutoksiin ja on myös helpommin suojattavissa imitoinnilta.

Seuraavaksi käsiteltiin elektronisiin jakelukanaviin perustuvia kuluttajapalvelulta. Palvelu todettiin 

ainakin jossain määrin aineettomaksi teoksi tai tekojen sarjaksi, joka tapahtuu yleensä, joskaan ei 

välttämättä asiakkaan, palveluhenkilökunnan ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun 

tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ja joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmiin. 

Palveluiden elektronisilla jakelukanavilla tarkoitetaan erilaisia telekommunikaatioteknologiaan ja 

informaatioteknologiaan perustuvia tiedonsiirtokanavia, joita ovat esimerkiksi digitaaliset puhelin

verkot, kaapelitelevisioverkot sekä langattomat puhelinverkot. Näitä hyödyntäviä palveluita ovat 

muun muassa Internet -tietoverkon kautta jaettavat palvelut. Tällaiset palvelut voidaan jakaa infra

struktuuri-, konteksti- ja sisältöpalveluihin. Infrastruktuuripalveluilla tarkoitetaan puhelin- ja tieto

verkkopalveluita sekä kuluttajien päätelaitteita ja ohjelmia. Kontekstipalveluita ovat palvelut, jotka 

kokoavat yksittäisiä sisältöpalvelulta kuluttajien saataville ja toimivat välittäjinä ja solmukohtina 

elektronisella markkinapaikalla. Sisältöpalveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joihin käyttäjät 

pyritään viime kädessä ohjaamaan, esimerkiksi erilaisia uutis- ja viihdepalvelulta. Sisältöpalvelut 

voidaan jakaa ydinsisältöön, kommunikaatiopalveluihin sekä kauppapalveluihin. Ydinsisällöllä tar

koitetaan tietyn asiakassegmentin tarpeita vastaavaa tietosisältöä. Kommunikaatiopalveluilla tar
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koitetaan ydinsisältöön liittyviä palveluelementtejä, joiden tehtävänä on aktivoida asiakkaita vuoro

vaikutukseen yrityksen ja toisten asiakkaiden kanssa sekä nostaa näin asiakkaiden vaihdantakustan- 

nuksia. Mitä tiiviimpi vuorovaikutussuhde yrityksen ja asiakkaan välillä syntyy, sitä todennäköi

semmin yritys voi hyödyntää kanssakäymisessä syntyvää asiakasinformaatiota palveluiden edelleen 

kehittämisessä sekä omassa oppimisprosessissaan. Lisäksi syntyneitä asiakasprofiileja voidaan 

hyödyntää kauppapalveluissa esimerkiksi kohdennetussa mainonnassa sekä tuote- ja palvelutarjon

nassa. Toisin sanoen, saavuttaakseen pysyvää kilpailuetua sisältöpalveluiden markkinoinnissa yri

tyksen tulisi pyrkiä tarjoamaan asiakkailleen ainutlaatuisen ydinsisällön lisäksi ainutlaatuista asia

kassuhdetta. koska ainutlaatuinen ydinsisältö on helpommin kilpailijoiden havaittavissa ja kopioita

vissa kuin oppimiseen perustuva kilpailuetu.

Teoriaosan viimeissä luvussa tarkasteltiin markkinoiden segmentointia. Markkinoiden segmentoin

nilla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinoilla olevat ostajat jaetaan ryhmiin näiden erilaisten tar

peiden, ominaispiirteiden tai käyttäytymisen perusteella, ja jossa kukin muodostettu ryhmä saattaa 

tarvita erilaisen tuote-, hinnottelu-, jakelu- ja viestintäratkaisun. Segmentoinnin teoreettinen tausta 

perustuu mikrotaloustieteen hintadiskriminointi -käsitteeseen, jonka mukaan monopoliasemassa 

oleva yritys voi maksimoida tulonsa siten, että se asettaa jokaiselle asiakkaalle korkeimman hinnan, 

jonka tämä on valmis maksamaan. Käyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa kuluttajat jae

taan ryhmiin tuotteeseen liittyvän tietämyksen, asenteiden, käytön tai reagoinnin mukaan. Segmen- 

tointiprosessin vaiheita ovat segmenttien muodostaminen, kohdesegmenttien valitseminen sekä ase

mointi. Vaihtoehtoisia segmentointistrategioita ovat differoimaton, ditferoitu ja keskitetty segmen-

tointistrategia.

Yhteenvetona tutkielman teoreettisen osan keskustelusta voidaan todeta, että laajasti ottaen segmen

tointi on keino muodostaa käsitys yrityksen toimintaympäristön rakenteesta ja hyödyntää tätä tietoa 

joko konserni-, liiketoiminta- tai toimintotasoisia strategioita muodostettaessa siten, että yritys saa

vuttaa pysyvää kilpailuetua. Konsemitasolla segmentointia voidaan hyödyntää toimialaklusterin tai 

sen osan kysyntäolojen rakenteen analysoinnissa, mikä edesauttaa sellaisten toimialojen tai toimi- 

alasegmenttien määrittämisessä, joissa kotimaisen kysynnän rakenne edistää kansallisen kilpailu

edun syntymistä. Liiketoimintatasolla toimialan segmentointi tukee kilpailustrategian muodosta

mista. Tällöin toimialan eri osia tarkastellaan viiden kilpailuvoiman suhteen tai vaadittavien kilpai

luedun lähteiden suhteen, ja pyritään löytämään yrityksen kyvykkyydet ja resurssit huomioiden 

mahdollisimman houkutteleva toimialasegmentti. Markkinoiden segmentoinnissa taas keskitytään 

viidestä kilpailuvoimasta asiakkaiden neuvotteluvoimaan sekä lähinnä markkinointitoimintoihin
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yrityksen arvoketjussa. Yritys pyrkii löytämään yhden tai useamman markkinasegmentin, johon sil

lä on kilpailustrategia huomioon ottaen mahdollisuus suunnata sellaisia markkinointitoimenpiteitä, 

joilla tuetaan kilpailuedun saavuttamista. Vastauksena tutkielman pääongelmaan voidaan todeta, 

että elektronisia jakelukanavia hyödyntävissä palveluissa markkinoiden segmentoinnilla voidaan 

saavuttaa pysyvää kilpailuetua tunnistamalla sellaiset markkinasegmentit, joissa yrityksen ainutlaa

tuisia kyvykkyyksiä ja resursseja hyödyntämällä kyetään tuottamaan asiakkaiden taipeita vastaava 

palvelu-, hinnoittelu-, jakelu- ja viestintäratkaisu sekä luomaan elektronisen palveluympäristön 

mahdollisuuksia hyödyntävä vuorovaikutussuhde, jossa yritys jatkuvasti oppii asiakkaiden tarpeista 

sekä hyödyntää syntyvää tietoa palveluiden edelleen kehittämisessä ja kilpailuetunsa ylläpitämises

sä.

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena oli edellä kuvatun teoreettisen keskustelun ohjaamana sel

vittää, miten HTV voi saavuttaa kilpailuetua markkinoiden segmentoinnin avulla Internet —liityntä- 

palveluiden markkinoilla.

Empiirisessä osassa lähdettiin liikkeelle tarkastelemalla ensin Suomen telekommunikaatioklusterin 

kehittymistä tieto- ja viestintäteollisuudeksi. Telekommunikaatioklusteriin luetaan yritykset ja or

ganisaatiot, joiden toimiala liittyy viestintään ja tiedonsiirtoon, joka toteutetaan sähkömagneettisilla 

järjestelmillä. Klusterin avaintuotteita ovat telelaitteet, teletoiminta sekä teleliikennettä hyväksi 

käyttävät lisäarvopalvelut. Keskeisin telekommunikaatioklusterin rakenteeseen vaikuttanut tekijä 

on ollut televerkkojen digitalisointi, jonka pohjalta klusteri on laajenemassa tieto- ja viestintäteolli

suudeksi, joka kattaa laajan alueen elektroniikka- ja sähköteollisuudesta, viestintäteollisuuden sekä 

tietoliikenteeseen ja ohjelmistoliiketoimintaan liittyvät palvelut. Aikaisemmin erillään olleet tie

donsiirtoverkot yhdistyvät asiakkaan kannalta yhtenäisiksi digitaalisia palveluita tarjoavaksi ver

koksi. joissa kaikissa voidaan välittää samaa digitaaliseen muotoon pakattua informaatiota. Toimi

alojen tasolla tämä tarkoittaa uudenlaisten sidosten syntymistä niin toimialojen sisällä kuin toimi

alojen kesken. Esimerkiksi viestintäteollisuudessa perinteinen jakeluteknologioiden mukainen re- 

viirijako häviää ja tilalle tulee sisältöpalvelutuottajien toimialue, jossa perinteisten jakelutapojen li

säksi hyödynnetään joustavasti kaikkia tarjolla olevia digitaalisia tiedonsiirtomuotoja, esimerkiksi 

tele-, yleisradio- ja matkapuhelinverkkoja. Tuotteiden ja palveluiden tasolla tunnusomaisena piir

teenä on, että aikaisemmin erillään olleista tuotteista tai palveluista tulee toisiaan täydentäviä tai toi

siaan korvaavia. Telekommunikaatioklusterin tai tieto- ja viestintäteollisuuden koon ja kilpailuky

vyn ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa nopeimmin Suomen klustereista. Todennäköistä on, että 

klusterista tulee voimakas tukijalka Suomen teolliseen rakenteeseen metsä-ja perusmetalliklusterei-
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den rinnalle. Kansallisen kilpailukyvyn uhkana on kuitenkin tietoverkkoja hyödyntävien palvelui

den ja sisällön vähäisyys sekä vaatimaton taso Suomessa. Koska Suomessa on korkea elektronisten 

palveluiden päätelaitetiheys. on vaarana, että kansainväliset kilpailijat onnistuvan hyödyntämään 

Suomen kehittyneitä kysyntäoloja suomalaisia paremmin.

Tämän jälkeen tarkasteltiin tieto-ja viestintäteollisuudesta Internet -liityntäpalveluiden markkinoita 

toimialan houkuttelevuuteen vaikuttavien viiden kilpailuvoiman suhteen. Alan sisäisen kilpailun 

tyypillisiä piirteitä ovat olleet markkinoiden nopea kasvu, intensiivinen hintakilpailu, liityntäpalve

luiden differointi erilaisilla lisäarvopalveluilla sekä alan keskittyminen. Alihankkijoiden neuvotte

luvoiman osalta näkyvimpänä piirteenä on ollut, että televerkon operaattorit ovat subventoineet lii

tyntäpalveluiden hintoja ja pienentäneet verkkokapasiteettia vuokraavien palveluoperaattoreiden 

kilpailuetua. Asiakkaiden neuvotteluvoimaa on puolestaan kasvattanut liityntäpalveluiden saman

kaltaisuus sekä asiakkaiden asiantuntemuksen kasvu. Korvaavien tuotteiden uhka on tähän saakka 

ollut korkea, koska Internetin käyttö kilpailee vakiintuneempien viestinten kanssa, kuten television 

ja sanomalehtien kanssa. Alalle tulijoiden uhka tulee tulevaisuudessa kasvamaan, koska puhelin

verkkoon ja tietokoneeseen perustuvien Internet -liityntäpalveluiden lisäksi tulee vaihtoehtoisia tek

nologioita, joilla on erilaiset tekniset ominaisuudet ja kustannusrakenteet. Nämä laskevat alalle tu

lon kynnyksiä ja tarjoavat sekä nykyisille että uusille toimijoille uusia strategisia mahdollisuuksia. 

Edellä kuvattujen tekijöiden vaikutuksesta pelkästä Intenetin käytön mahdollistavasta liityntäpalve

lusta ja esimerkiksi sähköpostipalveluista on tullut odotettu tuote, jonka kaikki alan toimijat pysty

vät hyväksyttävästi tarjoamaan. Tällä hetkellä palveluita pyritään differoimaan erilaisilla lisäpalve

luilla kuten viihde- ja uutissisällöillä. Jatkossa sisältöpalveluita pyritään yhä enemmän kohdista

maan tarkemmin valituille kohderyhmille, joissa palvelua ditferoidaan pelkän ydinsisällön lisäksi 

ainutlaatuisen asiakassuhteen avulla.

Tämän jälkeen tarkasteltiin HTV:n strategian piirteitä konserni- ja liiketoimintatasolla. HTV kuu

luu Helsinki Media -konserniin, jonka keskeisenä haasteena on liiketoimintaportfolion laajentami

nen sähköisen viestinnän toimialoille siten, että konsernin asema tieto- ja viestintäteollisuudessa 

vahvistuu. HTV:n näkökulmasta taas tavoiteena on saavuttaa asema Internet -liityntäpalveluiden 

markkinoilla. Yritys markkinoi pääasiassa kuluttajille suunnattua KAMU10 -palvelua, joka perus

tuu HTV:n kaapeliverkkoon ja käsittää kilpailijoita nopeamman Internet -liityntäpalvelun lisäksi 

oman kontekstipalvelun sekä erilaisia sisältöpalveluita. Toteutetun segmentointitutkimuksen tar

koituksena oli selvittää, missä kaapeliverkon rajaamissa markkinasegmenteissä on HTV:llä mahdol

lisuus pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi.
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Markkinoiden segmentointitutkimus toteutettiin kaapeliverkkoon kytkettyjen kotitalouksien piiris

sä. Koska talouksista ei ole käytössä osoitteita, jouduttiin näytteen muodostus suorittamaan harkin

nanvaraisesti. Näytteeseen valittiin 2000 taloutta Helsingistä ja Espoosta. Takaisin saatiin 349 lo

maketta, joista 325 kelpuutettiin varsinaiseen tutkimukseen. Keskeisin syy suurelle kadolle on to

dennäköisesti se, että kysely käsitteli Internetiä ja tietotekniikkaa, jolloin vastaamatta jättivät sellai

set henkilöt, jotka eivät koe asiaa itselleen tutuksi tai tärkeäksi. Tätä oletusta vahvistaa se, että ky

selyyn vastanneet olivatkin koko väestöön nähden huomattavasti kokeneempia Internetin käyttäjiä.

Eksploratiivisen faktorianalyysin avulla aineistosta löydettiin Internetin omaksumiseen ja palvelui

den käyttöön liittyvät neljä perusulottuvuutta eli faktoria: 1) tietotekniikkaosaaminen, jossa korostui 

Internetin korkea omaksumisen aste sekä erilaisten tietoverkkoihin ja työhön liittyvien palveluiden 

käyttö; 2) arkiasioiden hoitaminen, jossa korostui erilaiset paikallisiin palveluihin liittyvät käyttö

tarpeet; 3) viihtyminen ja ihmissuhteet, jossa korostui viihteeseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 

liittyvät käyttötarpeet sekä 4) urheilu ja pelaaminen.

Edellä kuvattujen faktorien perusteella muodostettiin klusterianalyysin avulla kuusi markkinaseg

menttiä. 1) Yksin asuvat nuoret naiset muodostivat noin 11 % aineistosta. Tähän ryhmään kuuluu 

pääosin sellaisia Internetin työ- ja opiskelupaikkakäyttäjiä, jotka eivät koe hallitsevansa tietotek

niikkaa. 2) Internetin työ-ja hyötykäyttäjät muodostivat noin 19 % aineistosta. He ovat omaksu

neet Internetin ja tietotekniikan käytön parhaiten ja käyttävät Internetiä useimmin koko aineistosta.

3) Korkeasti koulutetut naiset muodostivat noin 22 % aineistosta. Vaikka tietotekniikka ja Internet 

on omaksuttu hyvin, painottuu käyttö lähinnä työpaikalle eikä kotoa käytettävistä palveluista olla 

keskimääräistä kiinnostuneempia. 4) Tietotekniikan myöhäiset omaksujat muodostavat noin 13 % 

aineistosta. Tähän ryhmään kuuluivat iäkkäimmät sekä Internetin käytön huonoiten omaksuneet 

vastaajat. 5) Viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet muodostavat noin 13 % aineistosta. Tässä 

segmentissä korostuu erilainen viihteeseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä Internetin käyt

tö sekä melko korkea tietotekniikan omaksuminen. 6) Arkiasioiden hoitajat muodostaa noin 22 % 

aineistosta. Ryhmään kuuluvat eivät ole kovinkaan kokeneita tietotekniikan käyttäjiä, mutta kiin

nostus Internetin hyödyntämiseksi erilaisten arkiasioiden hoitamisessa oh muita selvästi suurempi. 

Lisäksi tässä segmentissä oltiin eniten kiinnostuneita erilaisista paikallisista palveluista. Koska 

näytteessä olivat yliedustettuina kokeneet Internetin käyttäjät, eivät segmenttien koot täysin vastaa 

koko populaatiota. Näin ollen on todennäköistä, että segmentit 4 ja 6 sekä ovat perusjoukossa suu
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rempia kuin segmentointitutkimus antaisi olettaa, koska näissä segmenteissä Internetin omaksumi

nen ei ollut yhtä pitkällä kuin aineistossa keskimäärin.

Kohdesegmenteiksi valittiin Internetin työ- ja hyötykäyttäjät, viihtymisestä kiinnostuneet lapsiper

heet sekä arkiasioiden hoitajat. Näissä segmenteissä kiinnostus tietokoneeseen liitettävää kaapeli- 

modeemia sekä televisioon liitettävää set-top-boxia kohtaan oli suurinta. Koska ryhmillä oli selke

ästi erilainen Internetin omaksumisen taso sekä erilaiset palvelutarpeet, päädyttiin differoituun seg- 

mentointistrategiaan. Muodostettuja palvelupaketteja olivat 1) työ- ja hyötykäyttö (kohderyhmänä 

Internetin työ- ja hyötykäyttäjät); 2) viihde, pelaaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen (kohderyh

mänä viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet) sekä 3) paikalliset palvelut ja arkiasioiden hoitami

nen (kohderyhmänä arkiasioiden hoitajat).

Internetin työ-ja hyötykäyttäjät ovat lyhyellä tähtäimellä houkuttelevin segmentti, koska tässä Inter

netin ja tietotekniikan omaksuminen on pisimmällä. Tässä ryhmässä on kuitenkin vaarana, että lii

tyntäpalvelua hyödynnetään kilpailevien sisältöpalveluiden käyttöön, jolloin kilpailuetu on haavoit

tuvainen, koska se perustuu ainoastaan tietoverkkoyhteyden nopeusetuun. joka tulee jatkossa katoa

maan. Pysyvämpien kilpailuedun lähteiden luomiseksi sekä asiakassuhteen tiivistämiseksi tulisi 

harkita sellaisen palvelukokonaisuuden kehittämistä, jossa yhdistetään työhön, päivittäisiin uutisiin, 

tietokoneisiin ja tietoverkkoihin, tieteeseen sekä huippu-urheiluun liittyvä ydinsisältö, kommuni

kaatiopalvelut sekä kauppapalvelut.

Viihtymisestä kiinnostuneet lapsiperheet ovat houkutteleva segmentti sekä lyhyellä että pitkällä täh

täimellä. Ryhmälle voidaan tuottaa jo nyt ylivoimaista arvoa nopeaa tietoverkkoyhteyttä hyödyntä

vissä viihtymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuvissa palveluissa, jossa ydinsisältönä 

hyödynnetään Helsinki Media -konsernin sisältöaiheisiin liittyviä kyvykkyyksiä ja resursseja. 

HTVdlä on siis mahdollisuus ennen kilpailijoitaan kehittää sellaisia kilpailuedun lähteitä, joita tar

vitaan tulevaisuuden kilpailuympäristössä ja joita voidaan myöhemmin hyödyntää myös muissa 

konsernin liiketoimintayksiköissä, esimerkiksi digitaalisen television sisällöissä.

Viimeinen ryhmä, arkiasioiden hoitajat oli ylivoimaisesti kiinnostunein käyttämään vuorovaikuttei

sia palveluita television kautta. Lisäksi heitä kiinnostivat eniten myös omaa kaupunkia tai asuinalu

etta koskevat aiheet. Segmentissä tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi naisille suunnatun palvelun 

kehittämiseen, jossa ydinsisällöt liittyvät terveyteen ja terveydenhoitoon, matkailuun, kulttuurita

pahtumiin, ravintoloihin ja kaupungin tapahtumiin sekä ruoanlaittoon ja viineihin. Jotta palvelulla
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voitaisiin tuottaa ylivoimaista arvoa kilpaileviin palveluihin verrattuna, tulisi palvelukokonaisuu

dessa hyödyntää nopeaa tietoverkkoyhteyttä siten, että palveluista voidaan tehdä kilpailijoiden pal

veluita elämyksellisempiä ja helppokäyttöisempiä.

Uuden tieto- ja viestintäteknologian ja niiden avulla jaettavien palveluiden potentiaalisia käyttäjiä 

ovat aikaisemmin segmentoineet muun muassa Jääsaari ja Ruohomaa (1997). Tutkimuksessa selvi

tettiin eri omaksumisvaiheissa olevien käyttäjien nykyistä mediakulutusta sekä elämäntapaa ja 

pyrittiin näin luotaamaan niitä odotuksia ja tarpeita, joita kuluttajilla on tulevaisuuden median sisäl

töjen suhteen. Hermoverkkoanalyysin avulla käyttäjät luokiteltiin seitsemään segmenttiin, joita oli

vat raivaajat (11 %), menestyjät (9 %), mukavuudenhaluiset (13 %), älyköt (14 %), väliinputoajat 

(15 %), vähäosaiset (13 %) sekä perinteiset (25 %). Tutkielmassa toteutetun segmentoinnin osalta 

vastaavuuksia löytyi lähinnä Internetin työ- ja hyötykäyttäjien ja raivaajien sekä tietotekniikan 

myöhäisten omaksujien ja perinteisten välillä.

7.2 Jatkotutkimusaiheita

Edellisessä alaluvussa todettiin, että elektroniseen jakelukanavaan perustuvien palveluiden markki

noinnissa pysyvän kilpailuedun kannalta keskeistä on yrityksen kyky luoda tiivis asiakassuhde, jota 

voidaan hyödyntää oppimisessa ja edelleen kilpailuedun ylläpitämisessä. Mielenkiintoinen jatkotut

kimusten kohde onkin tutkia tarkemmin asiakasuskollisuuden muodostuminen elektronisessa palve- 

luympäristössä. Aihetta voidaan lähestyä esimerkiksi markkinoiden segmentoinnin näkökulmasta 

selvittämällä, millaisilla kuluttajiin liittyvillä muuttujilla voidaan parhaiten selittää asiakasuskolli

suuden muodostumista. Palveluiden markkinoinnin näkökulmasta voidaan tutkia, millaisten palve

lupaketin elementtien ja palvelun tuottajan ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen avulla asiakas- 

uskollisuuden muodostumista voidaan edesauttaa eri tyyppisten palveluiden tai tuotteiden markki

noinnissa. Toinen kiinnostava tutkimusaihe on tietoverkoissa syntyvien sosiaalisten yhteisöjen 

mahdollisuudet markkinointiympäristöinä. Näiden osalta voidaan esimerkiksi tutkia, minkä tyyp

pisten tuotteiden ja palveluiden markkinointiin asiakkaiden keskinäisen kanssakäymisen hyödyntä

minen osana palvelutuotetta tuo uusia mahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiselle.
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26.5.1998

Arvoisa vastaanottaja!

Teen Helsinki Televisio Oy:n toimeksiannosta tutkimusta, jonka avulla kartoitetaan 
asuinalueenne asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista uusiin vuorovaikutteisiin palveluihin. 
Tuloksia tullaan käyttämään apuna Helsinki Television tulevien palveluiden kehittämisessä, 
jotta ne entistä paremmin vastaisivat asiakkaiden toiveita ja mielenkiinnon kohteita.

Taloutenne mielipide on tärkeä. Pyydämme, että oheisen lomakkeen täyttäisi 

taloudessanne sellainen yli 15-vuotias henkilö, joka parhaiten tuntee uutta tietotekniikkaa. 
Vastaaminen on helppoa; noudattakaa vain kysymysten kohdalla annettuja vastausohjeita. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, ja kaikki antamanne tiedot käsitellään täysin 
luottamuksellisesti. Tulokset esitetään tilastollisina taulukoina, joten yksittäisiä vastauksia ei 
niissä voida tarkastella. Lomakkeen voitte palauttaa oheisessa vastauskuoressa, jonka 

postimaksu on maksettu valmiiksi.

Kaikkien täytetyn lomakkeen 5.6. mennessä palauttaneiden kesken arvotaan Helsinki 
Median julkaisemia aikakauslehtiä! Mikäli haluatte osallistua arvontaan, täyttäkää 
tämän kirjeen kääntöpuolella oleva lomake ja palauttakaa se vastauskirjekuoren 

mukana.

Etukäteen kiittäen

Heikki Leskinen 
kauppat. yo
Helsingin kauppakorkeakoulu 
puhelin (040) 5210 125

käännä!



Täyttäkää alla olevat tiedot, mikäli haluatte osallistua arvontaan, jossa voitte voittaa kolme 
ilmaisnumeroa jostain alla mainitusta Helsinki Median aikakauslehdestä. Paketteja arvotaan 
yhteensä 50 kappaletta. (Jos ette halua osallistua arvontaan, ei tietoja tarvitse täyttää)

Nimi: ___________________________________________________________

Osoite: ___________________________________________________________

Puhelinnumero: _______________________

Merkitkää rasti sen lehden kohdalle, josta haluatte 3 ilmaisnumeroa voittaessanne 
arvonnassa.

_____ Gloria (arvo yhteensä n. 120 mk)

_____ Mikrobitti (arvo yhteensä n. 90 mk)

_____ KotiPC (arvo yhteensä n. 75 mk)

_____ Suuri Käsityölehti (arvo yhteensä n. 110 mk)

Mikäli osallistutte arvontaan, palauttakaa tämä lomake kyselylomakkeen mukana 
5.6.1998 mennessä!



A. INTERNETIN TUNNETTUUS
AI Ympyröikää alla olevista vaihtoehdoista se, joka sopii Teidän Internet-tuntemukseenne.

1......... .........En ole koskaan kuullutkaan Internetistä.
9 .........Olen kuullut Internetistä, mutta en tiedä, mikä se on.
3........ .........Tiedän, mikä Internet on, mutta en ole itse kävttänvt sitä.
4......... .........Olen käyttänyt Internetiä.

Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen 1,2 tai 3, siirtykää seuraavalle sivulle kohtaan C. Jos 
vastasitte 4, siirtykää alla olevaan kohtaan B.

B. INTERNETIN KÄYTTÖ
Mistä olette useimmin yhteydessä Internetiin? Ympyröikää ne vaihtoehdot, jotka vastaavat 
parhaiten Teidän tilannettanne.
B1 1......... .........kotoa

B2 2.......... .........työpaikalta

B3 3......... .........opiskelupaikalta
B4 4......... .........sukulaisen tai tuttavan luota

B5 5......... .........kirjastosta

B6 6......... .........jostakin muualta, mistä?

B7 Kuinka usein käytätte Internetiä?

7......... .........useita kertoja päivässä

6......... .........noin kerran päivässä

5......... .........noin 3-4 päivänä viikossa

4......... .........noin 1 -2 päivänä viikossa

3......... .........noin 1-3 kertaa kuukaudessa
2......... .........harvemmin

1......... .........en osaa sanoa

B8 Miten suhtaudutte väitteeseen: "Tietoverkkojen hitaus on todellinen ongelma Internetin

kotikäytössä"?
5......... .........täysin samaa mieltä
4......... .........lähes samaa mieltä

3......... .........jokseenkin samaa mieltä
9 .........melko eri mieltä

1......... .........täysin eri mieltä

Siirtykää seuraavalle sivulle kohtaan C.



C. ASENTEET
Alla on lueteltu väittämiä liittyen tietotekniikan ja tiedotusvälineiden käyttöön. Ympyröikää
kustakin väittämästä Teidän mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

täysin lähes jokseenkin melko täysin
samaa samaa samaa eri eri
mieltä mieltä mieltä mieltä mieltä

Cl Olen kokenut tietotekniikan käyttäjä........................................ ......5 .... .......4...... .......3....... .....2.............1

C2 Internetin käytöstä aiheutuu enemmän vaivaa
ja rahanmenoa, kuin todellista hyötyä..................................... ......5 .... .......4...... .......3....... .....2...........1

C3 Tietotekniikan kehityksessä pysyminen on

minulle tärkeää................................................................... .....  5 .... ...... 4..... ...... 3..... .....2.............1

C4 Käytän usein hyväkseni teksti-tv:n palveluita.................... ....  5 .... .......4...... .......3...... .....2.............1

C5 Taloudessamme kukaan ei hallitse uutta tietotekniikkaa ... 5 .... .......4...... .......3..... .....2............ 1

C6 Television, radion ja sanomalehtien tarjoamat
palvelut riittävät meidän taloudessamme.............................. ......5 .... .......4...... .......3..... .....2.............1

C7 Tietokoneiden käyttö on minulle vaivatonta....................... ...... 5 .... .......4...... .......3..... .....2............. 1

C8 Kiinnostun Internetistä vasta, kun sen
käyttäminen on yhtä helppoa kuin tv-kanavien valinta. ...... 5 .... ....... 4.... .......3...... .....2.............1

C9 Tuttavani osaavat neuvoa minua tietokoneen käytössä. ......5 .... ....... 4.... .......3...... .....2.............1

CIO Uusi tietotekniikka vähentää liiaksi sosiaalisten

kontaktien määrää................................................................................. ......5 .... ....... 4.... ...... 3..... ....2...........1

Cll Osaan neuvoa tuttaviani tietokoneiden käytössä........... .... 5 ... ....... 4.... .......3..... .....2.............1

C12 Englanninkielisten tietokoneohjelmien käyttö
pi tunta minulle ongelmia............................................................... ......5 ... ....... 4.... .......3..... .....2.............1

C13 Pyrin hankkimaan uusinta tietotekniikkaa
kotiini rahavarojen! mukaan........................................................ ......5 ... ....... 4.... ....... 3..... .....2............. 1

C14 Osallistun usein television puhelinäänestyksiin.............. ......5 ... ....... 4.... .......3..... .....2............. 1

C15 Tilaan tuotteita usein postimyynnin kautta.......................... ....... 5 ... ....... 4.... .......3...... .....2............. 1



D. INTERNETIN KOTIKÄYTTÖ
Dl Onko Teidän taloudessanne Internet kotikäytössä?

1................... kyllä
0................... ei

Kun ajattelette taloudessanne asuvia henkilöitä ja Internetin käyttöä, ketkä ovat nykyisin TAI 
olisivat todennäköisimmin Internetin käyttäjiä taloudessanne? Ympyröikää ne vaihtoehdot, jotka 
vastaavat parhaiten tilannettanne?
D2 1..................... taloutemme alle 15-vuotiaat lapset
D3 2..................... taloutemme 15 -vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset
D4 3..................... taloutemme aikuiset

E. LIITTYMÄN VALINTA
Alla on lueteltu erilaisia Internet-yhteyden valintaan liittyvää tekijöitä. Mikä tekijä on Teidän 
mielestänne tärkein? Entä toiseksi tärkein? Entä kolmanneksi tärkein? Merkitkää valitsemanne 
tekijät numeroilla 1,2 ja 3. (l=tärkein, 2=toiseksi tärkein ja 3=kolmanneksi tärkein)

E1 _____ tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen asennuspalvelu

E2 _____ laitteiden ja ohjelmistojen helppokäyttöisyys

E3 _____ tietoverkkoyhteyden nopeus ja ruuhkattomuus

E4 _____edullinen hinta

E5 _____ yhteyden tarjoava yritys on suuri ja tunnettu

E6 _____ Internetin käyttö ei pidä puhelinta varattuna

F. KAAPELIYHTEYS
El Lähivuosina Teillä on mahdollisuus hankkia kotiinne kaapeli-tv -verkkoa hyödyntävä Internet
yhteys, jota käytetään tietokoneen kautta. Yhteys on yli kymmenen kertaa nopeampi kuin nykyiset 
nopeimmat kotiliittymät, eikä sen käyttö aiheuta puhelinmaksuja. Kuinka kiinnostavana pidätte 

tällaista Intemet-yhteyttä?
5...................erittäin kiinnostavana
4...................melko kiinnostavana
3...................jossain määrin kiinnostavana
2...................ei kovin kiinnostavana
1...................ei lainkaan kiinnostavana



F2 Mikä olisi mielestänne kohtuullinen hinta tällaisesta nopeasta Internet-yhteydestä, jos hinnoittelu 
perustuisi kiinteään kuukausiveloitukseen käytön määrästä riippumatta?__________ mk/kk.

F3 Entä mikä olisi hinta, jolla yhteyttä ei enää kannattaisi hankkia?__________ mk/kk.

Alla on lueteltu tällaiseen nopeaan Internet-yhteyteen liittyviä ominaisuuksia. Mikä ominaisuus on 
Teidän mielestänne tärkein? Entä toiseksi tärkein? Entä kolmanneksi tärkein? Merkitkää 
valitsemanne ominaisuudet numeroilla 1,2 ja 3. (l=tärkein. 2=toiseksi tärkein ja 3=kolmanneksi 

tärkein)

F4 

F5 

F6 

F7 

F8

G. PÄÄTELAITE
G1 Ajatelkaa Internetin, sähköisten aikakauslehtien ja muiden vuorovaikutteisten palveluiden
käyttöä omalta kannaltanne. Käyttäisittekö tällaisia palveluita tietokoneen vai television kautta?

1.................. .. tietokoneen kautta

2................ ..television kautta

3.................. ... sekä tietokoneen että television kautta

Mitä seuraavista vuorovaikutteisista palveluista Te itse pitäisitte tärkeimpinä television kautta

kävtettvnä? Ympyröikää ne vaihtoehdot, jotka ovat mielestänne tärkeimpiä.

G2 1............... ... opetusohjelmien tilaaminen vapaavalintaisesti

G3 2............... ...viihdeohjelmien tilaaminen vapaavalintaisesti

G4 3............... ...pelien pelaaminen

G5 4................. ... sähköisen sanoma- tai aikakauslehden tilaaminen

G6 5............... ...tietopalvelut, esimerkiksi Internet

G7 6................. ... kommunikointi, esimerkiksi sähköposti ja keskusteluryhmät

G8 7.............. ... kotiostokset

G9 8................ ...ei mikään näistä

jatkuvasti auki oleva Internet-yhteys ilman lisäkustannuksia 

mahdollisuus katsella videoita ja kuunnella musiikkia 

Internetin käyttö ei pidä puhelinta varattuna 

mahdollisuus suurten tietomäärien siirtoon 

WWW-sivujen käyttö ilman odottelua



GIO Lähivuosina asuinalueenne kotitalouksilla on mahdollisuus hankkia televisioon lisälaite, niin 
sanottu set-top-box. jonka avulla voi tilata elokuvia, lukea sähköisiä lehtiä ia käyttää Internetiä 
tavallisen television kautta. Laite hyödyntää kaapeli-tv -verkkoa eikä sen käytöstä aiheudu 
puhelinmaksuja. Kuinka kiinnostavana pidätte tällaista laitetta?

5....................erittäin kiinnostavana
4................... melko kiinnostavana
3................... jossain määrin kiinnostavana
2................... ei kovin kiinnostavana
1................... ei lainkaan kiinnostavana

GI 1 Mikä olisi mielestänne kohtuullinen veloitus laitteen ia palveluiden käytöstä, jos hinnoittelu 

perustuisi kiinteään kuukausiveloitukseen käytön määrästä riippumatta?__________ mk/kk.

G12 Entä millä hinnalla laitetta ia palvelua ei enää kannattaisi hankkia?__________ mk/kk.

H. PAIKALLISET PALVELUT
Kuinka kiinnostavina pidätte alla lueteltuja kaupunkianne ja kaupunginosaanne käsitteleviä 
paikallispalvelulta, jos niitä voisi käyttää valintanne mukaan joko television tai tietokoneen kautta?

erittäin melko jokseenkin ei kovin ei lainkaan 
kiinnostava kiinnostava kiinnostava kiinnostava kiinnostava

Hl Paikalliset urheilutapahtumat................ . 5...... ...... 4...... ..... 3....... 0 ..... 1

H2 Kaupungin kulttuuritapahtumat............. . 5...... ...... 4...... ..... 3....... ...... 2....... ..... 1

H3 Paikalliset seurat ja järjestöt.................. . 5...... ........ 4........ ..... 3....... 2 ..... 1

H4 Tietoa alueen työpaikoista...................... . 5...... ...... 4...... ..... 3....... 1 ..... 1

H5 Paikalliset opiskelumahdollisuudet...... . 5...... ...... 4...... ..... 3....... ...... 2....... ..... 1

H6 Terveydenhoitopalvelut.......................... .5...... .......4...... ..... 3....... ...... 2....... ..... 1

H7 Mahdollisuus vertailla eri tuotteiden 
ja palveluiden hintoja............................. .5...... ....... 4...... ..... 3...... ...... 2....... ...... 1

H8 Oman kaupungin tiedotuspalvelut......... . 5...... .......4...... ..... 3....... ...... 2....... ...... 1

H9 Mahdollisuus hoitaa verkon kautta
asioita viranomaisten kanssa................. . 5...... .......4....... ...... 3...... ...... 2....... ...... 1

HIO Elintarvikkeiden tilaaminen kotiovelle. ..5...... .......4...... ..... 3...... ...... 2....... ...... 1



I. KÄYTTÖTARKOITUKSET
Alla on lueteltu erilaisia vuorovaikutteisiin palveluihin liittyviä käyttötarkoituksia. Kuinka
kiinnostavina Te pidätte kutakin käyttötarkoitusta itsenne kannalta, mikäli palveluita voisi käyttää
oman valintanne mukaan ioko television tai tietokoneen kautta?

erittäin melko jokseenkin ei kovin ei lainkaan
kiinnostava kiinnostava kiinnostava kiinnostava kiinnostava

Il Päivittäisten uutisten seuraaminen..........5................4.............. 3...............2...............1
12 Tietopalveluiden käyttö.................... ...... 5....... ....... 4........... .. 3...... ...... 2...............1

13 Sähköpostin käyttö........................... ...... 5....... ....... 4........... ... 3...... ...... 2.............. 1
Id. Tvnasinirlen hoitaminen . ...... 5....... .......4........... ... 3...... ...... 2.............. 1

15 Etäopiskelu......................................... ...... 5....... .......4........... ... 3...... ...... 2.............. 1

16 Uusien tuttavuuksien solmiminen ... ...... 5....... .......4........... ... 3...... ...... 2...............1

17 Tuotteiden osto verkon kautta......... ...... 5....... ....... 4........... ... 3...... ...... 2...............1

TR Virastnasiniden hoitaminen............. ...... 5....... ....... 4........... ... 3...... ...... 2...............1

19 Ajanviete ja viihtyminen................. ...... 5....... .......4............ ... 3...... ...... 2.............. 1

110 Kuvapuhelimen käyttö...................... ...... 5....... .......4........... ...3...... ...... 2.............. 1

Il 1 Sähköisten sanomalehtien seuraaminen ..5...... ....... 4........... ... 3...... ...... 2.............. 1

112 Yhteydenpito tuttavien kanssa......... ........5...... ....... 4........... ... 3...... ...... 2...............1

113 Raha-asioiden hoitaminen............... ........5...... ....... 4........... ...3..... ...... 2.............. 1

114 Ulkomaisten WWW-sivujen käyttö ........5...... .......4........... ...3..... ...... 2.............. 1

115 Pääsylippujen tilaaminen elokuviin 
ja konsertteihin.................................. ........5...... ....... 4........... ... 3..... ...... 2.............. 1

116 Reaaliaikainen keskustelu verkossa ........5...... ....... 4........... ... 3..... ...... 2.............. 1

117 Tiedostojen siirto............................... ........5...... .......4........... ... 3..... ...... 2...............1

118 WWW:ssä surffailu huvin vuoksi... ........5...... .......4.............. ... 3...... ...... 2.............. 1

119 Videoita ja musiikkia sisältävien 
WWW-sivujen katselu..................... ........5...... ..........4.............. ... 3...... ...... 2.............. 1

120 Paikallisuuteen seuraaminen......... ........5...... .......4.......... ... 3..... ...... 2.............. 1

121 Osallistuminen keskusteluihin
sähköisten lehtien palstoilla............. ........5....... .......4........... ... 3..... ...... 2...............1



J. SISÄLTÖAIHEET
Alla on lueteltu erilaisia sisältöaiheita liittyen vuorovaikutteisiin palveluihin. Kuinka kiinnostavina 
pidätte esitettyjä aiheita Teidän itsenne kannalta, jos sisältöaiheisiin liittyviä vuorovaikutteisia 
palveluita voisi käyttää oman valintanne mukaisesti joko television tai tietokoneen kautta?

erittäin melko jokseenkin ei kovin ei lainkaan 
kiinnostava kiinnostava kiinnostava kiinnostava kiinnostava

J1
J2
J3
J4

Tietokonepelit.........................................
Päivän uutiset in sää ..............................

.5.......

. 5.......
...... 4.......
...... 4.......

..... 3.......

..... 3.......

2
?

..... 1

..... 1
T nnsille tnrknitettu ninnviete................ . 5....... ...... 4....... ..... 3....... ? ..... 1

Ruoanlaittoja viinit................................ .5....... ...... 4....... ..... 3....... 2 ..... 1

J5 Vauvanhoito ja perheen perustaminen . . 5....... ...... 4....... ..... 3....... 2 ..... 1

J6 Taustoja elokuvista ja elokuvatähdistä. .5..... ......4....... ..... 3....... ...... 2....... ..... 1

J7 Tietokoneet ja tietoverkot...................... . 5..... ...... 4....... ...... 3....... 1 ..... 1

J8
J9

. 5 ...... 4....... ...... 3....... 2 ..... 1

Musiikki................................................... . 5..... ...... 4....... ...... 3....... 1 ..... 1

J10 Ihmissuhteet............................................ . 5..... ...... 4....... ...... 3....... 2 ..... 1

Jll Opastusta Internetin käyttöön............... .5...... ...... 4....... ...... 3....... 2 ..... 1

J12 Joukkoliikenteen aikataulut.................. .5...... ...... 4....... ...... 3....... 2 ..... 1

J13 Kotieläinten hoito................................... .5...... ...... 4....... ...... 3....... ...... 2....... ..... 1

J14 Työpaikat................................................. . 5...... ...... 4....... ...... 3....... ..... 1

J15 Autot ja autoilu....................................... . 5...... ...... 4....... ...... 3....... 1 ..... 1

J16 Urheiluharrastukset ja seikkailut.......... ..5...... ...... 4....... ...... 3....... 1 ..... 1

J17
J18

Krtdjn sisustaminen................................ ..5...... ...... 4....... ...... 3...... ...... 2....... ..... 1

Kulttuuritapahtumat................................ .. 5....... ........ 4......... ....... 3....... ? ...... 1

J19 Tiede......................................................... .. 5...... ...... 4...... ...... 3...... ...... 2....... ...... 1

J20 Matkailu................................................... .. 5...... ...... 4...... ...... 3...... ? ...... 1

J21 Tv-sarjoihin liittyvä taustatieto............. .. 5...... ...... 4...... ...... 3...... 1 ...... 1

J22 Ravintolat ja kaupungin menovinkit.... ..5...... ...... 4...... ...... 3...... ~> ...... 1

J23 Perinteisten lautapelien pelaaminen.... ..5...... ...... 4...... ...... 3...... ~) ...... 1

J24 Sarjakuvat ja sarjakuvasankarit............ ..5...... .......4...... ...... 3...... ...... 1

J25 Terveys ja terveydenhoito...................... .. 5...... .......4...... ...... 3...... 1 ...... 1

J26 Lisätietoa televisiossa mainostetuista 
tuotteista ja palveluista.......................... .. 5....... ........ 4....... ....... 3...... 1 ...... 1

J27 Muoti ja kauneus.................................... ..5...... .......4...... ...... 3...... 1 ...... 1

J28 Huippu-urheilu....................................... ..5...... .......4...... ...... 3...... -> ...... 1

J29 Rahapelit ja vedonlyönti........................ .. 5...... .......4...... ...... 3...... ...... 2....... ...... 1



K. AIKAKAUSLEHDET JA TELEVISIO
Mitä alla luetelluista lehdistä tulee talouteenne tilattuna? Merkitkää rasti kunkin tilatun lehden 
kohdalle.

K1 Me Naiset

K2 Kodin Kuvalehti

КЗ et-lehti
K4 Vauva

K5 Gloria

Кб Suuri Käsityölehti

K7 Eläinmaailma

K8 Koirat

К9 Tiede 2000

К10 Hyvä Terveys
КП Tietokone

К12 Macmaailma

К13 Mikrobitti
К14 KotiPC

К15 Pelit

К16 Prosessori

К17 Hifi

К18 Skimbaaja

К19 V8-Magazine

К20 Venemaailma

К21 Aku Ankka

К22 Roope-Setä

К23 Nalle Puh

Mitä seuraavista televisiokanavista taloudessanne seurataan ainakin kerran viikossa? 
K24 Nelonen

K25 CNN

K26 Canal+ tai Canal+ Kulta

K27 TV 1000 tai TV 1000 Cinema

K28 Music Television Europe

K29 NBC Europe

K30 Eurosport



Olen
1 Mies
2 Nainen

Ikäni on
1 alle 20 vuotta
2 20-29 vuotta
3 30-39 vuotta
4 40-49 vuotta
5 50-64 vuotta
6 yli 64 vuotta 

Koulutukseni on
1 kansakoulu, peruskoulun ala- 

aste
2 keskikoulu, peruskoulun ylä

aste
3 ammatti-, kauppa- tai tekninen 

koulu
4 ylioppilas tai opistotasoinen 

tutkinto
5 yliopisto-Zkorkeakoulututkinto

6 muu, mikä?_________________

Ammattini on
1 työntekijä
2 toimihenkilö
3 johtavassa asemassa oleva
4 yrittäjä
5 kotirouva
6 opiskelija tai koululainen

7 eläkeläinen

8 työtön
9 muu, mikä?_________________

Taloutemme yhteenlasketut tulot veroja 

vähentämättä ovat
1 alle 75 000 mk vuodessa
2 75 001 - 125 000 mk vuodessa
3 125 001 - 175 000 mk vuodessa
4 175 001 - 250 000 mk vuodessa
5 250 001 - 300 000 mk vuodessa

6 yli 300 000 mk vuodessa
7 en osaa tai halua vastata

Taloutemme koko on
1 henkilö
2 henkilöä
3 henkilöä
4 henkilöä
5 henkilöä tai enemmän

Taloudessamme on
(merkitkää myös itsenne)

1 aikuinen mies
2 aikuinen nainen
3 alle kouluikäisiä lapsia
4 kouluikäisiä tai vanhempia

lapsia
5 muita henkilöitä

Asumme
1 Helsingissä
2 Espoossa

Mitä alla luetelluista laitteista Teillä on 
taloudessanne?

___TV
_ teksti-tv -ominaisuus TV:ssä 

_ videonauhuri
_ CD-soitin musiikin kuunteluun

___CDi -laite
_ tietokone
_ värimonitori tietokoneessa 
_ CD-Rom -asema tietokoneessa 
_ modeemi tietokoneessa 
_ HTV:n kotipääte maksullisten 

tv-kanavien seuraamiseen 
_ HTV:n digitaaliradio 
_ telefax -laite 
_ videokamera
_ televisioon liitettävä pelikonsoli 
_ puhelinvastaaja tai vastaajapalvelu 
_ matkapuhelin

Kiitoksia vastauksistanne!
Palautattehan lomakkeen 5.6. mennessä!
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