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Tämän tutkielman aiheena ovat strategisten asiakkaiden odotukset televiestintäpalveluja 
tarjoavalta yritykseltä. Tutkielman tavoitteena on ymmärtää mihin toimintoihin odotukset 
kohdistuvat ja minkä muotoisia odotukset voivat olla sekä mitä ovat tutkimusyritys Sonera 
Entrum Oy:n strategisten asiakkaiden todelliset odotukset. Strategiset asiakkaat ovat tässä 
tapauksessa yritys- ja yhteisöasiakkaita. Tutkimusmenetelmänä on käytetty lähinnä 
tapaustutkimusta, mutta aikaisemman teorian tutkiminen helpottaa odotusten ymmärtämistä ja se 
onkin tärkeässä roolissa tutkimuksessa. Teoriaosassa on yhdistetty aikaisempia tutkimuksia 
strategisista asiakkaista selkeän viitekehyksen luomiseksi. Odotusten olemusta selvitettäessä on 
tutkielmassa huomioitu myös odotusten johtaminen paremman palvelutason takaamiseksi. 
Empiirisessä osassa on analysoitu kohdeyrityksen strategisten asiakkaiden odotuksia, eikä 
yleistystä voida tehdä muihin televiestintäpalveluja tarjoaviin yrityksiin. 
 
Yrityksissä ei ole paljoakaan aikaisemmin tutkittu asiakkaiden odotuksia vaan on keskitytty 
tarpeiden tyydyttämiseen ja teettämään asiakastyytyväisyysmittauksia. Asiakkaiden odotusten 
tuntemisen avulla yritys voi erottua kilpailijoista ja tuoda lisäarvoa asiakassuhteeseen. Yritysten 
resurssit ovat rajallisia ja siksi kannattavien asiakkaiden tunnistaminen sekä tunteminen ovat 
tärkeää. Toisaalta palveluja tarjoavissa yrityksissä teoria ja ajatukset asiakassuhdehoidosta ovat 
edistyneet pitkälle, kun otamme huomioon asian nuoruuden. Tutkittavasta yrityksestä kävi 
kuitenkin ilmi, etteivät yritykset ehkä ole soveltaneet oppejaan käytäntöön. Tämän saattaa 
selittää käsitteiden osittainen päällekkäisyys ja jopa ristiriitaisuus.  
 
Strategisten asiakkaiden odotukset ovat suurimmalta osin selkeitä ja realistisia, mutta osa on 
myös epärealistisia ja epämääräisiä. Epämääräiset odotukset on selvitettävä ja epärealistiset 
odotukset on saatava realistiselle tasolle, jotta yritys voi täyttää asiakkaiden vaatimukset 
palvelusta. Strategisten asiakkaiden odotukset painottuvat myös muita asiakkaita enemmän 
henkilökohtaisiin kontakteihin ja pitkän asiakassuhteen tuomiin etuihin.  
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1 JOHDANTO 
 

 

Kilpailun kiristyessä asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen käy yhä tärkeämmäksi. 

Asiakkaiden pitäminen yritykselle uskollisina on päivä päivältä vaikeampaa tarjonnan ja 

vaihtoehtojen lisääntyessä. Heidän huomioimisensa ja tarpeidensa tunnistaminen ovat 

lähtökohtana tuotteen tarjonnassa, sillä asiakas ei ole enää valmis hyväksymään sitä, 

mitä tarjotaan, vaan vaikuttaa vahvasti tarjonnan muodostumiseen määrittelemällä 

tarjottavat tuotteet. Asiakas ymmärtää hinnan ja laadun välisen suhteen eikä 

harkitsemattomasti vaihda halvempaan tuotteeseen, vaan muutos on pitkän harkinnan 

tulos etenkin, jos tuotteella on erityistä merkitystä asiakkaalle. 

 

1.1 Kilpailuedun luominen 
 

Yrityksen on vaikea erottua kilpailijoista pelkällä tuotteella, sillä kilpailijat pystyvät 

useimmiten tarjoamaan hyvinkin samankaltaisia tuotteita. Hintakilpailun välttämiseksi 

yritykset voivat tuottaa asiakkaille lisäarvoa oheistetuin tuottein, jotka käsittävät niin 

palvelut kuin tavarat. Oikeanlaisen yhdistelmän tuottamiseksi yrityksen on tiedettävä 

asiakkaidensa odotukset tuotteelta ja tiedettävä mahdolliset muutokset niissä. Odotukset 

ovat asiakastyytyväisyyden perusta, ja niiden sekä tarpeiden tietäminen on tarjonnan 

perusedellytys. Odotuksiin vaikuttamalla yritys voi helpottaa asiakastyytyväisyyden 

saavuttamista, mutta odotuksien johtaminen ja niihin vaikuttaminen ovat mahdottomia, 

jos odotuksia ei tiedetä eikä ymmärretä. Myös odotusten muuttuminen on tärkeää tietää, 

jotta muutoksiin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Ennakointi ja 

tulevaisuuden tutkiminen ovatkin tässä hyviä työvälineitä ja kaupallinen maailma on 

siirtymässä juuri tähän suuntaan. 

 

Erityisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä odotusten ymmärtäminen on olennaista. 

Toimittaja pyrkii saamaan asiakasyrityksen ostamaan kaikki tarvitsemansa tuotteet 

yksinomaan itseltään ja saavuttamaan sataprosenttisen tuoteperheuskollisuuden. 

Tuntematta asiakkaan odotuksia toimittaja voi tarjota asiakkaalle merkityksetöntä 

oheistuotetta ja panostaa tähän mittavia resursseja. Vaikka tarkoituksena onkin 

lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, asiakas tai asiakasyritys pettyy tai kokee tarjonnan 

yhtä merkittävänä kuin minkä tahansa muun tuotteen.  
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Palveluiden markkinoinnissa odotuksilla on vieläkin suurempi rooli. Harvemmin yritys 

voi tuottaa ylivoimaista palvelua, johon kilpailijat eivät pysty. Palvelujen 

abstraktisuuden johdosta asiakkaalle on luotava oikeanlainen kuva tarjottavasta 

tuotteesta, ja samalla vaikutetaan odotuksiin. Odotuksia ei voi nostaa liian korkealle, 

vaan niiden on vastattava yrityksen osaamista. Toisaalta tuotteen erilaistamisessa on 

käytettävä myös odotusten johtamista, ja siksi odotusten todellinen ymmärrys 

mahdollistaa kilpailuedun. 

 

Asiakassuhdehoidon (customer relationship management, CRM) merkitys yritykselle ja 

sen positiivisen vaikutuksen ymmärtäminen liiketoiminnan tuloksellisuudelle ovat 

lisääntymässä, ja nykyään käsitetään, etteivät kaikki asiakkaat voi olla kannattavia. 

Asiakassuhdehoitoa toteutetaan intensiivisemmin sellaisen asiakkaan kanssa, josta 

koituu tai on mahdollisuus koitua mahdollisimman hyvä tulos yritykselle. 

Asiakassuhdehoitoon kuuluu erityisesti asiakkaan odotusten täyttyminen. Parhaimman 

taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi on yrityksen rajallisia resursseja kohdistettava 

kannattavimmille asiakkaille. Tämä merkitsee asiakkaiden järjestämistä 

tärkeysjärjestykseen, jolloin strategisen asiakkuuden käsite tulee olennaiseksi. 

Asiakassuhdehoitojärjestelmien kehittymisen myötä on asiakassuhdehoidosta tullut 

eräänlainen trendi-ilmiö. Kysymys on kuitenkin vain yrityksen strategisesta valinnasta 

rakentaa menestys asiakkuuksien kehittämisen varaan. (Naarvala, 2003, 18.)   

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaus 
 

Tutkielman tarkoituksena oli ymmärtää televiestintäpalveluja tarjoavan yrityksen 

strategisten asiakkaiden odotuksia ja selvittää mitä asiakkaat odottavat yrityksen eri 

palveluilta. Asiakkailla tässä yhteydessä tarkoitetaan asiakasyrityksiä. Apuna odotusten 

selvittämisessä käytettiin palveluja tarjoavan yrityksen omia näkökantoja kyseisestä 

asiasta, yrityksen sisäisiä dokumentteja ja kahta rinnakkain tehtävää tutkimusta 

asiakkaiden odotuksista ja asiakastyytyväisyydestä. Lisäksi odotusten muutosten ja 

tulevaisuuden kehittymisen tarkastelemiseksi tehtiin kolme kvalitatiivista haastattelua, 

joissa oli mukana kolme aikaisempaan tutkimukseen osallistunutta yritystä. Näissä 

haastatteluissa käytettiin samaa kysymyslomaketta kuin ensimmäisissä haastatteluissa ja 
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ne toteutettiin neljä vuotta myöhemmin. Samalla pystyttiin tarkistamaan aikaisempien 

tutkimustulosten paikkaansapitävyys. 

 

Toinen rinnakkain tehtävistä tutkimuksista oli haastattelut strategisten asiakkaiden 

odotuksista. Yleisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä ja odotuksia selvittävää toista 

tutkimusta käytettiin hyväksi tutkittaessa strategisten asiakkaiden odotusten 

erityispiirteitä ja eroavuuksia muiden asiakkaiden odotuksiin. Lisäksi tavoitteena oli 

määritellä yrityksen käsityksen ja todellisuuden välinen kuilu sekä yhtäläisyydet. Jotta 

strategisten asiakkaiden odotuksia voitaisiin ymmärtää, on tärkeää seuraavien 

osaongelmien selvittäminen: 

 

∗ mitkä ovat strategisen asiakkaan valinnan perusteet 

∗ keitä ovat strategiset asiakkaat  

∗ mihin toimintoihin mahdolliset odotukset kohdistuvat 

∗ mitkä ovat odotusten ilmenemismuodot 

 

Tutkielma tukeutuu aikaisemman kirjallisuuden tutkimiseen, ja kirjallisuuden tehtävänä 

oli tukea empiirisessä osiossa tehtyjä johtopäätöksiä sekä auttaa Sonera Entrum Oy:n 

tärkeimpien asiakkaiden odotusten selvittämisessä. Yksi tutkimuksen olennaisimmista 

ja liikelähtöisimmistä tarkoituksista olikin helpottaa Sonera Entrumia kohdentamaan 

asiakashoitotoimenpiteitään. Tutkielman yhtenä tarkoituksena oli yhdistää aikaisemmat 

eri aiheiden teoriat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka määrittelee odotusten ja strategisten 

asiakkuuksien muodot ja olemuksen. Tutkimuskysymys oli strategisten asiakkaiden 

odotukset palvelulta ja televiestintäpalveluja tarjoavalta yritykseltä. 

 

Johdannossa käsitellään televiestintäpalvelut ja Sonera Entrum Oy:n tausta sekä 

teoreettisessa osassa pyritään määrittelemään strateginen asiakkuus ja asiakkaan 

odotukset palvelulta. Kahta jälkimmäistä tarkastellaan tarkemmin, jotta niiden muodot 

ja mahdolliset luokitukset sekä luokituksen perusteet tarkentuisivat. Tätä tietoa voidaan 

käyttää hyväksi aiheen empiirisissä tutkimuksissa. Koska odotukset ovat niin 

olennainen osa tuotedifferointia, myös odotusten johtamismenetelmiä käsitellään 

osittain.  
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Asiakkaan odotusten olemuksen selvittäminen on laiminlyöty aikaisemmassa 

kirjallisuudessa, jossa asiakkaan odotuksista puhuttaessa aihe kääntyy toimituksen 

laatuun ja siten odotusten ja kokemusten väliseen kuiluun. Asiakastyytyväisyydestä on 

kuitenkin jo nyt riittävästi kirjoituksia ja tutkimuksia, joten tämän tutkimuksen 

teoreettisessa osassa pyritään ymmärtämään, mitä odotukset todella ovat. Odotusten 

näkeminen osana asiakkaan hoitosuunnitelmaa nostaa aiheen ajankohtaiseksi, sillä 

asiakassuhdehoito on tällä hetkellä tutkituimpia aiheita.  

 

Asiakassuhdehoitoon kuuluu myös strateginen asiakkuus. Teoreettisen selvityksen 

perusteella tavoitteena on pystyä määrittelemään asiakkuuden taso ja löytää perusteet, 

miten kannattavimmat asiakkaat valitaan ja asetetaan järjestykseen kiinnostavimmasta 

mielenkiinnottomimpaan asiakkuuteen. Toisin kuin odotusten muodoista strategisista 

asiakkuuksista on runsaasti kirjallisuutta ja tarkoituksena onkin käsitellä asiakkuuksia 

pintapuolisesti menemättä syvällisemmin strategisten asiakkuuksien johtamiseen, 

vaikka aihe olisi hyvin mielenkiintoinen. Tämä johtuu siitä, että tässä käsitelty aihe on 

nyt jo liiankin laaja. Todellisen ymmärtämyksen saavuttamiseksi olisi tutkittava 

mahdollisimman suppeaa aluetta. 

 

Empiirisessä osassa tutkielman tarkoituksena oli selvittää Sonera Entrum Oy:n 

toiminnot, joihin asiakkaan odotukset saattavat kohdistua, ja Sonera Entrum Oy:n 

mahdolliset strategisten asiakkaiden odotukset verrattuna muihin asiakkaisiin ja 

yrityksen omaan käsitykseen. Strategisen asiakkuuden ymmärtämisen ja valinnan 

perusteiden lisäksi tarkoituksena oli yhdistää asiakkuus odotuksiin ja käsitteellistää 

strategisen asiakkaan odotukset empirian avulla. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 
 

Tämä tutkielma on teoreettis-empiirinen, jossa käytetään case- eli tapaustutkimusta. 

Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva aikaisemmista erillisistä teorioista, ja siksi 

tutkielma on siltä osin syntetisoiva (Uusitalo 1991, 61). Strategisten asiakkuuksien ja 

asiakasodotusten luokittelussa käytetään apuna käsiteanalyyttista lähestymistapaa. 

Odotukset ovat usein verbaalisia ja kuvannollisia, joten niiden määrällinen tarkastelu 

voi olla vaikeaa. Teoreettinen viitekehys taas määrää kerättävän aineiston ja 
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analyysimenetelmän, joka tässä tapauksessa oli case-tutkimus (Alasuutari 1994, 74). 

 

Case-tutkimus on kvalitatiivista, koska se perustuu harkinnanvaraiseen otokseen ja 

sisältää vain yhden tapauksen. Sen tarkoituksena on helpottaa ymmärtämään kohteena 

olevaa ilmiötä ja selittämään sitä. Näin saadaan syvällistä, mutta huonosti yleistettävissä 

olevaa tietoa. Case-tutkimuksessa tutkitaan ilmiötä luonnollisessa ympäristössään (Yin 

1989, 23). Se on luonteeltaan deskriptiivistä eli kuvailevaa, ja sen potentiaalinen 

tieteellinen merkitys on tapauksen tuntemisessa. 

 

Tutkimusongelmien kannalta case-tutkimus oli mielestäni paras vaihtoehto, sillä 

odotukset ovat luonteeltaan tapauskohtaisia ja strategiset asiakkuudet valitaan 

yrityskohtaisesti sen määrittelemin kriteerein. Aikaisemman teorian tutkimisen lisäksi 

vastauksia ongelmiin haettiin kvalitatiivisin haastatteluin. Empiria koostui 

pääsääntöisesti noin 30:sta avoimesta haastattelusta, joiden kesto oli 20-40 minuuttia. 

Haastattelut toteutettiin keväällä 2001 ja niissä käytettiin apuna puolistrukturoitua 

kysymyslomaketta (liite 2). Samaa kysymyslomaketta käyttäen toteutettiin kolme 

uusintahaastattelua, jotka toteutettiin neljä vuotta myöhemmin mahdollisten odotusten 

muutosten havaitsemiseksi. Haastatteluissa vastaajana oli Sonera Entrum Oy:n 

ilmoittama yhteyshenkilö, joka toimi johtotehtävissä tai vastasi televiestinnästä 

strategiseksi asiakkaaksi luokitellussa yrityksessä tai yhteisössä. Haastattelut 

nauhoitettiin, minkä jälkeen vastaukset purettiin kirjalliseen muotoon analysoitaviksi. 

Tässä vaiheessa korostaisin myös muistiinpanojen tärkeyttä vastaajien käyttäytymisestä 

ja esimerkiksi mahdollisista ulkopuolisista tekijöistä. 

 

Käytetyssä kysymyslomakkeessa oli myös luokituksia ja spesifimpiä kysymyksiä toista 

tutkimusta varten. Rinnakkain toteutettavassa tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää 

muiden kuin strategisten asiakkaiden odotukset. Asiakkaiden paljouden johdosta 

luokitellut kysymykset olivat perusteltuja. Tätä samaan aikaan tehtävää tutkimusta 

käytetään apuna etsittäessä strategisten asiakkaiden erityispiirteitä. Lisäksi teetettiin 

ryhmähaastattelu. Ryhmässä oli neljä johtotehtävissä työskentelevää strategisen 

asiakasyrityksen edustajaa, ja sen toteutti Tampereen Markkinatieto, sillä kyseisellä 

yrityksellä on riittävä osaaminen ottaen huomioon ryhmähaastattelun vaatiman 

osaamisen. Haastattelu nauhoitettiin ja videoitiin, minkä jälkeen se purettiin kirjalliseen 

muotoon analysointia ja johtopäätöksiä varten. 
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Epävirallisten keskustelujen osuus tutkimuksen empiriassa on tukeva tai epäkohtien 

huomioimista helpottava. Niiden avulla kerättiin tietoa Entrumin käsityksestä 

strategisten asiakkaiden odotuksista tutkittavan tiedostamatta sitä. Keskustelujen jälkeen 

kolmelle Sonera Entrumin johtohenkilökuntaan kuuluvalle lähetettiin sähköpostitse 

kysely, johon pyydettiin mahdollisimman avoimia vastauksia (liite 1). Tutkimuksesta 

riippumattomien ja vastaajan subjektiivisten vastauksien saamiseksi kysymykset olivat 

hyvin yleisessä muodossa, ja vastauksiin pyrittiin johdattelemaan mahdollisimman 

vähän. Vastaajille annettiin mahdollisuus tiedustella kysymysten tarkoitusta, jos 

epäselvyyksiä ilmenisi. Se oli kuitenkin tarpeetonta. 

 

Kyselyjen purkamisessa käytettiin sisällön analyysia, jotta selvitettäisiin myös 

mahdollisia tekstistä havaitsemattomissa olevia ilmiöitä (van Dijk 1987, 33). 

Olemuksen selvittämisessä tarvitaan käsitteiden tarkoituksen ymmärrystä ja 

subjektiivista näkökantaa. Pyrittiin kuitenkin myös tiedon systemaattiseen käsittelyyn 

standardoiduin kriteerein, jotta saatu tieto olisi pätevää. Tutkielman tuoma kontribuutio 

on kummankin osapuolen, niin palveluja tarjoavan kuin asiakasyrityksen näkemysten 

tutkiminen asiakkaan odotuksista ja niiden luonteesta. 

 

Tutkimuksessa käytettiin myös Sonera Entrum Oy:n dokumentteja ja rekistereitä 

asiakkaiden luokitteluperusteista ja yrityksen asiakastoimintojen määrittelyperusteista 

yrityksen näkökannan selvittämiseksi siitä, kenet Entrum näkee strategisena asiakkaana 

ja miten asiakkaiden odotukset näkyvät yrityksen toiminnoissa. Samalla kerättiin lisää 

tietoa yrityksen käsitysten mukaisista strategisten asiakkaiden odotuksista. 

Tutkimustuloksissa analysoidaan odotuksia määritellyssä viitekehyksessä. Päämääränä 

oli odotusten ja mahdollisten strategiseen asiakkuuteen liittyvien erityispiirteiden 

tunnistaminen. 

 

Mittaustuloksen toistettavuuden eli reliabiliteetin vaatimus voi koitua ongelmalliseksi, 

ja tulos saattaa olla hyvinkin sattumanvaraista odotusten tulkinnallisen ja abstraktin 

luonteen sekä aikasidonnaisuuden johdosta. Reliabiliteetti tapaustutkimuksessa 

ymmärretään analyysin toistettavuutena, ja siten aineistoa käsiteltäessä on käytettävä 

yksiselitteisiä tulkintasääntöjä (Uusitalo 1991, 84). Validiteetin eli mittauksen 

tarkoituksenmukaisuuden olennaisin vaatimus kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 
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empiiristen ja teoreettisten määritelmien kytkettävyys yhteen (Uusitalo 1991, 86).  

 

Fenomenologinen tutkimus on syntynyt objektivistisen tieteen kritiikistä ja perustuu 

subjektiiviseen identifiointiin. Vaikka fenomenologia on hyvin subjektivistista, sen 

tieteenkritiikki on objektivistista. Tämän vuoksi kyseinen lähestymistapa tulosten 

analysoinnissa on yksi parhaimmista mahdollisista tutkimuksen tarkoitukseen nähden. 

Siinä maailmankuva konstituoituu eli rakentuu henkilöiden käsityksen mukaan. 

Tarkoituksena on fenomenologian perinteisen käsitysten mukaisesti tutkia kohteen 

pintapuolen lisäksi sen syvällisempää olemusta.  

 

1.4 Tutkimuksen eteneminen 
 

Tutkielma alkaa käsitteiden määrittelemisellä ja strategisen asiakkuuden sekä asiakkaan 

odotusten syvällisemmällä tulkinnalla. Sen jälkeen käsiteltyjä teorioita yhdistetään 

empiirisen tutkimuksen avulla. Tältä osin aikaisempien kirjoitusten tulkitseminen ja 

kentältä kerätyt tiedot kulkevat limittäin. Tässä luvussa määritellään myös tutkimuksen 

kohteena olevan yrityksen liiketoiminta-alue, joka on televiestintäpalveluiden 

tarjoaminen. Samalla kerrotaan taustatietoja case-yrityksestä, mikä helpottaa lukijaa 

tutkimustulosten hyödyntämisessä. 

 

Toisen luvun tarkoituksena on käsitellä aikaisempi kirjallisuus strategisista 

asiakkuuksista ja tunnistaa niiden eri muodot. Myös strategisten asiakkaiden valinta ja 

valinnan kriteerit käsitellään toisessa luvussa. Asiakkuuden muotojen tunnistaminen on 

tärkeää kohdeyrityksen asiakkaiden luokittelussa, jotta pystytään valitsemaan 

empiirinen aineisto. Kolmannessa luvussa määritellään asiakkaiden odotuksia 

palvelulta. Odotusten muotojen ja niiden muutosten ymmärtäminen on olennaista 

mahdollisten tiedostamattomien odotusten ja syiden tunnistamiseksi. Myös odotusten 

johtamista käsitellään osittain, sillä niinkin vaikuttava asiakastyytyväisyyden osa kuin 

odotukset on aikaisemmin ymmärretty annettuna tekijänä, eikä niiden johtamisen ja 

muuttamisen potentiaalia ole tunnistettu kuin vasta viime aikoina. 

 

Neljännessä luvussa alkaa empiirinen osuus tutkielmasta, jossa aikaisemmat 

käsittelemäni aiheet yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi käytännön avulla. Siinä 
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selvitetään empirian tulokset siitä, mitkä ovat Sonera Entrum Oy:n strategisten 

asiakkaiden odotukset sekä miten ne eroavat muiden asiakkaiden odotuksista ja 

Entrumin omasta käsityksestä. Samassa osassa tavoitteena on ratkaista otsikon luoma 

ongelma strategisten asiakkaiden odotuksista. Viimeisessä luvussa esitetään 

johtopäätökset ja jatkotutkimusmahdollisuudet aiheesta.  

 

1.5 Lähdeaineiston kritiikki 
 

Lähdemateriaalina käytettiin tieteellisiä artikkeleita, aiheeseen liittyviä kirjoja ja 

yritysdokumentteja. Erityisesti strategiseen asiakkuuteen liittyvä kirjallisuus on viime 

vuosilta ja teorian perustana käytetty asiakkaan odotuksiin palvelulta liittyvä väitöskirja 

on vuodelta 1999. Kirjallisuuden tuoreudella on pyritty tuomaan esille ajankohtaisia 

asioita unohtamatta vanhempien tutkimusten merkitystä. Odotuksista on kirjoitettu 

liiketaloudellisen tutkimuksen alusta alkaen, mutta odotusten todellisen olemuksen 

tutkiminen on kuulunut lähinnä käyttäytymistieteisiin. Ne ovat kuitenkin liian 

olennainen osa asiakkaan päätösprosessia tullakseen sivuutetuiksi vain osatekijänä, ja 

ne on ymmärrettävä olennaisimpana osana prosessia. 

 

Strategista asiakkuutta koskeva kirjallisuus liittyy pitkälti asiakkuuden johtamiseen, 

koska strategisen asiakkaan luokitukset ja valinta ovat olennainen osa johtamista. 

Kirjallisuuden haittapuolena on käsitteiden moninaisuus. Termien selkiyttäminen ja 

yhdenmukaistaminen olisikin mielenkiintoinen tavoite, mutta se vaatii useiden vuosien 

panostuksen. Jotta strategisia asiakkuuksia voitaisiin hyödyntää ja kehittää, ne tulee 

ensiksi ymmärtää. Tämän vuoksi moninaiset toisiaan sivuavat tutkimukset eivät 

hyödytä ketään, ellei termien sisältöä ja ominaisuuksia ole selvitetty, jotta tutkimukset 

saataisiin toisiaan tukeviksi. Yksi suurimmista ongelmista on selitysten ja nimien 

moninaisuus samasta ilmiöstä. 

 

Kritiikkiä täytyy esittää myös tutkimusta kohtaan. Lähdeaineiston vähyys ja muutamaan 

keskeiseen lähteeseen nojaaminen voi vaikuttaa käsitykseen asiasta. Sen vuoksi 

aineiston kriittinen tarkastelu onkin olennaista. Toisaalta lähteiden painottuminen 

kotimaiseen kirjallisuuteen on myös otettava huomioon. Tämä johtuu taas suomalaisten 

tutkijoiden edelläkävijyydestä kyseisen aiheen tutkimukseen. 
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1.6 Televiestintäpalvelut ja Sonera Entrum Oy 
 

Seuraavissa kahdessa luvussa pyritään televiestintäpalveluiden ja Sonera Entrum Oy:n 

selkiyttämiseen lukijalle. Tiedot perustuvat suurimmalta osin yrityksen omiin 

dokumentteihin ja yrityksessä käytyihin epävirallisiin keskusteluihin. Näkemys on 

muodostunut yrityksen omasta käsityksestä ja saattaa sisältää yrityksen omia 

näkökantoja, mutta tiedot on pyritty varmistamaan myös internetistä ja tarkkailemalla 

yrityksen ympäristöä. Uskon tutkimuksen saavuttaneen riittävän objektiivisen tiedon 

televiestintäpalveluista ja niiden kehityksestä. 

1.6.1 Televiestintäpalvelut 

 

Viestintäverkot kuuluvat eri maiden perusinfrastruktuuriin. Niiden avulla siirretään 

tietoyhteiskunnan tärkeimpiä sähköisessä muodossa olevia raaka-aineita, jotka voivat 

olla puhetta, kuvaa, palveluita ja tuotteita, nopeasti, helposti ja edullisesti maailman eri 

puolille. (Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinosen puhe liikenne- ja 

viestintäministeriön järjestämässä Viestintäfoorumissa Helsingissä 3.4.2001.) Siihen 

kuuluvat niin kiinteät kuin mobiilit eli langattomat viestintäverkot. Televiestintäpalvelut 

ovat viestintäverkossa liikkuvan tiedon mahdollistamien operaattorien tarjoamia 

tuotteita. 

 

Televiestintä on palveluliiketoimintaa perinteisen tuotetarjontana ymmärretyn tavaran 

tarjonnan sijasta. Palveluja tarjoava operaattori hyödyntää verkko-operaattorien teknistä 

osaamista, mutta itse se tarjoaa ja myy palvelunsa loppuasiakkaalle. Tämän vuoksi 

palvelukonseptointi ja asiakashallinta ovat olennaisimpia osaamisalueita. 

Televiestinnän, tietotekniikan ja media-alan integraatio vaikeuttaa televiestinnän 

käsitettä, ja sen vuoksi pyrinkin vain selvittämään perinteisen käsityksen 

televiestintäpalveluista. 

 

Televiestintäpalveluihin kuuluvat puhe-, data-, internet- ja matkaviestintäpalvelut sekä 

vaihdetuotteet. Puhepalvelut ovat kiinteään verkkoon liittyvää toimintaa, joka 

mahdollistaa puheen siirtämistä paikasta toiseen. Kyseiset markkinat ovat supistumassa, 

koska puheliikenne on siirtymässä kiinteästä verkosta matkapuheliikenteeksi. Kasvua 

kiinteässä verkossa tarjoaa laajakaistaisuus, joka mahdollistaa suuremman tiedon 
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määrän siirtämisen yhä nopeammin ja jonka käyttö on lisääntymässä internetliikenteen 

kasvun myötä.  

 

Datapalvelut ovat puhepalveluihin verrattavissa, mutta niissä ei siirretä puhetta. Niiden 

käyttö on lisääntymässä melkoisesti. Data- ja puhepalveluiden käyttöön liittyvät 

telelaitteet, esimerkiksi faksit, modeemit, puhelimet, vaihteet ym. Internet-palvelut ovat 

tietokoneet yhdistävä verkko, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tietokoneiden tai 

niiden käyttäjien välinen kommunikointi (Tarkoma 1998, 131). Ne ovat vahvassa 

kasvussa, mutta kasvun arvioidaan hidastuvan markkinoiden kyllästymisen myötä. 

Vuonna 2001 kolmannes yksityishenkilöistä ja 42 prosenttia yrityksistä käyttivät 

internetiä sähköiseen kaupankäyntiin ja joka kolmas teki myös etätyötä internetin 

kautta. Internetyhteyttä käytetään enimmäkseen tiedonhakuun, sähköpostiin ja 

pankkipalveluihin. (Telepalvelututkimus 2001.) Sisältöpalvelut kuten 

tekstiviestipohjaiset sisältöpalvelut taas ovat erittäin huomattavassa kasvussa, ja 

laajakaistaiset sekä langattomat yhteydet lisäävät liittymänopeuksia. Laajakaistaisuus 

taas voi olla sekä kiinteänä että langattomana verkkona. 

 

Televiestintäpalveluihin kuuluu myös matkaviestintäpalvelut. Ne ovat myös vahvassa 

kasvussa ja kiihtyvät entisestään matkapuhelindatan kasvun myötä. Matkapuhelindatan 

kasvu syntyy uusien verkkojen ja tekniikoiden johdosta. Tällaisia ovat esimerkiksi 

GPRS- ja UMTS-palvelut, jotka ovat langattomia laajakaistoja. Vaihdetuotteet ovat 

tukipalveluita puhepalveluille. Vaihdetuotteiden kysyntä on ainakin hetkellisesti 

pienentynyt, mikä johtuu vuosituhannenvaihteesta ja puheen siirtymisestä langattomaan 

verkkoon. Yritysten koon kasvaessa vaihdetuotteiden kysyntä tulee luultavimmin 

kuitenkin lisääntymään, sillä se helpottaa henkilöiden tavoittamista. 

1.6.2 Sonera Entrum Oy 
 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Sonera Entrum Oy:n tietokantaa strategisista 

asiakkaista ja yrityksen omia näkemyksiä strategisten asiakkaiden odotuksista. Jotta 

tutkimuksessa pystyttäisiin selvittämään myös odotusten mahdollisia muutoksia, piti 

ensimmäisten - ja uusintahaastattelujen välillä olla aikajakso, joka mahdollistaisi 

muutoksen asiakkaiden odotuksissa. Tämä merkitsee sitä, että myös palveluja tarjoava 

yritys eli tässä tapauksessa Sonera Entrum saattaa muuttua. Soneran tytäryhtiöt 
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Telecom, Solutions, Plaza, Juxto, Gateway ja Entrum sulautuivatkin emoyhtiöön 

vuoden 2002 loppuun mennessä juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi. Lisäksi 2002 

keväällä Ruotsalainen Telia ja Sonera julkistivat aikeensa yhdistyä. Sekä Suomen että 

Ruotsin valtiot, jotka ovat kyseisten yritysten suurimmat omistajat ilmoittivat tukevansa 

hanketta. (Sonera Oyj:n pörssitiedote 2002.) Telia ja Sonera yhdistyivät vuoden 2002 

lopulla. 

 

Muutkosista huolimatta käsittelen tutkimuksessa Entrumia erillisenä yksikkönä osana 

TeliaSonera Finland Oyj:tä (jäljempänä Sonera), joka tarjoaa asiakkailleen 

televiestintäpalvelujen kokonaisratkaisuja. Tämä ei vaikuta tutkimuksen tuloksiin. 

Vuonna 2001 Entrum oli Suomen suurin puhelinyhtiö tarjoamalla palveluja 500 000 

kuluttajalleen sekä yhä merkityksellisemmin yritys- ja yhteisöasiakkailleen. Entrum on 

merkittävänä yhteistyökumppanina ja osakkaana kiinteän verkon teleyrityksissä Baltian 

alueen maissa. Kaiken kaikkiaan yhtiöllä oli yli 2,4 miljoonaa liittymää vuonna 2001. 

(Sonera Oyj:n vuosikertomus 2001.) 

 

Entrum vastaa kiinteästä verkkotoiminnasta Suomessa ja lähialueilla. Sen päätuotteina 

ovat kiinteän verkon internet-, data- ja puhelupalvelut, mutta se tarjoaa myös 

matkaviestintä- ja langattoman verkon internetpalveluja sekä vaihdetuotteita. 

Puheluliikenteen siirtyminen mobiiliviestimiin ja väestön väheneminen Entrumin 

perinteisillä (Itä- ja Pohjois-Suomi) liiketoiminta-alueilla ovat johtaneet painopisteen 

siirtymiseen. Entrum painottaa toimintaansa yhä enemmän perinteisten alueiden lisäksi 

Etelä- ja Länsi-Suomen kasvukeskusten yritys- ja yhteisöasiakkaisiin keskittämällä 

voimavarojaan niihin. Osaamista ja toimintoja Entrum keskittää myös uusille 

maantieteellisille alueille. 

 

Entrum toimii alueellisesti soveltaen valtakunnallista toimintatapaa ottamalla huomioon 

alueiden erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet. Liiketoiminta on jaettu kymmeneen 

toisistaan eroavaan alueeseen. Alueellisesti sovelletaan kuutta eri toimintoa, jotka ovat 

mielenkiintoni kohteena. Mahdolliset asiakkaiden odotukset nimittäin kohdistuvat juuri 

näihin toimintoihin ja muodostavat kokonaispalvelun. Ne ovat myynti ja markkinointi, 

asiakastoimitus, asennus ja ylläpito, laskutus, asiakaspalvelu ja tuotekehitys. 

Toimintojen sisältöä käsitellään tarkemmin luvussa viisi. 
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Asiakkaat haluavat jakaa televiestintähankintansa eri palveluntarjoajille, mikä johtuu 

hinnan keskeisestä merkityksestä. Keskikokoiset ja isot yritykset kuitenkin hakevat 

luotettavaa ja kokonaisuuden hallitsevaa kumppania ja ovat siksi erityisessä asemassa. 

Entrumin tavoitteena on edistää asiakkaiden odotusten mukaista toimintaa tutkimalla 

asiakaskuntaansa eri menetelmin. Entrum pyrkii vastaamaan odotuksia sekä tuote- että 

palvelupuolella. Palveluntarjoajan onkin kyettävä ymmärtämään näitä odotuksia ja 

rakentamaan palvelukokonaisuus, joka tuo lisäarvoa asiakkaalle ja parantaa tämän 

kustannustehokkuutta.  
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2 STRATEGINEN ASIAKKUUS 
 

Strateginen asiakkuus on kahden vaihdantaa harjoittavan yrityksen välinen yhteys. 

Yhteydellä on molemmille osapuolille perusteellista merkitystä, joka muodostuu 

yhteisestä tiedosta ja sitoutuneisuudesta tavaran, palvelun, rahan ja ajan vaihdantaan. 

(McDonald, Rogers, Woodburn 2000, 48.) 

 

Storbackan, Sivulan ja Kaarion (2000) mukaan strategiset asiakkuudet tuottavat 

suurimman osan yrityksen liikevaihdosta ja ovat korvaamattomia liiketoimen 

kehityksen kannalta. Ne antavat mahdollisuuden kehittää resursseja osaamis- ja 

referenssiarvojen hyödyntämisen kautta. Siten Storbacka ym. näkevät strategisen 

asiakkuuden yritysten välisenä suhteena, joka perustuu asiakkuuden tulevaisuuden 

potentiaaliin, asiakkaan referenssiarvoon, oman toiminnan osaamisen kehittämisen 

mahdollisuuteen sekä asiakkuuden kannattavuuteen ja laskutukseen. (Storbacka, Sivula, 

Kaario 2000, 9,15.) 

 

2.1 Strategisten asiakkaiden merkityksen tarkastelu 
 

Kahden organisaation välinen suhde voi olla paljon muutakin kuin pelkästään 

vaihdantaan perustuva interaktio. Siihen liittyy myös tuotteen ja palvelun sisäistäminen, 

tuotteen operationaalinen toimittaminen sekä suhteen perustana oleva strategia. Yhdessä 

nämä tekijät määrittelevät suhteen luonteen ja kehityksen. (McDonald ym. 2000, 15.) 

Koska riskit ovat epäselviä ja panokset ovat korkeita ja ostaja-tuottaja-suhteet 

monimutkaisia, ne johtavat strategisten asiakkuuksien ymmärtämisen tärkeyteen ja 

samalla myös vaikeuteen. Asiakkaan tilanne kuten markkina-asema, sisäiset vahvuudet 

ja rasitteet tulisi tietää, jotta asiakkuuden mahdollisuudet olisivat selvillä. (McDonald 

ym. 2000, 16.) 

 

Yritysten mahdollisuudet laskea asiakkuuksien arvo ovat huomattavasti parantaneet 

laskenta- ja seurantamenetelmien kehityksen myötä. Tämä ei ole kuitenkaan yksin 

riittävää, sillä asiakaskannattavuuden tietäminen on tavallaan turhaa, jos tietoa ei 

pystytä hyödyntämään. Muutenkin jako kannattaviin ja kannattamattomiin yrityksiin voi 

olla harhaan johtavaa, sillä kannattamattomat asiakkaat eivät ole huonoja asiakkuuksia, 



 
 

 
 

17

vaan sisältävät kannattavuuspotentiaalin, ja muutos kannattavaksi saattaa olla hyvinkin 

nopea. (Storbacka ym. 2000, 43-50.) Asiakkuuksia mietittäessä on otettava huomioon 

asiakkuuden mahdollisuus kilpailuedun luomiseksi ja tuotteen differoimiseksi, jotta ei 

pelkästään tuotteen hintaa ja saatavuutta nähtäisi menestystä mahdollistavina tekijöinä 

(McDonald ym. 2000, 10). 

 

McDonald ja hänen tutkijakollegansa (2000) näkevät strategiset asiakkuudet 

kumppanuuksina, joiden avulla yritys suojautuu kilpailulta, kun taas Storbacka ym. 

näkevät kumppanuuden yhtenä strategisen asiakkuuden muodoista. Alaluvussa 3.3. 

käsitellään tätä asiaa enemmän. Riskien minimointi sekä ajattelutavan muuttuminen 

pitkäjänteiseksi ja strategiseksi johtavat kumppanuuksien muodostumiseen. Ideana on 

yrityksen ja asiakkaan välisen avoimuuden mahdollistama suorituksen optimointi. 

Syyttäminen ja selittäminen osaltaan taas heikentävät tätä suhdetta. (McDonald ym. 

2000, 6.) 

 

Luottamus ja kumppanuus parantavat McDonaldin ym. mukaan mahdollisuutta, että 

asiakas ottaa esille laadun parantamiseen liittyviä näkökohtia. Organisaatioiden yhteen 

sovittaminen taas lisää molemminpuolista ymmärrystä, hyötyä ja lojaalisuutta. 

(McDonald ym. 2000, 8.) Syy asiakkaan kannattamattomuuteen voi olla yrityksessä 

itsessään, koska yritys mahdollistaa asiakkaan kannattamattoman käyttäytymisen 

strategiallaan ja toimintamuodoillaan. Olennaisinta olisikin kannattavuuspotentiaalin 

tunnistaminen, hyödyntäminen ja mahdollisesti sen myötä asiakkuuksien johtaminen. 

(Storbacka, Sivula, Kaario 2000, 43-50.) Liisa Kokko toteaa asiakkuuden hallintaan 

liittyvässä tekstissään, että strategisten asiakkuuksien johtaminen ja hallinta ovat 

tuoneet uusia näkökulmia asiakassuhteeseen ja auttaa yritystä tunnistamaan, millaista 

vastinetta se tarjoaa asiakkailleen. Asiakkuudessa piilevät liiketoiminnan 

mahdollisuudet tulevat myös paremmin esille asiakkuuden johtamisella ja se helpottaa 

yritystä ymmärtämään, miten asiakas kykenee tuottamaan enemmän arvoa itselleen. 

(Kokko 2001, 7.)   

 

Asiakkuuden hallinta ja johtaminen luo yritykselle mahdollisuuden kustannussäästöihin, 

mutta lisäksi se tarjoaa potentiaalisia lisätuloja. Hyödyt, jotka ovat saavutettavissa 

kasvattamalla yrityksen osuutta asiakkaan ostoksista, ovat erityisesti lisääntynyt 

asiakasuskollisuus, alhaisemmat markkinoinnin ja uusasiakashankinnan kustannukset, 
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oikein kohdistetut investoinnit ja oppivasta asiakassuhteesta koituvat kustannussäästöt. 

Oikein kohdistetuilla investoinneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä resurssien ja 

panostusten kohdistamista asiakkaalle merkityksellisiin asioihin. (Kokko 2001, 8.) 

Lisäksi Tellierin (2002, 24) kirjoituksesta ilmenee asiakashallinnan tuoma hyöty 

asiakasodotusten tuntemisesta, informaatiovirran hallitsemisesta ja organisaation 

muokkaantumisesta asiakaslähtöisemmäksi. 

 

Asiakaskannan tuottavuuden jatkuva analysointi määrittelee arvokkaimmat asiakkaat 

yritykselle, jotta yritys voisi johtaa tätä strategisen asiakkuuden muotoa. 

Asiakaskannattavuusanalyysien myötä yritykset ovat lisäksi huomanneet, että suurin osa 

asiakkaista on kannattamattomia. Kannattamattomista asiakkaista ei kuitenkaan voida 

luopua ilman syvällistä tutkimusta ja pohdintaa, sillä usein asiakkaat subventoivat 

toisiaan, ja tämä aiheuttaa strategisia ja operatiivisia ongelmia. (Storbacka ym. 2000, 

43.) Läheisten suhteiden rakentamisen riskit McDonald ym. näkevät yhtä merkittävinä 

kuin niiden laiminlyönnin. Ne aiheuttavat haavoittuvuutta opportunismille, jolloin on 

todennäköistä, ettei yritys saavuta tyydyttävää korvausta investoimalleen pääomalle. 

Myös väärän asiakkuuden valinta ja suhteen väärinymmärrys aiheuttavat kustannuksia, 

jotka eivät rajoitu pelkästään rahalliseen menetykseen. Heidän mukaansa riskit 

kuitenkin vähenevät sitoutuneisuuden kasvun, luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen 

myötä. Toisaalta he mainitsevat myös asiakassuhteesta poistumisen esteiden 

merkittävyyden. (McDonald ym. 2000, 16.) 

 

Asiakaskannattavuuden jakauman vääristymä kannattamattomien asiakkaiden puolelle 

johtaa suureen riskiin ja riippuvuuteen kilpailijoiden toimista, sillä ne pyrkivät 

saalistamaan itselleen kannattavimmat asiakkaat. Kannattavia asiakkaita saattaa olla 

yrityksestä riippuen jopa vain 20 prosenttia, ja tällöin yhden strategisesti tärkeän 

asiakkaan menettäminen voi olla erittäin suuri tappio. Tässä tapauksessa 

kannattamattomien asiakkuuksien määrä on 80 prosenttia, mutta on myös nähtävä, että 

erittäin kannattamattomia asiakkaita voivat olla vain suuret asiakkaat. Siten kaikkein 

kannattamattomimmat asiakkaat ovat todennäköisimmin myös strategisia asiakkaita. 

Toisaalta myös kannattavimmat asiakkaat ovat suuria, heidän ostovolyyminsa on 

merkittävää, ja asiakkaan menettäminen on olemassa oleva riski. Tämä paradoksi johtaa 

asiakkaiden asiakkuusstrategioiden kehittämisen ja johtamisen tarpeeseen. (Storbacka 

ym. 2000, 43-45.) Läheiset suhteet strategisten asiakkaiden kanssa vaativat suuria 
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kustannuksia, ja vain muutaman suuren asiakkuuden vääränlainen johtaminen saattaa jo 

olla potentiaalisesti epäkannattavaa ja tappiota tuottavaa. Asiakkuudet tulee valita 

huolellisesti ja ne on asetettava tärkeysjärjestykseen sekä nähtävä ne niukkojen 

resurssien sijoittamisena. (McDonald ym. 2000, 17.) Asiakkuuden valintaa käsitellään 

enemmän kappaleessa 3.2.   

 

Asiakkaiden tarkastelu ryhminä muuttaa jokseenkin käsitystä, että vain suuret yritykset 

voivat olla todella kannattamattomia ja että vain ne ovat tärkeitä. Ryhmätarkastelusta 

ilmenee, että kaikki pienet yritykset ovat kannattamattomia ja tuottavat suurimman osan 

tappioista, kun taas suurten yritysten lisäksi myös keskisuuret yritykset tuovat ryhmänä 

mittavan osan voitoista. Tämä ilmenee taulukosta 1, jossa ryhmät on jaettu 

ostovolyymin mukaan kannattavuuden vertailemiseksi. (Storbacka ym. 2000, 45-46.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1: Esimerkki volyymin mukaan jaoteltujen asiakkuusryhmien kokonaisvoiton 

osuuksista. 
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2.2 Strategisten asiakkaiden valinta 
 

Strategisten asiakkuuksien johtamisen näkökulmasta asiakkaiden valinta on hyvinkin 

tärkeää. Yleensä kriteerinä käytetään volyymia, sillä pienivolyymiset asiakkuudet ovat 

usein kannattamattomia, koska ne eivät kata edes kiinteitä kustannuksia. Huomioon 

otettavana seikkana ovat myös strategisen asiakkuuden vaatimat investoinnit, joten 

niiden määrän pitää olla melko pieni ja suhteessa yrityksen kompetensseihin. Rajallisten 

mahdollisuuksien johdosta yrityksen tulee valita vain arvokkaimmat asiakkuudet 

määrittämiensä yrityskohtaisten valintakriteerien perusteella. (Storbacka ym. 2000, 51-

53.) 

 

McDonald ym. käyttävät suurin piirtein samaa linjausta kuin Storbacka ja kumppanit, 

vaikka he esittävät asiakkaan ja yrityksen omaan toimialaan liittyviä näkökohtia. 

Toimialalla on ja pitääkin olla vaikutus valintakriteereihin, sillä toimiala, jossa asiakas 

tai yritys itse toimii, määrittelee tulevaa kehitystä ja tämänhetkisen tilanteen. Vahvat 

toimialat, joissa on suuri kasvun mahdollisuus, ovat McDonaldin ym. mukaan 

pääpainopisteitä. Myös vahvat toimialat, joissa on taas heikko potentiaalinen kasvu, 

vaativat asiakashallintaa turvatakseen nykyisen toiminnan. Tulevaisuutta ajatellen 

vahvan potentiaalin, mutta heikon vahvuuden alat edustavat mahdollisia tulonlähteitä, ja 

asiakkaan valinnan tältä sektorilta tulisi olla hyvin harkittua. Rajallisten resurssien 

vuoksi heikko ja matalan kasvun mahdollisuuden omaava toimiala olisi syytä jättää 

vähimmälle huomiolle. McDonald ym. kuitenkin mainitsevat myös, etteivät toimialaan 

liittyvät kysymykset yksin riitä strategisten asiakkaiden valinnassa. (McDonald ym. 

2000, 121.) 

 

Asiakkaiden arvioinnissa ja valinnassa on käytettävä kahta pääkriteeriä. Ne ovat 

asiakkaan potentiaali organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi (asiakkaan 

kiinnostavuus) ja organisaation kyky käyttää hyväkseen potentiaalin mahdollisuudet 

(yrityksen kyvyt) (McDonald ym. 2000, 122). Arviointikriteerien tulisi olla yrityksen 

strategioiden ja tavoitteiden mukaiset. Kriteereinä toimialan, kiinnostavuuden ja 

kykyjen lisäksi voidaan käyttää liiketoiminnan volyymia, asiakaskannattavuutta ja 

muita määrällisesti ilmaistavia ominaisuuksia, mutta myös referenssi- ja osaamisarvo 

tulee ottaa huomioon. Referenssi- ja osaamisarvolla tarkoitetaan arvoa, jota saadaan 
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yrityksen ja asiakkaan yhteisistä toiminnoista kuten tuotekehityksestä ja koulutuksesta. 

Siten asiakkuuden ja asiakkaan arvoa ei tule määritellä vain rahallisesti ja siten heille 

kohdistetun myynnin määrän tai asiakaskannattavuuden mukaan. (Storbacka ym. 2000, 

41, 51-53.) Strategisen asiakkaan valinnassa käytettäviä kriteerejä tarkastellaan 

tarkemmin kappaleessa 3.2.1.  

 

Asiakkaan kiinnostavuus kohdistuu asiakkaan potentiaaliin tuoda kasvua myyntiin ja 

voittoihin. Kiinnostavuuden selvittämiseksi tulee käyttää organisaation ulkopuolista 

tietoa, mutta kriteerit Storbackan ym. käsityksen mukaisesti tulee yrityksen itsensä 

selvittää. Yrityksen kyvyt taas perustuvat organisaation todellisiin vahvuuksiin kussakin 

asiakkuussuhteessa, joita hyväksikäyttäen yritys voi saavuttaa lisäarvoa. Yrityksen 

kyvyt tulisi objektiivisesti arvioida strategisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen 

mukaan verrattuna kilpailijoihin. (McDonald ym. 2000, 122-123.) 

 

Strategiset asiakkuudet perustuvat todelliseen olemukseen ja siten ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen, yhteisiin prosesseihin ja projekteihin, sidottuihin kustannuksiin, 

jaettuihin tiloihin sekä muihin tekijöihin (McDonald ym. 2000, 49). Yrityksen on 

jatkuvasti analysoitava asiakaskantaansa, jotta uudet strategiset asiakkuudet 

huomattaisiin ja jotta sen strategisiin asiakkaisiin kohdistuvat toimenpiteet suunnataan 

oikeille asiakkaille niille sopivin resurssein. Valmiita strategisia asiakkuuksia tulee 

myös arvioida systemaattisesti, jotta varmistetaan asiakkuuden täyttävän strategisen 

asiakkuuden kriteerit. (Storbacka ym. 2000, 41, 64.) 

 

Yleinen uskomus siitä, että 20 prosenttia asiakkaista toisi 80 prosenttia voitoista, on 

Storbackan ym. (2000) mukaan väärä, sillä heidän mielestään nuo 20 prosenttia 

asiakkaista tuovat jopa 180 prosenttia voitoista. Tällä he pyrkivät osoittamaan, etteivät 

volyymi ja voitto kulje käsikkäin, vaan toisin kuin volyymi, asiakkuuksista saatavat 

tulot voivat olla negatiivisia. (Storbacka ym. 2000, 46.) Tällöin yrityksen panos 

asiakkuuden ylläpitämiseen tai tuotteen toimittamiseen ylittää siitä saatavat tuotot. Jotta 

kannattavat ja kannattamattomat asiakassuhteet voitaisiin paremmin käsitteellistää, 

voimme käyttää apunamme seuraavan sivun taulukossa 2 olevaa Stobachoff-käyrää, 

joka kuvaa kannattavuuden jakautumista asiakaskannassa.     
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Taulukko 2: Esimerkki kannattavuuden jakautumisesta asiakaskannassa. 

 

Taulukossa kukin yksittäinen asiakas on asetettu kannattavuutensa mukaiseen 

järjestykseen vaakatasossa alkaen kannattavimmasta ja päätyen kannattamattomimpaan. 

Pystysuoralla akselilla on kumulatiivinen eli yhteenlaskettu voitto. Kuvassa oleva käyrä 

on vain esimerkki siitä, missä tilassa asiakaskannan kannattavuuden jakautuminen 

saattaisi olla. Käyrän noustessa jokainen asiakas on kannattava, mutta lähdettyään 

laskuun jokainen lisäasiakas on kannattamaton. (Storbacka ym. 2000, 46-47.) 

Kumulatiivisen voiton ollessa alle nollan yritys menettää varojaan, ja sen on etsittävä 

rahoitusta muista lähteistä. 

 

Taulukosta ilmenevä analyysi jakaa Storbackan ym. mukaan asiakaskannan kahteen 

ryhmään, mikä vaikuttaa kannattavuuspotentiaaliin. Nämä ryhmät ovat suojeltavien ja 

muutettavien asiakkuuksien ryhmät. Molempien ryhmien asiakkailla on suuri 

kannattavuuspotentiaali. Suojeltavat asiakkuudet ovat yrityksen elinehto, ja ryhmään 

kuuluvat kannattavimmat suurasiakkaat. Yrityksen on kehitettävä strategia näiden 

asiakkaiden suojelemiseksi kilpailijoilta, jotta pitkäaikaiset asiakkuudet ja positiiviset 

tulot turvattaisiin ja samalla luotaisiin pohja liiketoiminnan kehittämiselle. (Storbacka 

ym. 2000, 48.) 
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Muutettavat asiakkuudet ovat taas vallan toinen ongelma. Niihin kuuluvat analyysin 

mukaan suuren volyymin omaavat kannattamattomat asiakkaat, sillä vain suuret 

asiakkaat voivat olla erittäin kannattamattomia, kuten aikaisemmin totesin. Ne 

sijoittuvat käyrän loppuosaan, jossa kumulatiivinen voitto laskee jyrkästi. Näiden 

asiakkuuksien pitäminen entisillä ehdoilla on mahdotonta, ja yrityksen tuleekin uudistaa 

asiakkuudet perinpohjaisesti. Toisaalta niitä ei voida vallan hylätäkään, sillä ne ovat 

potentiaalisia asiakkuuksia, joita tulee jalostaa. Kannattamattomuuden syyt tulee 

selvittää yksilöllisesti: asiakkuudesta koituvia kustannuksia alentaa ja siitä koituvaa 

työtä vähentää. Kullekin asiakkaalle tulee kehittää ratkaisu, joka mahdollistaa 

hinnoittelun muuttamisen. (Storbacka ym. 2000, 48-49.) 

 

Yrityksellä on usein mahdollisuus ja resurssit keskittyä vain rajalliseen määrään 

asiakkaita, joten käyrällä olevat pienemmän volyymin omaavat asiakkaat, jotka 

sijaitsevat käyrän keskiosassa, eivät ole mielenkiinnon kohteena. Ne heikentävät tulosta 

vain marginaalisesti ja ovat suurin piirtein yhtä kannattamattomia, joten valintaa näiden 

välillä on vaikeata tehdä. Näiden kannattamattomien pienivolyymisten asiakkaiden 

olemassaolo saattaa olla rakenteellinen ongelma yrityksen toiminnoissa, ja toimiin 

tilanteen korjaamiseksi on ryhdyttävä pikimmiten. (Storbacka ym. 2000, 49.) 

 

2.3 Strategisten asiakkaiden valinnan kriteerit 
 

Asiakkuuden kokonaisarvioinnissa analysoidaan asiakkuuksien numeerista arvoa, jota 

tarkastellaan kvalitatiivisesti eli yksityiskohtaisemmin eri näkökulmista. Tällöin 

tarvitaan asiakkuuden syvällistä tietoa, eikä pelkästään numeerisin mittarein saavutettu 

paremmuusjärjestys ole riittävä. Numeerisia mittareita asiakkuuden arvioinnissa ovat 

liiketoiminnan volyymi, asiakkuuden kannattavuus, sen liiketoimintapotentiaali sekä 

euromääräisesti vaikeasti määriteltävät referenssi- ja osaamisarvo. Referenssiarvolla 

tarkoitetaan asiakkuuden mahdollistamaa muiden asiakkaiden tavoitettavuutta ja 

osaamisarvolla yhteistä tuotekehitystä ja mahdollisuutta osaamisalueiden kehittämiseen. 

(Storbacka ym. 2000, 61-63.) 
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McDonald ym. näkevät strategisten asiakkaiden valinnan kriteerinä lähinnä vain 

edellisessä kappaleessa käsitellyn numeerisen paremmuusjärjestyksen, joka saavutetaan 

kokoa tai potentiaalista kokoa, kasvun vauhtia ja mahdollista saavutettavaa volyymia tai 

arvoa käyttäen (McDonald ym. 2000, 123-124). Paremmuusjärjestys perustuu 

objektiivisen arvioinnin pyrkimykseen, joka ei kuitenkaan ole saavutettavissa ja on siksi 

mielestäni kyseenalainen. Objektiivisuus vaatii ajasta, paikasta ja tutkijasta 

riippumattomuutta, eikä tämä ole mahdollista kohteen ja kriteerien valintaan 

perustuvassa arvioinnissa. Storbackan ym. mielestä taas strategisten asiakkuuksien 

valinnassa tarvitaan markkinoinnin ja myynnin johtohenkilöiden panostusta, jotta 

asiakkuuden syvällisemmät merkitykset tulisivat ilmi. Strategisia asiakkuuksia tulee 

seurata ja suunnitella jatkuvasti ja asiakkuuksien johtamisprosessi tulee vakiinnuttaa. 

(Storbacka ym. 2000, 63-64.) 

 

Yleisimmin käytetty valinnan kriteeri strategisia asiakkaita valittaessa on liiketoiminnan 

volyymi. Tähän on johtanut informaation helppo saatavuus ja se, että liiketoiminnan 

laajuuden lisäksi volyymi kuvaa myös suhteesta mahdollisesti saatavaa voittoa eli 

voittopotentiaalia. Suurivolyymiset yritykset tuovat suurimman kassavirran ja 

mahdollistavat kannattavuuden merkittävän parantamisen. Tähän kriteeriin voidaan 

lisätä myös asiakkaan ostojen osuus oman yrityksen myynnistä. (Storbacka ym. 2000, 

54.) Liiketoiminnan volyymiin liittyy läheisesti asiakkaan koko tai potentiaalinen koko, 

jonka mukaan ensimmäinen strategisten asiakkuuksien valinta kaikista asiakkaista 

tapahtuu (McDonald ym. 2000, 123). 

 

McDonald ym. näkevät liiketoiminnan volyymin koon lisäksi asiakkaan toiminnan 

vuotuisena kasvuvauhtina, saavutettavissa olevana liiketoiminnan määränä tai voiton ja 

arvon potentiaalina. Saavutettavissa olevalla liiketoiminnan määrällä tarkoitetaan 

asiakkaan mahdollista rahan käyttöä yritykseen. Potentiaalinen voitto on vaikeammin 

määriteltävissä, koska se on riippuvainen tuotannonalasta. Keinona voidaan käyttää 

kilpailijoiden saavutettavissa olevia voittomarginaaleja. (McDonald ym. 2000, 124-

125.) McDonaldin ym. käsitys on selvästikin liiketoiminnan volyymin ja asiakkuuden 

liiketoiminnan potentiaalin välimuoto. Liiketoiminnan potentiaaliin liittyy myös Guptan 

(2002, 27) esimerkki voimakkaaseen kasvuun panostavista yrityksistä. Näistä 

yrityksistä on vaikeaa tunnistaa tulevat rahavirran tuottajat, sillä niiden tuotto saattaa 

olla negatiivista. Tämän takia perinteiset finanssiin perustuvat kannattavuuslaskelmat 
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eivät pysty kuvaamaan asiakasyrityksen arvoa. 

 

Asiakkuuden liiketoimintapotentiaaliin kuuluvat aikaisemmin käsitellyt referenssi- ja 

osaamisarvo. Asiakkuuden näkeminen oppimisen ja tiedon lähteenä sekä asiakkaan 

innovatiivisuuden ymmärtäminen resurssina on tärkeätä asiakkuuksien osaamisarvon 

määrittämiseksi. Strategisen asiakkuuden valintaan vaikuttavat volyymin lisäksi myös 

muut kriteerit yhdessä referenssi- ja osaamisarvon kanssa, jotka määrittävät 

liiketoimintapotentiaalin. Se voi sisältää arviot asiakkaan toimialan kehityksestä, 

toimialan kasvuvauhdin ja asiakkaan aseman alallaan. Strategisiksi asiakkaiksi 

toivotaan asiakkaita, jotka ovat toimialallaan johtajia tai tulevat olemaan johtajia tai 

voittajia kasvavien toimialojen markkinoilla. (Storbacka ym. 2000, 54-55.) 

 

Yrityksen tarjoaman asiakassuhteen ja mahdollisten strategisten asiakkaiden toiveiden 

välinen strateginen yhteensopivuus tulee myös ottaa huomioon valinnassa. Se tarkoittaa 

yrityksen merkityksen selvittämistä asiakkaan prosesseissa. Merkityksen heijastaminen 

yrityksen strategisen johtamisen tavoitteisiin ratkaisee yhteensopivuuden. Tarjooman 

ollessa merkittävä, asiakas on todennäköisesti kiinnostuneempi yhteistyöstä kuin 

strategisen asiakkuuden ollessa kiinnostamaton. (Storbacka ym. 2000, 55.) 

 

Strategioiden yhdenmukaisuus ja työn tasaisen jatkuvuuden näkymät ovat tärkeitä 

tekijöitä valittaessa strategisia asiakkaita ja lisäävät asiakkaan kiinnostavuutta. On myös 

tarkkailtava asiakkaan aikaisempaa käyttäytymistä kuten maksujen oikea-aikaisuutta, 

liiketoiminnan helppoutta ja asiakasta ympäröivää verkostoa. Toisaalta strategisten 

allianssien, maailmanlaajuisuuden ja vastuutuksen vaatimusten täyttymys ja 

ajankohtaisuus ovat myös kriteereinä valintaa suoritettaessa. (McDonald ym. 2000, 

125.) 

 

Monituotteisuus vaikuttaa myös strategiseen yhteensopivuuteen, sillä jos yrityksellä on 

useita tuotteita, niiden tarjoaminen yhtenä kokonaisuutena ja siten yhdellä 

myyntiprosessilla tuo tehokkuutta yrityksen toimintaan. Siihen vaikuttaa potentiaalinen 

ulkoistamisasiakkuus, jolla asiakasyritys hakee tuotteidensa vaatimien prosessien 

siirtämistä muille yrityksille. Tämä vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja molempien 

osapuolten prosessien uudistamista. (Storbacka ym. 2000, 55-56.) 
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Strategisia asiakkaita valittaessa asiakkaiden prosessit ja osittain niiden ominaispiirteet 

tulisi ottaa huomioon. Asiakkaan prosessien tunteminen erityisesti osto- ja 

menettelytapojen ja päätöksentekotapojen, yhteisten arvojen, asiakkuuden historian, 

sekä maantieteellisen jakautumisen osalta on tärkeää. Strategisiksi asiakkaiksi valitaan 

usein pitkäaikaisen hankintataipumuksen omaavia asiakkaita. Kerran ostaneet eivät taas 

ole välttämättä uskollisia, joten strategisen asiakkuuden mahdollisuus ei kiinnosta 

todennäköisimmin asiakasta. (Storbacka ym. 2000, 56.) 

 

Yhteisten arvojen lähtökohtana on yrityksen ja asiakkaan välinen luottamus, joka 

puolestaan on välttämättömyys strategisten asiakkuuksien kehittämisessä. Toisaalta 

myös yhteinen historia auttaa suhteen järjestelmällisessä kehittämisessä. Yhteisen 

historian myötä yrityksen ja asiakkaan välille muodostuu henkilökohtaisia sidoksia, 

jolloin asiakas antaa tärkeätä informaatiota yritykselle. (Storbacka ym. 2000, 56-57.) 

 

Asiakkaan käyttämä päätöksentekotapa valitessaan toimittajia ja kumppaneita on 

olennaista tuntea, sillä se saattaa olla hyvinkin rationaalista ja määrällisesti tuloksia 

analysoivaa tai arvoja korostavaa. Tällöin osataan arvioida strategisen asiakkuuden 

mielekkyyttä asiakkaan näkökannalta. Myös päätöksenteon keskittyneisyys vaikuttaa 

strategisen asiakkuuden perustamisen helppouteen, koska se vähentää tarvittavien 

kontaktien määrää. Huomattava on kuitenkin se, ettei tällöin yhteisesti jaettu 

informaatio tuo optimaalista arvopotentiaalin määritystä. (Storbacka ym. 2000, 58.) 

 

Jos asiakkaan status ja yrityskuva ovat vahvoja ne vaikuttavat positiivisesti valituksi 

tulemiseen. Ristikkäismyynnin mahdollisuus taas lisää sitoutumista ja on siksi hyvin 

mielekäs ominaisuus. Asiakkaalla tulisi olla kyky selvitä ja hallita kompleksit tilanteet 

kuten suhdehoito ja työvoiman moninaisuus. Strategiseksi asiakkaaksi usein valitaan 

sellainen asiakkuus, jolla on suurta merkitystä yritykselle tai tytäryhtiölle tai samaan 

konserniin kuuluvalle. (McDonald ym. 2000, 125.) Uudenlainen lähestymistapa 

asiakasyrityksen arvostamiselle onkin asiakasyrityksen asiakkaiden arvostaminen, eli 

miten yritys pystyy pitämään nykyiset asiakkaat, hankkimaan uusia asiakkaita ja kuinka 

tuottoisa on asiakkuuksien elämänkaaren arvo (Gupta 2002, 27). 

 

Yrityksessä toimivalla asiakkuudesta vastaavalla henkilöllä on usein asiakkaan johtoa 

paremmat tiedot ja ymmärrys asiakkaan toiminnoista niiden ollessa laajasti 
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hajautuneita. Tämänlaisessa tilanteessa molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, ja 

syntyy uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Asiakkaan sitoutuminen yritykseen 

vahvistaa asiakkuuden lujuutta. Strategisia asiakkaita valittaessa eri sidokset kuten 

asiakastyytyväisyys sekä koetut ja rakenteelliset sidokset tulisi arvioida ja niiden 

kehittäminen suunnitella. Koettuja sidoksia voivat olla esimerkiksi osaamiseen tai 

kulttuuriin liittyviä tekijöitä, ja rakenteelliset sidokset ovat esimerkiksi taloudellisia, 

teknisiä tai maantieteellisiä sidoksia. (Storbacka ym. 2000, 59.) 

 

2.4 Strategisten asiakkuuksien muodot 
 

Strategisten suhteiden ja asiakkuuksien muodoista puhuttaessa voimme todeta suhteiden 

kompleksisuuden johtaneen asiakkuuksien erilaisten muotojen tarpeeseen, jotta 

asiakkuuksia pystyttäisiin hallitsemaan. Monimutkaisuus taas johtuu McDonaldin ym. 

mukaan viidestä eri syystä. Ensimmäiseksi hän mainitsee asiakkaiden yhdistymisen 

vahvemmiksi ja laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin organisaatio saattaa toimia 

asiakkaana sekä tuottajana. Toisena kohtana on asiakkaan mahdollinen kaksijakoinen 

rooli kilpailijana ja palvelun tai tuotteen ostajana. Tilanteesta syntyy usein sisäisiä ja 

ulkoisia konflikteja, ja silloin asiakkuuden johtamiselta vaaditaan enemmän panosta. 

(McDonald ym. 2000, 20-21.) 

 

Kolmantena kompleksisuuden aiheuttajana McDonald ym. toteavat asiakkaiden 

globaalisuuden ja siksi myös toimitukselta vaaditun maailmanlaajuisuuden. Tällöin 

ongelmana ovat kieleen, kulttuuriin, aikaeroon ja maantieteelliseen sijaintiin liittyvät 

kysymykset. Neljäs ja viides kohta liittyvät enemmän uuden informaatioteknologian 

myötä tulleisiin tilanteiden nopeisiin ja kiihtyviin muutoksiin. Erityisesti sähköinen 

kauppa vaikuttaa yritysten tapaan toimia. Joustavuuden ja nopeuden vaatimukset 

johtavat viimeiseen kohtaan, johon on pyritty vastaamaan strategisten allianssien avulla. 

Strategisten allianssien tapauksissa yritys saattaa olla tuottajana kolmannelle 

osapuolelle tietämättään asiasta. (McDonald ym. 2000, 21-22.) 

 

Storbackan ym. mukaan on olemassa kaksi ulottuvuutta, joita voi pitää neljän erilaisen 

strategisen asiakkuuden lähtökohtana. Nämä ulottuvuudet ovat yrityksen rooli asiakkaan 

liiketoimintaprosesseissa ja asiakkuuden piirteet. Roolilla tarkoitetaan asiakkaan 
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prosessin tärkeyttä ja yrityksen siihen osallistumisen astetta. Asiakkuuden piirteet taas 

kuvaavat yhteistyön laatua, joka vaihtelee kertamyynnistä liiketoimintojen 

yhteensovittamiseen. Kertamyynnissä kyse on vain resurssien vaihdannasta, kun taas 

liiketoiminnon yhteensovittamisen tarkoituksena on karsia päällekkäisiä ja ei-arvoa 

tuottavia toimintoja. (Storbacka ym. 2000, 67.) 

 

Toisaalta suhteiden kehittymisessä voidaan nähdä kaksi muuta ulottuvuutta, jotka 

määräävät McDonaldin ym. mukaan strategisen asiakkuuden tason. Ne ovat 

molemminpuolinen luottamus ja yhteinen riippuvuus. Luottamuksen tulee olla niin 

vahva, ettei kumpikaan osallinen käytä saamaansa informaatiota tai etuoikeutettua 

asemaansa oman edun tavoittelemiseksi. Yrityksen ja asiakkaan välisen riippuvuuden ja 

sitoutuneisuuden tulee olla myös nähtävissä. (McDonald ym. 2000, 51.) 

 

Neljä Storbackan ym. tarkoittamaa strategisen asiakkuuden tyyppiä ovat 

avainasiakkuus, strateginen eli konsultointiasiakkuus, ulkoistamisasiakkuus ja 

kumppanuusasiakkuus. Näiden yhteyttä kahteen aikaisemmin mainittuun ulottuvuuteen 

selventää kuvio 1. Eri asiakkuustyypit vaativat omanlaisensa tarjooman asiakkuudesta, 

koska kussakin tyypissä ovat erilaiset kilpailuedun mahdollisuudet ja asiakkuuteen 

liittyvät toimintatavat. (Storbacka ym. 2000, 66-67.) 

 

 

 

Kuvio 1: Strategisten asiakkuuksien asemointi. 

KUMPPANUUS-
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Osallistuja
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Kauppatapahtumapohjainen/ 
resurssien vaihdanta 

Yhteistyöpohjainen/ 
resurssien jakaminen 

Toimittajan rooli 
asiakkaan prosessissa 

Asiakkuuden luonne 



 
 

 
 

29

Storbackan ym. näkemys erottaa tavallaan tärkeimmät asiakkuudet, muttei perusta 

niille. McDonaldin ym. tyypittely taas pitää lähtökohtanaan asiakkaiden ja 

asiakkuuksien arvojärjestystä. Hän näkee viisi eri asiakkuuden tasoa. Ne ovat kokeilu-, 

perus-, yhteistyö-, riippuvuus- ja yhdentyvyysasiakkuudet. Näistä kokeiluasiakkuus on 

yrityksen ja asiakkaan välinen suhde ennen todellista strategista asiakkuutta, ja siksi 

jätän kyseisen luokituksen huomiotta. Muutoin McDonaldin ym. luokittelu perustuu 

yhteistyön asteeseen ja osallisten tarpeisiin. (McDonald ym. 2000, 51-53.) 

 

Storbackan ja hänen kumppaneiden sekä McDonaldin ym. käsityksiä vertailen 

seuraavissa kappaleissa ja pyrin yhdistämään McDonaldin tutkijaryhmän hierarkiajaon 

Storbackan ym. neljään asiakkuuden tyyppiin. Tyypittelyt sivuavat toisiansa, ja yhteiset 

piirteet ovat selvästi havaittavissa. Käsitykset kauppatapahtuma- ja 

yhteistyöpohjaisuudesta tuottavat kuitenkin ongelmia, sillä tutkijoiden käsitykset ovat 

päinvastaisia eri luokituksissa. Tätä päinvastaisuutta käsitellään vielä myöhemmin. 

Tutkimuksen perustaksi otettiin Storbackan ym. malli strategisista asiakkuuksista, jota 

selvitettiin myös McDonaldin ym. teorian avulla ja pyrittiin osoittamaan teorioiden 

olennaisimpia eroja. Erot kohdistuvat lähinnä konsultointi- ja ulkoistamisasiakkuuksiin. 

 

2.4.1 Avainasiakkuus 

 

Avainasiakkuuteen liittyy vain löyhiä yhteistyön sidonnaisuuksia, ja se perustuu 

ostotapahtumaan. Yrityksen merkitys asiakkaalle rajoittuu avustaviin toimenpiteisiin. 

Avainasiakkaan valinta perustuu myynnin volyymiin, ja siksi asiakkaat ovat usein 

suurivolyymisia. Tällöin yrityksen päämääränä on olla asiakkaan pääasiallinen 

toimittaja. Se toimittaa yksittäisiä ja yksinkertaisia ratkaisuja ilman monimutkaisia 

kohtaamisia. (Storbacka ym. 2000, 68.) 

 

Perusasiakkuuteen kuuluu myös samantyylisiä ominaisuuksia kuin juuri käsitellyt, ja 

perusasiakas voidaan nähdä synonyymina avainasiakkaalle. Perusasiakkaan ja yrityksen 

väliseltä suhteelta ei odoteta muuta kuin vaihdannan toteutumista. Suhteen ollessa 

alkutekijöissään myyvän yrityksen on keskityttävä toimittamaan tarjouksensa 

tehokkaalla tavalla samalla täyttäen ostajan minimivaatimukset. (McDonald ym. 2000, 

57.)  
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McDonaldin ym. mukaan perusasiakkuudet ovat suhdehierarkian alimmalla tasolla, ja 

he korostavat huomion kiinnittämistä asiakkuusanalyysiin. He toteavat, ettei edes 

kannattavien perusasiakkuuksien kehittäminen korkeammalle tasolle ole aina 

kannattavaa tai mahdollista. Tähän voi olla syynä suhteen lyhytikäisyys, mikä johtuu 

poliittisista, teknologisista tai vaikkapa omistajuuteen liittyvistä muutoksista. Toisena 

syynä he mainitsevat asiakkaan ominaisuuksiin liittyvät seikat kuten toimittajan 

vaihtoalttius ja alhaisen kustannuksen etsiminen välittämättä mahdollisesta lisäarvosta. 

Näissä tilanteissa asiakkuuden pitkän ajan arvo ei yllä kattamaan suhteeseen 

panostettavia investointeja. (McDonald ym. 2000, 57.) 

 

Tarjooman ominaisuudet ja asiakkaalle tuottamat hyödyt, jotka kohdistuvat yleensä 

tuotteisiin, ovat avainasiakkaille tärkeitä. Asiakastyytyväisyyden ja prosessien 

tehokkuutta lisäävien ratkaisujen ohella asiakkaan tarpeisiin tulisi kohdistaa huomio, 

koska avainasiakkaiden päätös ostosta tapahtuu usein tarjooman kilpailukyvyn 

perusteella. (Storbacka ym. 2000, 68.) 

 

Yritys ei itse eivätkä sen perusasiakkaat ole sitoutuneita suhteeseen, ja esteet siitä 

poistumiseen ovat matalia. Asiakkuussuhteissa ei jaeta merkittäviä määriä informaatiota 

eikä vaihdantakaan kovin usein ole suurta, ei laadullisesti eikä määrällisesti. (McDonald 

ym. 2000, 59.) Tämä on vastoin Storbackan ym. käsitystä volyymiin perustuvasta 

avainasiakkuudesta. Kieltämättä herääkin kysymys syistä, miksi perusasiakkaat 

luokitellaan strategisiksi asiakkaiksi.  

 

Lisäksi McDonaldin ym. näkemyksen mukaan toiminta perusasiakkuuksissa on 

tilanteisiin reagoivaa, eikä pyritäkään ennustamaan uusia tilanteita. Osapuolet jakavat 

yhteisen mielenkiinnon kohteen, mutta se ei ole heidän ydinkiinnostuksensa. 

Suhdetoiminta on hyvin liiketoiminnan omaista, ja siksi yhteinen sitoutuneisuus jää 

toteutumatta. Mikään ei siis estä ostajaa vaihtamasta toimittajaa. (McDonald ym. 2000, 

60.) 

 



 
 

 
 

31

2.4.2 Ulkoistamisasiakkuus 

 

Myös ulkoistamisasiakkuus perustuu yrityksen avustajan rooliin asiakkaan toiminnassa. 

Lähtökohtana on yhteistyö ja sen kautta resurssien jakaminen, jolloin yrityksellä on 

usein tarjoomana pitkäaikainen palvelu, joka korvaa asiakkaan aikaisemmin itsensä 

hoitaman prosessin. (Storbacka ym. 2000, 68-69.) McDonaldin ym. lähin vastine 

ulkoistamisasiakkuudelle on yhteistyöasiakkuus. Tosin he eivät mainitse prosessien 

integroimista eivätkä yhteistyöpohjaisuutta, mutta muuten yhteistyön lisääntyminen ja 

jaetun informaation määrän kasvaminen viittaavat ulkoistamisasiakkuuden ja 

avainasiakkuuden välimaastoon. Ratkaisuun yhteistyöasiakkuuden sijoittamisesta 

ulkoistamisasiakkuudeksi vaikutti suhteen positiivinen vaikutus ja avoimuus. 

(McDonald ym. 2000, 60.) 

 

Suhteessa kysynnän ennustaminen helpottuu verrattuna avainasiakkuuksiin, vaikka 

suhde on hyvin haavoittuvainen kilpailijoiden toimille. Yritys ei ole ainut toimittaja, ja 

asiakas kartoittaa kilpailijoiden tarjoomia ja vertailee näitä. Tässä luokassa 

asiakassuhteen potentiaalinen kehittyminen mahdollistetaan, jos rajallisen tiedon ja 

rajallisten mahdollisuuksien kehä pystytään murtamaan, mikä mahdollistaa 

mielenkiintoisemmat tarjoomat. (McDonald ym. 2000, 63.) 

 

Ulkoistamisasiakkuudessa etsitään kustannustehokkuutta ja sen selvittämiseksi tarvitaan 

määrällisiä tietoja. Asiakkaan ulkoistama prosessi tulee integroida omien prosessien 

kanssa, minkä mahdollistaa tietojen ja resurssien jakamisen kehittäminen. (Storbacka 

ym. 2000, 69.) Toimittajaan ei yhteistyöasiakkuudessa vielä luoteta sataprosenttisesti, 

vaikka informaatiota annetaankin yritykselle käyttöön enemmän. Se ei sisällä arkoja 

eikä ehdottoman luottamuksellisia tietoja. Yhteistyöasiakkuudessa yritys ehdottaa 

lisäarvon tuottamisen keinoja asiakkaalle ja asiakas suhtautuu positiivisesti yritykseen 

sekä pyrkii parantamaan kommunikointiaan. Asiakas saattaa itse ehdottaa tapoja 

lisäarvon tuottamiseksi ja auttaa ratkaisujen löytämisessä. (McDonald ym. 2000, 60,62.) 

 

McDonaldin ym. yhteistyöasiakkuus voi kehittyä perusasiakkuudesta, jolloin asiakas on 

vakuuttunut yrityksen pätevyydestä ja suhtautumisesta asioihin. Asiakas antaa tämän 

myötä yrityksen toimia lähempänä ja intensiivisemmin. Toisaalta yhteistyöasiakkuus 
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voi syntyä sellaisenaan, kun kyse on laajoja investointeja vaativasta hankkeesta. 

(McDonald ym. 2000, 60-61.) 

 

Poistuminen suhteesta ei kuitenkaan ole mahdotonta, vaikkakin vaikeata. Moni asia 

saattaa mennä vikaan, ellei suhde ole huomattavan organisoitu. Tällainen tilanne syntyy, 

kun perusasiakkuuden tehokkuus ja kontrolli menetetään saavuttamatta seuraavassa 

luvussa käsiteltävän riippuvuusasiakkuuden avoimuutta ja yhteistä toimintaa. 

(McDonald ym. 2000, 61-62.) 

 

2.4.3 Konsultointiasiakkuus 

 

Asiakkaan pitkäaikaiseen menestykseen perustuva asiakkuus on yleensä strateginen 

asiakkuus. Jos yrityksellä on tärkeä rooli asiakkaan prosesseissa, asiakas on 

riippuvainen yrityksen tarjoomasta ja yrityksellä on strateginen merkitys asiakkaalle. 

Tarjooman saannin varmistaminen on lähtökohtana asiakkaalle, ja se pyrkii jakamaan 

tietoa sekä tuottamaan tarjooman yhdessä yrityksen kanssa. Taloudellisia tuloksia ja 

tavoitteiden saavuttamista ajatellen asiakasta kiinnostaa tietää yrityksen tarjooman 

vaikutus. (Storbacka ym. 2000, 68.)  

 

McDonaldin ym. vastine konsultointiasiakkuudelle on riippuvuusasiakkuus, mutta tässä 

vaiheessa on huomattava, ettei Storbackan ym. mielestä konsultointiasiakkuudella ole 

merkittävää yhteistyöpohjaisuutta. McDonaldin ym. mukaan siirrymme hierarkiatasolla 

ylöspäin ja yhteistyöpohjaisuus kasvaa. Riippuvuusasiakkuudessa kumpikin osapuoli 

ymmärtää toistensa tärkeyden. Myyvästä yrityksestä on tullut asiakkaan ainoa tai 

pääasiallinen toimittaja ja strategisesti merkittävä ulkoinen resurssi. Yritys ja 

riippuvuusasiakas jakavat informaatiota siinä määrin, että niiden haavoittuvuus kasvaa. 

(McDonald ym. 2000, 64.) 

 

Yrityksen ja asiakkaan välille syntyy erittäin luja, muttei korvaamaton sidos. 

Poistuminen suhteesta on vaikeata ja epäkäytännöllistä, koska osapuolilla saattaa olla 

yhteisiä toimintoja kuten markkinointi sekä työnteko ja niillä voi myös olla jaettuja 

tuotekokonaisuuksia. Organisaatiot yhdistyvät useiden eri funktioiden osalta, ja 

informaatiota vaihdetaan yritysten eri tasoilla. (McDonald ym. 2000, 64-65.) 
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Kummankin osapuolen tulee ymmärtää asiakkuuden taso ja yritysten väliset 

sopimukset, jotta vältyttäisiin pettymyksiltä suhteessa. Niiden odotusten suhteelta on 

oltava selkeät ja realistiset. Tällöin suhteella nähdään olevan enemmän jatkuvuutta ja 

arvoa, ja siksi ollaan valmiita sijoittamaan liiketoiminnan kehittämiseen ja ollaan 

valmiita odottamaan rahoituksen takaisinmaksua kauemmin. (McDonald ym. 2000, 65.) 

 

Riippuvuussuhteessa olevat organisaatiot voivat keskittyä pitemmän aikavälin 

suunnitelmiin, ja keskinäisiä kustannuksia saadaan alennettua. Informaation suurempi 

määrä ja laadukkuus sekä yhdistetyt toiminnot parantavat innovatiivisuutta ja asiakkaan 

ymmärtämistä. Toiminta on usein ennakoivaa eikä reagoivaa, ja silti kustannuksia 

säästetään. Suhde on sosiaalisempi ja sisältää huomattavan määrän luottamusta. 

(McDonald ym. 2000, 67-68.) 

 

2.4.4 Kumppanuusasiakkuus 

 

Yhteiset tavoitteet ja pitkäaikainen sitoutuminen yhteiseen kehittämistyöhön johtavat 

kumppanuusasiakkuuden mahdollisuuteen. Sen tunnuspiirteenä on yrityksen ja 

asiakkaan välisten rajojen häviäminen. Asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen on 

kuitenkin olennaisinta, ja siihen päästään yhteisen kehittämistyön, 

suunnittelumenetelmän, yhteistuotannon ja riskien jakamisen kautta. (Storbacka ym. 

2000, 69.) 

 

Kumppanuusasiakkuus vaatii kummankin osapuolen luottamusta, ja siksi 

organisaatioiden yhteensovittaminen tiedon kuten taloustietojen jakamisen 

edistämiseksi on tärkeää (Storbacka ym. 2000, 69). McDonaldin ym. yhdentyvyys-

asiakkuus on hyvin ptkälti samanlainen kuin kumppanuusasiakkuus. Siinä operoidaan 

yhtenä kokonaisuutena, vaikkakin erillisinä identiteetteinä, sellaisen arvon 

saavuttamiseksi, jota yksinään ei voitaisi tuottaa (McDonald ym. 2000, 69). 

 

Toimittaja ja asiakas toimivat rajat ylittävissä projekteissa tai funktioissa, ja sisäiset 

sekä ulkoiset esteet häviävät. Toiminta on yhteisen strategian mukaista, 

tiedonjärjestelmät yhdistetty ja informaatiovirta yhdenmukaistettu. Lähteminen 
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suhteesta ei tarkoita pelkästään kallista ja vastenmielistä kokemusta, vaan se on 

traumaattinen kokemus organisaatio- ja henkilökohtaisella tasolla. Kumppanuus- 

asiakkuus on sitoutuneisuuden ja luottamuksen korkein taso. (McDonald ym. 2000, 69-

70.) 

 

Kumppanuusasiakkuuden tarkoituksena on arkojen kuten taloudellisten tietojen 

jakaminen aikaansaamalla samalla yhteisesti jaettu tunne yhteenkuuluvuudesta. 

Jokainen opportunistinen siirto huomataan nopeasti, ja yhtenä lähtökohtana onkin oman 

edun tavoittelemisen ehkäiseminen. Kumppanuusasiakkuus mahdollistaa asiakkuuksien 

tyypeistä parhaiten kustannuksien leikkaamisen, liiketoiminnan laajentamisen, 

tulevaisuuden turvaamisen ja oman osaamisen hyväksikäytön. 

Kumppanuusasiakkuuksia voi yrityksellä olla vain yksi tai korkeintaan muutama, sillä 

asiakkuus vaatii suuren panoksen, niin työntekijöiltä kuin rahallisestikin. (McDonald 

ym. 2000, 70-71.) 
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3 ASIAKKAAN ODOTUKSET PALVELULTA  
 

 

Odotukset ovat asiakkaan määrittelemiä positiivisten ja negatiivisten tapahtumien 

mahdollisuuksia, joita asiakas saattaa kohdata ryhtyessään johonkin toimeen (Olson & 

Dover 1979; Oliver 1980a). Olson ja Dover (1976) näkevät odotukset ensinnäkin ennen 

ostoa olemassa olevina uskomuksina siitä, että tuotteen tarjoaja saavuttaa tietyn 

toimituksen tason asiakkaalle keskeisissä asioissa. Toiseksi he pitävät odotuksia 

arvioina toimituksen tason saavutuksen todennäköisyydestä. Tätä näkemystä tukee 

myös Kopallen ja Lehmannin kirjoitus asiakkaan odotuksista. He käsittelevät 

mainostetun ja todellisen laadun tai tyytyväisyyden välistä eroa ja sitä, miten 

asiakkaalla on tapana strategisesti alentaa odotuksiaan arvioidessaan kokemustaan. 

Asiakkaat alentavat todellisia odotuksiaan, jotta kokemuksen laatu olisi parempaa. 

(Kopalle & Lehmann 2002, 24-25.) 

 

Palveluilla on useita odotuksia mutkistavia piirteitä kuten asiakkaan osallistuminen 

palvelun tuottamiseen ja aineettomuus. Palvelut ovat heterogeenisia, ja ne vaihtelevat 

niiden tarjoajien ja asiakkaan omien työntekijöiden välillä sekä työntekijän itsensä 

osalta. (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985.) Myös palveluiden erilaisuus saattaisi 

vaikuttaa odotuksiin, sillä täysin puhtaat palvelut, joita ovat esimerkiksi 

vakuutuspalvelut, voivat tuottaa aineelliseen tuotteeseen liitettävistä palveluista 

poikkeavia odotuksia. Odotuksiin vaikuttavia tilannekohtaisia tekijöitä ovat edellisten 

lisäksi asiakkaiden ominaisuudet, ovatko nämä käyttäneet aikaisemmin palvelua ja onko 

asiakas yritysasiakas vai yksityinen kuluttaja. Erot odotusten luonteessa ovat kuitenkin 

pieniä eivätkä tilastollisesti merkittäviä. (Zeithaml, Berry, Parasuraman 1993, 3-4.)  

 

3.1 Odotusten luokitteluja 
 

Ostopäätöstä tehtäessä asiakkaan odotukset aloittavat tyytyväisyyden ja 

tyytymättömyyden arviointiprosessin. Tämä johtuu odotusten sisältämästä 

ennakkokäsityksestä, kuinka hyvin tuote palvelee asiakasta hänelle tärkeissä asioissa. 

Odotukset joko ylitetään, toteutetaan tai alitetaan; edelliset johtavat tyytyväisyyteen ja 

viimeinen taas pettymykseen. (Swan & Trawick 1981, 49.) Oliver (1980b) lisää 
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aikaisempaan Olsonin ja Doverin odotusten käsitykseen niiden arviointiominaisuuden 

tärkeyden. Odotukset luovat standardin, jonka perusteella myöhempi toiminta 

arvostellaan (Oliver 1980a). Odotuksiin vaikuttaa tuote itse, joka tässä tapauksessa on 

palvelu, ja siihen liittyvät aikaisemmat kokemukset, brandin eli tuotekuvan 

sivumerkitykset ja tuotteen symboliset merkitykset. Sen lisäksi niihin vaikuttaa 

ympäristö ja tausta, jotka sisältävät kommunikaation ja sosiaaliset suosittelijat kuten 

idolit ja ryhmän johtajat. Kolmanneksi odotuksia muokkaavat yksilön ominaisuudet 

kuten vakuutettavuus. (Helson 1959.) 

 

Eräiden kirjoittajien mukaan odotukset voidaan luokitella ideaalisiin, toivottuihin ja 

hyväksyttäviin suorituksen tasoihin, mutta Oliver (1981, 33) huomauttaa kyseessä 

olevan vain pisteitä odotusten jatkumolla. Jatkumolla ääripäinä ovat asiakkaan 

käsitykset varmasti ilmenevistä ja varmasti ilmenemättömistä asioista. Edellisiin liittyen 

Ojasalon väitöskirja (1999) esittelee viisi asiakkaan odotusten luokitusperustelua. Ne 

ovat epämääräiset, luontaiset, selkeät, epärealistiset ja realistiset odotukset. Kolme 

ensimmäistä luokkaa sijoittuu joko epärealistisiin tai realistisiin odotuksiin. Nämä 

odotukset voivat sijoittua jatkumon kaikkiin kohtiin. Ojasalo selittää ne empiirisin 

tutkimuksin, jotka auttoivat häntä luokkien tunnistamisessa, ja niiden tarkoituksena on 

helpottaa odotusten dynaamisuuden eli muuttuvuuden tulkinnassa. Hän ottaa huomioon 

myös odotusten mittaamiseen ja paljastamiseen liittyvät mahdollisuudet. Ojasalon 

tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla odotusten muutoksia selkeästä luontaiseksi ja 

esittää dynaaminen odotusten malli. Mallin tehtävänä on integroida eri odotusten luokat 

ja kuvailla niiden muutoksia. (Ojasalo 1999, 81.) 

 

Zeithaml, Berry ja Parasuraman (1993, 2) käyvät tutkimuksessaan läpi aikaisempia 

luokitteluperusteita odotusten standardoimiseksi ja päätyvät tulokseen, että hallitseva 

ajattelutapa on odotusten näkeminen asiakkaan ennusteina tapahtumista tulevassa 

toiminnassa tai vaihdossa. Toinen standardi on odotusten näkeminen ideaalisen tason 

kuvauksena. Aikaisemmin on käsitelty toivottu palvelun taso, ja siten Swan ja 

Trawickin (1980) odotukset halutusta, Prakashin (1984) odotukset normatiivisesta eli 

siitä, miten palvelun tulisi tapahtua, ja Millerin (1977) odotukset ideaalista tasosta 

kuuluvat tähän tyypitykseen. Miller ehdottaa edellisten lisäksi odotusten jakoa 

siedettävään ja asiakkaiden panosta vastaavaan ansaittuun tasoon. Odotukset saattavat 

perustua vertailuun, jolloin asiakas vertailee kokemuksiansa vastaavista tuotteista ja sen 
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mukaan muodostaa odotuksensa (Prakash 1984). Tähän liittyen Prakash luokittelee 

odotukset kolmeen luokkaan, jotka ovat vertailevat, normatiiviset ja ennustavat 

odotukset. 

 

Halutun ja hyväksyttävän palvelun välistä eroa Zeithaml ym. (1993, 6) kutsuvat 

suvaitsevuuden vyöhykkeeksi, joka vaihtelee asiakkaiden välillä ja asiakkaiden omissa 

mielissä. Myöhemmin tulevassa osiossa, jossa käsitellään odotusten johtamista, käydään 

läpi myös suvaitsevuuden vyöhykettä tarkemmin. Heidän tutkimuksensa lopputuloksena 

oli kolme aikaisempia kirjoituksia mukailevaa odotusten luokkaa: haluttu, hyväksyttävä 

ja ennustettu palvelu. 

  

Aikaisempien odotusten luokittelujen ja Ojasalon luokitusten erona on enimmäkseen 

aikaperspektiivi. Aikaisempien kirjoitusten mukaan odotukset yhdistetään palvelu- tai 

liiketapahtumaa edeltävään aikaan, kun taas Ojasalo pitää odotuksia olemassa olevina 

koko prosessin ajan. Kokemusten merkitys tulevien tapahtumien odotuksiin on otettu 

huomioon, mutta palvelun ja kulutuksen samanaikaisuuden vuoksi tulisi myös koko 

prosessin ja odotusten vuorovaikutuksen merkitystä tarkastella. Aikaisemmat odotusten 

tyypittelyt ja luokittelut voivat tietenkin sijoittua kuhunkin Ojasalon luokkaan, mutta 

pyrin keskittymään mahdollisten luokitusten vaihtoehtoihin. 

 

Ojasalon mukaan asiakkailla on odotusten joukko, jotka sisältävät samanaikaisesti 

aikaisemmin mainittuihin luokituksiin liittyviä piirteitä vaihtelevissa määrin. 

Tarkoituksena tässä tutkimuksessa on kuvailla lyhyesti Ojasalon käsitystä kustakin 

viidestä luokasta ja niiden piirteistä, vertailla niitä muihin odotusten tyypittelyihin ja 

korostaa keskeisiä eroavuuksia. Kuvailun jälkeen keskitytään odotusten ymmärtämiseen 

ja johtamiseen sekä lopuksi esitellään Ojasalon kehittämä dynaaminen odotusten malli, 

johon sovelletaan empiirisen tutkimuksen tuloksia. (Ojasalo 1999, 84-85.) 

 

3.1.1 Epärealistiset odotukset 

 

Odotukset voidaan luokitella kahteen yläkategoriaan, jotka kuvaavat niiden perimmäistä 

luonnetta. Ne ovat epärealistisia tai realistisia. Realistiset odotukset käsittelen 

seuraavassa alaluvussa. Epärealistiset odotukset ovat lähes mahdottomia, ellei 
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mahdottomia palveluntuottajan tai asiakkaan itsensä toteuttaa. Ojasalo toteaa, että 

näihin odotuksiin liittyy ongelman määritteleminen, ratkaisun suunnittelu ja sen 

käyttöönotto niin pitkälle ilmaistuna ja korkein vaatimuksin, ettei sitä yksinkertaisesti 

pystytä toimittamaan. (Ojasalo 1999, 83-84.) Jos odotukset ovat mahdottomia, 

asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on heikko riippumatta objektiivisesti koetusta 

hetkellisestä tyytyväisyydestä (Grönroos 1990, 41). Epärealistisuus voi liittyä 

odotuksiin teknologian suorituskyvystä, jolloin osaamisen raja tulee vastaan, vaikka 

asiakas odottaa saavansa vieläkin tehokkaamman tuotteen. Tämä totuudenvastaisuus 

palvelussa saattaa olla kohdistettuna lopputuotokseen, suoritukseen tarvittavaan aikaan 

tai hyötyyn, jonka asiakas uskoo palvelusta saavansa. Jotta asiakkaan kokema laatu olisi 

parempaa, tulisi epärealistiset odotukset saada realistisemmiksi ja siten todellista 

tilannetta enemmän vastaaviksi. (Ojasalo 1999, 83-84.) Palveluun liittyvää tietoa 

asiakkaat voivatkin saada esimerkiksi aikaisemmista kokemuksista. Zeithamlin ym. 

tekemän tutkimuksen mukaan odotukset muuttuvat realistisemmiksi kokemuksesta 

saadun tiedon myötä (Zeithaml ym. 1993, 10). 

 

Palveluodotukset voivat liittyä palvelun tavoiteltuun, ennustettuun tai riittävään tasoon 

(Zeithaml, Berry, Parasuraman 1993, 1). Epärealistiset odotukset liittyvät mielestäni 

lähinnä tavoiteltuun tasoon, ja tällöin asiakkaalla saattaa olla käsitys niiden 

todellisuuden vastaisuudesta. Toisaalta ennustetun ja riittävän palvelun tasot saattavat 

myös olla epärealistisia, ja asiakkaan kokema tyytymättömyys palvelun jättäessä 

odotukset täyttämättä korostuu. Esimerkiksi internet vaikeuttaa usean yrityksen 

asiakasodotusten täyttämistä, sillä internetin myötä ovat odotukset palvelun nopeudesta 

ja helppoudesta korostuneet (Kincaid 2003, 59). On huomattava, ettei epärealistisuus 

tarkoita aina yliodotuksia, vaan odotukset voivat olla todellisen saavutettavan tason 

alapuolella, jolloin ne tulee muuttaa todellisuutta vastaaviksi ja nostaa asiakkaan 

odotuksia korkeammalle tasolle (Ojasalo 1999, 109). Odotusten muuttamista käsitellään 

enemmän kappaleessa 3.2. 

 

3.1.2 Realistiset odotukset 

 

Epärealististen vastakohtana ovat realistiset odotukset. Palveluntuottaja pystyy 

todennäköisesti toimimaan realististen odotuksien mukaisesti, ja samalla asiakkaan 



 
 

 
 

39

tyytyväisyys ja kokema laatu ovat parempia. Realistisuus ja toteutettavuus eivät 

kuitenkaan merkitse sitä, että palveluntarjoaja toimisi aina asiakkaan odotusten 

mukaisesti, vaan konfliktit informaatiossa ja tulkinnassa estävät odotusten 

ymmärtämisen. Tuottaja voi olla täysin kyvykäs toteuttamaan realistiset odotukset, 

mutta epätäydellisen tiedon myötä se keskittyy väärään arvon tuottamiseen, jolloin 

asiakkaan tyytymättömyys ilmenee. (Ojasalo 1999, 84-85.) 

 

Realistisiin odotuksiin voidaan katsoa kuuluvaksi myös Woodruffin ym. (1983) luokitus 

kokemusperusteisista normeista. Heidän mukaansa asiakkaiden odotukset heijastavat 

käsitystä siitä, mitä kyseessä olevan palvelun tai toiminnan tulisi tuottaa heille, jotta 

heidän tarpeensa kohdattaisiin. Näitä odotuksia kuitenkin rajoittaa asiakkaiden 

kokemusten mukainen käsitys mahdollisesta palvelusta, ja siksi niihin liittyy realistisuus 

ja ideaalisuus. (Woodruff, Cadotte, Jenkins 1983.) 

 

3.1.3 Epämääräiset odotukset 

 

Epämääräisten odotusten tunnistamiseen johti Ojasalon huomio asiakkaiden hämäristä 

ja tiedostamattomista tarpeista, jotka kohdistuivat palveluntuottajaan. Täysin 

epämääräisiä odotuksia on harvoin, mutta ne sisältävät osia, jotka ovat hämäriä. 

Asiakkaat saattavat huomata, että jotain on vialla, mutta eivät tiedä mikä. He haluavat 

parannusta riittämättömään palveluun ja tilanteeseen, vaikka eivät tiedäkään 

minkälaisesta parannuksesta on kyse. Asiakkailla voi olla jonkinlainen mielikuva 

sellaisen muutoksen luonteesta, jota he tarvitsisivat, mutta he eivät ole varmoja siitä. 

Epämääräisten odotusten toteutuessa asiakkaat eivät tiedosta sitä, mutta niiden jäädessä 

toteutumatta asiakkaille jää epätyydyttävä kuva palvelusta, vaikka he eivät 

ymmärtäisikään miksi. Ojasalon mukaan epämääräiset odotukset selittävät melko 

suuressa määrin asiakkaiden palveluntuottajan vaihtamisen. Hän myös esittää 

mahdollisuuden, ettei näitä epätarkkoja ja hämäriä odotuksia voi toteuttaa mikään 

palveluntuottaja. (Ojasalo 1999, 82.) 
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3.1.4 Luontaiset odotukset 

 

Palvelun itsestään selvät osat saavat aikaan asiakkaissa odotuksia, joita he eivät edes 

ajattele eivätkä tiedosta, ja niiden uskotaan aina toteutuvan. Itsestään selvinä osina 

asiakkaat voivat pitää esimerkiksi uusintahankinnassa molemminpuolista tunnettuutta, 

ja oletetaan palveluntarjoajan tietävän asiakkaan tarpeet ja ongelmat. Mahdollisuus 

odotuksien toteutumatta jäämisestä ei tule mieleenkään, ja sen vuoksi ne ovat vain 

asiakkaiden alitajunnassa. Nämä ovat luontaisia eli implisiittisiä odotuksia, jotka 

ilmenevät vasta, kun palveluntuottaja ei kohtaa tarpeita. Implisiittiset odotukset 

selkiytyvät vasta, kun toinen osapuoli vaatii tarkennusta ja toinen sen antaa. Tilanteissa 

usein saavutetaan pitkän aikavälin tyytyväisyys palvelun hetkellisen laadun 

kustannuksella. (Ojasalo 1999, 82-83.) 

 

3.1.5 Selkeät odotukset 

 

Selkeät odotukset syntyvät nähdäkseni suurimmalta osin Zeithaml ym. käsittelemistä 

eksplisiittisistä eli avoimista palvelulupauksista. Ne saattavat kuitenkin myös olla 

muilta asiakkailta kuulluista ja omista kokemuksista sekä implisiittisistä 

palvelulupauksista johdettuja odotuksia. Eksplisiittiset lupaukset ovat henkilökohtaisia 

tai suurelle joukolle suunnattuja organisaation väitteitä palvelusta. Implisiittiset 

lupaukset ovat palveluun yhdistettävien ominaisuuksien, kuten tuotteen tai hinnan 

viestintää siitä, mitä palvelu on tai tulisi olla. (Zeithaml ym. 1993, 9.)  

 

Selkeät odotukset ovat tarkoin määriteltyjä ja täysin tiedostettuja odotuksia palvelusta ja 

eroavat aikaisempiin luokitusiin nähden täsmällisen (vs. epämääräinen) ja tietoisen (vs. 

luontainen) luonteensa johdosta. Asiakkaat kiinnittävät huomionsa näiden 

nimenomaisten odotusten täyttymiseen ja tietävät tarkalleen ongelmakohdan niiden ja 

palvelun kohtaamisen epäonnistuessa. Tästä huolimatta selkeitä odotuksia ei aina 

ilmaista tuottajalle. (Ojasalo 1999, 83.) Selkeät odotukset syntyvät usein 

palveluntarjoajan lupauksista. Tämän piirteen vuoksi ne saattavat olla epärealistisia, 

sillä yrityksillä on tapana käyttää väärin asiakkaiden odotuksia lupaamalla liikoja, 

salailemalla ja kieltämällä palvelun ominaisuuksia, myymällä liian innokkaasti ja 
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unohtamalla asiakkaan todelliset tarpeet. Tällöin yrityksen tarkoituksena on saada 

voittoa lyhyellä aikavälillä, mutta se tuottaakin tyytymättömyyttä odotusten ja 

kokemuksen eroavuuden johdosta. (Lele & Sheth 1991, 136.)   

 

3.2 Odotusten muutokset ja niiden johtaminen 
 

Odotusten eri tasot mahdollistavat saman liiketoiminnan piirissä palvelun täysin 

erilaiset tasot pitäen silti asiakkaat tyytyväisinä (Davidow, Uttal 1989, 84). Tämän 

vuoksi näenkin tärkeänä asiana asiakkaan odotusten ja niiden muutosten johtamisen. 

Kuitenkin asiakkaan odotukset muuttuvat suureksi osaksi myös automaattisesti ilman 

palveluntarjoajan vuorovaikutusta. Tällaisia tahattomia muutoksia havaitaan odotusten 

siirtyessä selkeistä luontaisiksi. Tällöin asiakas on tottunut saamaan tai on havainnut 

saaneensa jotakin tiettyä hyötyä palvelun yhteydessä ja pitää tätä itsestäänselvyytenä, 

jolloin odotukset asiakkaiden mielissä tulevat tiedostamattomiksi molempien osapuolten 

osalta. Suurimpina syinä tähän Ojasalo näkee pitkän asiakassuhteen ja useat 

uusintaostokset. (Ojasalo 1999, 87.) Tahaton muutos voi johtua myös tilannekohtaisista 

tekijöistä, joihin palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa. Ne asettavat asiakkaiden odotukset 

hetkellisesti alemmalle tasolle, jolloin siedettävyysvyöhyke laajenee ja asiakkaiden 

odotukset ovat helpompia toteuttaa. (Zeithaml ym. 1993, 8.)   

 

Odotusten johtamisella voidaan saavuttaa asiakkaan uskollisuus ja sen myötä 

suuremmat tulot. Kincaid (2003, 18) näkee asiakaslojaalisuuden suurimpina esteinä 

yritysten toiveajattelun ja kärsivällisyyden puutteen. Pelkästään yhden osa-alueen 

täyttäminen ei tuo asiakasuskollisuutta, vaan yrityksen on tuotettava jatkuvasti 

johdonmukaisia ja positiivisia kokemuksia asiakkaalle. Tämä vaatii panostusta, fokusta 

ja kärsivällisyyttä. Odotusten ymmärtämiseksi on niiden syntyminen ja muovautuminen 

sisäistettävä. Lele ja Sheth (1991, 137) kirjoittavat syistä, jotka vaikuttavat odotusten 

muokkaantumiseen. Näitä ovat aikaisemmat kokemukset, muiden asiakkaiden palaute 

sekä yritykseltä, kilpailijoilta, valvontaviranomaisilta, muilta kuluttajaryhmiltä ja 

viestimistä saatu informaatio. Tämän vuoksi he näkevätkin, että yritys itse on 

avainasemassa asiakkaiden odotusten johtamisessa. 
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Ojasalo kuvailee kolme erilaista muutosta odotuksissa, jotka palveluntarjoaja on 

aikaansaanut omilla toimillaan. Nämä muutokset ovat tarkoituksellisia ja vaikuttavat 

positiivisesti pitemmän ajan koettuun laatuun. Tällöin on kyseessä odotusten 

johtaminen, jota käytetään erityisesti epämääräisten ja luontaisten odotuksien 

muuttamisessa selkeiksi sekä epärealististen muuttamisessa realistisiksi odotuksiksi. 

(Ojasalo 1999, 86.) Odotuksia muokkaa esimerkiksi asiakkaan prosessiin osallistumisen 

aste ja siten oman roolin suoritustason arviointi. Asiakkaiden odotusten alin 

hyväksyttävä palvelun taso määräytyy osallistumisasteen mukaan. Alin palvelun taso on 

sitä korkeampi, mitä enemmän asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen. (Zeithaml, 

Berry, Parasuraman 1993, 8.) Siten on myös muistettava, etteivät muutokset kyseisissä 

odotuksissa johdu aina palveluntarjoajan toimista, vaan saattavat syntyä asiakkaan 

itsensä toimesta tai tietoisuuden selkiytymisestä (Ojasalo 1999, 86-87). Toisaalta 

Zeithaml ym. (1993, 6) väittävät, etteivät asiakkaiden odotukset muutu merkittävissä 

määrin vaan muuttuja on alin siedettävä palvelun taso, jota on käsitelty aikaisemmin.  

 

Vaikkei palveluodotuksia muokkaavia tekijöitä olekaan erityisemmin selvitetty eikä 

niistä ole keskusteltu yksityiskohtaisesti (Zeithaml, Berry, Parasuraman 1993, 3) 

voidaan sanoa, että odotuksiin vaikuttaa aikaisempi kokemus palvelusta ja 

keskivertosuoritus samantyyppisissä palveluissa (Woodruff ym. 1987). Lisäksi Oliverin 

(1980a) mukaan odotukset ovat kolmen tekijän tulos, joita ovat itse tuote, yhteys ja 

individuaaliset ominaisuudet. Parasuraman, Zeithamlin ja Berryn (1985) mukaan myös 

yrityksen ulkoinen kommunikaatio on olennainen osa odotusten muokkaantumista. 

Ulkoisen kommunikaation merkityksellä he sivuavat Grönroosin (1990, 41) 

markkinakommunikaatiota, joka sisältää mainostamisen, suoramarkkinoinnin, julkiset 

suhteet ja myyntikampanjat, joilla yritys voi vaikuttaa asiakkaan odotuksiin. Lisäksi 

Grönroos mainitsee asiakkaiden individuaalisten tarpeiden merkityksen odotuksia 

muokkaavana tekijänä. Sanomattakin on selvää, että odotusten johtamisessa näiden 

tekijöiden tulisi olla ja ne ovat toiminnan kohteena. Yrityksen ja siten myös 

palveluntarjoajan mahdollisuudet vaikuttaa toisen käden tietoon, jota asiakkaat saavat 

esimerkiksi muilta asiakkailta ja tuttavilta, on epäsuoraa. Odotuksia muokkaa myös 

yrityksen imago eli yrityskuva, joka on vain epäsuorasti palveluntarjoajan 

vaikutettavissa. Yleensä imago ja toisen käden tieto johtavat yrityksen aikaisemmista 

suorituksista, ja siksi niihin voidaan vaikuttaa juuri epäsuorasti. (Grönroos 1990, 41.) 
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Asiakkaiden odotusten ohjaamisen tärkeyttä vähättelevät yritykset aiheuttavat itse 

ongelmansa herättämällä epärealistisia odotuksia asiakkaissa. Samalla ne menettävät 

uskottavuutensa toimiensa myötä; ne yrittävät vaikuttaa odotuksiin epärehellisesti ja 

kätkevät mahdolliset huonot uutiset. Tämän sijaan yritysten tulisi kohdata ongelmat 

sellaisina kuin ne ovat ja selvittää ne. Useimmiten asiakkaiden odotusten väärinkäyttö 

johtuu niiden vääränlaisesta tulkinnasta tai piittaamattomuudesta. (Lele & Sheth 1991, 

140-143.) Kopellen ja Lehmannin (2002, 25) matemaattinen mallinnus asiakkaan 

odotuksista ehdottaa, että yrityksillä on haluja totuuden kertomiseen ja myymiseen, sillä 

tämä säästäisi asiakkaan vaivaa alentaa odotuksiaan ja vastaavasti yrityksen ei tarvitsisi 

ylikehua laatua.  

 

Zeithaml ym. (1993) keskittyvät osoittamaan tietyntyyppisiin odotuksiin vaikuttamisen 

(hyväksyttävä taso), Ojasalo (1999) taas käsittelee kaikenlaisten odotusten johtamisen 

pääkohtia. Zeithaml ym. (1993, 10) näkevät odotusten johtamisen ongelmakohtana 

alimman hyväksyttävän palvelun tason alentamisen ja samalla toleranssivyöhykkeen 

kasvattamisen. Ojasalon tunnistamat kolme palveluntarjoajan keinoa johtaa odotuksia 

ovat sovellettavissa myös Zeithamlin ja kumppaneiden käsitykseen odotusten 

johtamisesta. Nämä kolme keinoa ovat kohdistaminen, paljastaminen ja kalibrointi. 

Ojasalon mielestä asiakkaiden odotukset ovat johdettavissa riippumatta niiden luokasta. 

Lele & Sheth (1991, 135) kirjoittavat odotusten ohjaamisen ja ymmärtämisen 

olennaisuudesta, jotta asiakkaat pysyvät tyytyväisinä. He selittävät kantansa sillä, 

etteivät asiakkaat ole tyytyväisiä, kun heidän epärealistisia odotuksiaan ei kohdata. 

Asiakkaat haluavat kuitenkin kilpailukykyisiä tuotteita eivätkä halua tyydyttää vain 

alinta odotusten tasoa.  

 

Ojasalon kehittämän dynaamisen odotusten mallin mukaan palveluntuottajan tulisi 

kohdistaa asiakkaiden epämääräiset odotukset selvemmiksi. Mitä tarkempia ja 

määritellympiä odotukset ovat, sen paremmin asiakkaita voidaan palvella. Myös 

luontaisten odotusten ja asiakkaiden näkökulmasta itsestäänselvyyksien muuttaminen 

selkeiksi ja nimenomaisiksi odotuksiksi parantaa asiakkaiden mahdollisten odotusten 

täyttymistä. Tämä saavutetaan paljastamalla potentiaaliset epäsuorat odotukset sekä 

asiakkaille että tuottajalle. Paljastaminen ja kohdentaminen onnistuvat asiakkaiden ja 

palveluntuottajan vuorovaikutuksella, jolla selvitetään ennen palvelua siihen liittyvä 

asiakkaiden odotusten laatu ja tuottajan mahdollisuudet toimittaa ja täyttää kyseiset 
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odotukset. Odotusten johtaminen vaatii myös niiden kalibrointia. Näin epärealistiset 

odotukset muutetaan realistisiksi, jotta palveluntuottaja voi ne toteuttaa. Kalibrointi 

tarkoittaa epärealististen odotusten järkeistämistä alemmalle tasolle, jolloin 

palveluntuottaja voi tyydyttää tai jopa ylittää ne. (Ojasalo 1999, 85-87.) 

 

Ojasalo keskittyy tapoihin, miten odotuksia tulisi johtaa ja muuttaa; Lele ja Sheth 

(1991, 136) taas luettelevat keinoja vaikuttaa odotuksiin. Näitä keinoja ovat yrityksen 

tapa mainostaa tuotteitaan, asenteet, ilmapiiri ja varsinaisen kaupanteon hetki ja sen 

toteutus. Yritykset eivät usein ymmärrä vaikuttamiseen liittyvien keinojen tärkeyttä, 

sillä niiden myyjät pyrkivät saamaan asiakkaan ostamaan yrityksen valmistamia 

tuotteita sisäisten paineiden ja kannusteiden johdosta ja samalla laiminlyövät odotusten 

myötä kasvaneen asiakkaan vaatimustason (1991, 143). 

 

Jos odotukset pysyvät epämääräisinä, palveluntarjoaja ei voi vastata niihin, vaan yritys 

todennäköisesti tarjoaa oikeaa ratkaisua väärään ongelmaan. Niin kauan kuin on 

epätarkkoja odotuksia, ei palveluntarjoaja voi toimittaa ratkaisua. Siksi epämääräisten 

odotusten kohdistamiseen pystytään vain selvittämällä ongelma avoimesti ja 

keskittämällä asiakkaan odotukset ongelman ratkaisuun. Epäselvien ongelmien ja 

tarpeiden löytäminen ja niiden viestittäminen asiakkaille ovat keskeisiä kohtia odotusten 

johtamisessa. Asiakkaat vakuuttuvat pidemmän aikavälin tarpeistaan, ja samalla 

odotukset muuttuvat epämääräisistä selkeiksi. Kuitenkin on huomattava, ettei ongelman 

määrittelyn jälkeen palveluntarjoaja aina pysty täyttämään odotuksia, jolloin sen tulisi 

kieltäytyä tehtävästä. (Ojasalo 1999, 86-89.) 

 

Luontaiset odotukset muokkaantuvat selkeistä odotuksista. Palveluun liitettävät 

ominaisuudet tulevat niin itsestään selviksi, että asiakas tiedostamattaan odottaa niitä 

palvelulta. Useimmiten odotukset kohdistuvat palveluntuottajan informaatioon 

asiakasyrityksestä tai tapauskohtaisesta tehtävästä. Mitä enemmän on tällaisia palveluun 

liitettäviä luontaisia odotuksia, sitä suurempi mahdollisuus on kokemuksen ja odotusten 

eroavaisuudelle. Luontaisten odotusten paljastaminen selkeiksi ja nimenomaisiksi 

tapahtuu palveluntarjoajan myötävaikutuksella. Se joko paljastaa ne asiakkaalle 

tarkoituksellisesti tai vahingossa jättäessään kyseiset odotukset täyttämättä. (Ojasalo 

1999, 85-86, 90.) 
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Palveluntarjoajallakin saattaa olla asiakasyritystä koskevia epäsuoria odotuksia. Se voi 

olettaa asiakkaan tilanteen ja tarpeiden olevan ennallaan verrattuna aikaisempiin 

palvelutapahtumiin. Ongelma kiteytyy, kun palveluntarjoaja tiedostaa asiakkaan 

haluttomuuden kuluttaa aikaa tarpeiden selvitykseen ja siksi se jättää asiakkaan 

implisiittiset odotukset huomiotta ja selvittämättä. Tällöin palvelua tarjoavan yrityksen 

omat luontaiset odotukset johtavat väärien ratkaisujen toimittamiseen. Lyhyen aikavälin 

asiakastyytyväisyys paranee pitkän aikavälin tyytyväisyyden kustannuksella. (Ojasalo 

1999, 91-92.)  

 

Zeithaml ym. pitävät tärkeänä, että asiakkaiden odotusten ja siten heidän ennustamansa 

palveluntason tulee olla alhainen, jotta halutun ja hyväksyttävän palvelun välinen 

siedettävyyden vyöhyke olisi mahdollisimman laaja. Mitä korkeampi on ennustettu 

saatavataso, sitä korkeampi on hyväksyttävän palvelun kynnys. (Zeithaml ym. 1993, 8.) 

Asiakkaiden pettymystä ei voida välttää, kun heidän odotuksensa ovat epärealistisia. 

Siksi nämä todellisuutta vastaamattomat odotukset tulisi kalibroida realistisiksi. 

Useimmiten ne koskevat asiakkaiden ratkaisun löytämiseen, sen täytäntöön panemiseen 

ja toimien vaikutuksiin liittyviä näkemyksiä. Odotusten epärealistisuuden huomaaminen 

saattaa johtaa hetkelliseen pettymykseen, mutta ajan saatossa tapahtuma tuo lisäarvoa 

asiakkaille. Epärealistisuuden huomaaminen vasta merkittävän ajan ja rahan käytön 

sekä jaetun informaation jälkeen olisi vieläkin tuhoisampaa, ja juuri siksi odotusten 

muuttaminen realistisiksi ennen palvelua tai sen alussa on tärkeää. Asiakkaat on saatava 

arvioimaan uudelleen palvelua koskeva mahdoton kriteria. Tämän saavuttamiseksi on 

keskusteltava asiakkaiden kanssa epärealistisuudesta ja saatava heidät ymmärtämään 

mahdottomuus, jotta he voisivat alentaa vaatimuksiansa realistisiksi. (Ojasalo 1999, 92-

95.) Asiakkaiden odotusten alentaminen yrityksen tuotteita kohtaan, vaikka ne 

olisivatkin jo mahdollisia, tuo tyytyväisyyttä, ja palvelun ylittäessä odotukset asiakkaat 

ovat jopa onnellisia (Lele & Sheth 1991, 137). Lelen ja Shethin mukaan toinen 

vaihtoehto on kaikkensa tekeminen tuotteen suorituskyvyn parantamiseksi, jotta 

odotusten ylittäminen olisi mahdollista.  

 

Palveluntarjoajan tulisi antaa etukäteen mahdollisimman paljon tietoa palvelusta ja 

siihen liittyvistä mahdollisuuksista sekä käytännöstä, jotta asiakkaiden odotukset eivät 

olisi liian korkeita tai mahdottomia. Asiakkaiden tulee tietää, mitä he voivat yleensäkin 

odottaa palvelulta. (Ojasalo 1999, 95.) Toisaalta myös asiakkaiden saamaan toisen 
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käden tietoon palvelusta on tärkeää vaikuttaa, sillä suusta-suuhun-viestillä on erityistä 

painoarvoa informaation lähteenä. Asiakkaat pitävät sitä puolueettomana tietona 

(Zeithaml ym. 1993, 9). Selvittämättömien epärealististen odotusten tilanteessa myös 

palveluntarjoaja ärsyyntyy. Jos odotusten selvittäminen aiheuttaa enemmän 

tyytymättömyyttä kuin tarpeiden täyttäminen pidemmällä aikavälillä tuo tyytyväisyyttä, 

palveluntarjoajan tulisi unohtaa odotusten paljastaminen, kalibrointi tai kohdentaminen. 

Sama tilanne on, kun palveluntarjoaja ei pidä todennäköisenä, että asiakkaalla on 

epämääräisiä, implisiittisiä tai epärealistisia odotuksia. (Ojasalo 1999, 95.) 

 

3.3 Odotusten dynaaminen malli 
 

Asiakkaiden odotuksia on tarpeen lähestyä eri tavalla riippuen palvelujen tyypistä. 

Toisissa palveluissa odotukset ovat selvästi luonteeltaan konkreettisia ja lyhytaikaisia. 

Toisissa taas odotusten tyypit saattavat olla paljon monimutkaisempia. Erilaiset 

odotukset on analysoitava ja siten niiden keskinäiset suhteet ja ajan merkitys on 

selvitettävä. (Ojasalo 1999, 95.) Tämän vuoksi seuraavaksi käsitellään Ojasalon 

kehittämää odotusten muutosten mallia, joka on samalla tiivistelmä erilaisten odotusten 

muutoksen johtamisesta selkeiksi ja realistisiksi odotuksiksi. 

 

Odotusten välinen dynaamisuus tarkoittaa edellä käsiteltyä muutosta epämääräisistä 

selkeiksi tai tarkemmiksi odotuksiksi, joka tapahtuu palveluntarjoajan systemaattisella 

odotusten kohdistamisella. Tällä tarkoitetaan asiakkaan odotusten löytämistä, jolloin 

palveluntarjoaja tietää, mitä tehdä, ja asiakas, mitä odottaa. Tätä kuvastaa sivulla 46 

olevan mallin (kuvio 2) vasemmassa yläkulmassa oleva yhtenäinen nuoli, joka 

merkitsee tarkoituksenmukaista toimintaa. Oikeassa yläkulmassa oleva katkonainen 

nuoli selkeistä luontaisiin odotuksiin tarkoittaa usein toistuvien ja itsestään selvien 

palvelun osien muuttumista tiedostamattomiksi ja epäsuoriksi. Katkonainen nuoli 

merkitsee, ettei tapahtumaan ole pyritty tarkoituksenmukaisesti.  

 

Vastakkaiseen suuntaan osoittava nuoli on implisiittisen odotuksen muokkaantumista 

selkeäksi, mikä tapahtuu palveluntarjoajan paljastaessa odotuksen tai jättäessä sen 

täyttämättä. Asiakassuhteessa tulisi tarkistaa epärealistiset odotukset realistisiksi, jolloin 

asiakas ei pety odottamalla liikaa palveluntarjoajalta tai itseltään. Tämä on kuvattu 
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kuvion keskellä olevaan selkeiden odotusten laatikkoon. Myös epämääräiset ja 

implisiittiset odotuksetkin voivat olla todenmukaisia tai todellisuuden vastaisia, vaikka 

kuviosta tämä ei ilmene, koska vain selkeät odotukset voidaan kalibroida. (Ojasalo 

1999, 96-97.)   

    

 

Kuvio 2: Odotusten dynaaminen malli. 

 

 

Selkeät odotukset 

Epärealistiset Realistiset 

Odotusten kalibrointi, kohdistaminen ja 
paljastaminen parantaa pitkän aikavälin laatua 

Epämääräiset odotukset Luontaiset odotukset 

Tahalliset muutokset = odotusten johtaminen

Tahattomat muutokset
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4 SONERA ENTRUM OY:N STRATEGISTEN 

ASIAKKAIDEN ODOTUKSET 
 

 

4.1 Empirian toteutus 
 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää palveluja tarjoavan yrityksen strategisten 

asiakkaiden odotukset. Pelkästään odotusten tiedostaminen ei yksin riittänyt, vaan 

pyrittiin odotusten syvällisempään ymmärtämiseen. Tutkimuskohde perustui pitkälti 

intuitioon ja käsitteiden ymmärtämiseen. Odotusten tutkiminen on spekulatiivista ja 

subjektiivista, sillä ne ovat usein henkilöiden omia näkemyksiä asiasta. Empiirinen 

tiedonlähde on havainnoista saatua informaatiota, ja koska strategisten asiakkaiden 

odotusten ymmärtämiseksi käytettiin myös omiin havaintoihin perustuvia 

johtopäätöksiä, oli empiirisyys perusteltua. Odotuksia on tietenkin vaikea havaita, mutta 

odotusten olemus tuli esiin tutkittavien käyttäytymisessä ja vastauslauseissa. 

 

Teorian ja empiirisen aineiston syntesoiva käsitteleminen merkitsee kokonaisuuden 

muodostamista osista. Tähän pyrittiin haastattelujen, epävirallisten keskustelujen sekä 

kohdeyrityksen dokumenttien sisällön analyysin kautta. Teorian sopiminen empiriaan 

on ylimääräinen lisä eikä pakollinen ehto odotusten ymmärtämiseksi. Yleistettävyys ei 

ollut tutkimuksen pyrkimys, vaan tarkoitus oli asioiden syvällisempi ymmärrys.  

 

4.2 Tutkimuksen tulokset 
 

Sonera Entrum luokitteli asiakkaansa pääosin ostovolyymin, tuotekattavuuden ja 

potentiaalin mukaan. Tuotekattavuudella tarkoitetaan Soneran tuotteiden osuutta 

asiakkaan televiestintähankinnoista. Kuntayhteisöt kuuluivat lähes poikkeuksetta 

strategisiin asiakkaisiin, sillä niissä nähtiin suurin liiketoiminnanpotentiaali. Teoriassa 

käsiteltyihin strategisiin yhteensopivuuksiin ja referenssiarvoihin ym. ei kiinnitetty 

erityisemmin huomiota Entrumissa. Yhteensopivuus-aspekti tuli kuitenkin esiin etenkin 

käsiteltäessä tytäryhtiöiden näkemyksiä odotuksista. Sonera Entrum luokittelee 

tytäryhtiöt yleensä strategisiksi asiakkaiksi Entrumilta ostetun kattavan tuotevalikoiman 

johdosta. Kuntayhteisöjen osalta myös referenssiarvot vaikuttivat olevan alitajuisesti 



 
 

 
 

49

suuri osa asiakassuhdetta.  

 

Yhteensopivuutta ja referenssiarvoa ei käsitelty syynä strategiseen asiakkuuteen, vaan 

ne olivat asiakkuuden tuomia positiivisia asioita. Yhteensopivuus ja referenssiarvo ovat 

kuitenkin tärkeitä osa-alueita mietittäessä strategisen asiakkuuden kriteerejä ja 

luokiteltaessa asiakkaita. Strategiset asiakkuudet nähtiinkin Sonera Entrumissa 

enemmän avainasiakkuuksina ja korkeintaan ulkoistamisasiakkuuksina kuin pitkälle 

vietyinä konsultointiin ja kumppanuuteen liittyvinä asiakkuuksina, joissa referenssiarvo 

ja yhteensopivuus ovat erityisen merkityksellisiä. 

 

Strategisten asiakkuuksien arvioinnissa ja valinnassa Sonera Entrum ei vaikuttanut 

käyttävän paljoakaan työresursseja taikka asiakasanalyyseja. Suurin painoarvo asetettiin 

ostovolyymille ja sen potentiaalille. Todellisten vahvuuksien ja rasitteiden selvittäminen 

jäi vähäiseksi. Esimerkiksi asiakkaiden toimialan tuntemusta ei nähty olennaisena 

seikkana. Lisäksi kannattamattomiin asiakkaisiin ei panostettu, ja niiden näkeminen 

mahdollisina strategisina asiakkuuksina oli lähes olematonta. 

 

Apuna odotusten selvittämisessä käytettiin Entrumin eri asiakastoimintoja. Toiminnot 

ovat myynti ja markkinointi, mikä sisältää asiakkaan kontaktoimisen ja arvon 

muodostuksen, asiakastoimitus, joka käsittää tilauksen ja tuotteen toimituksen, sekä 

asennus ja ylläpito. Lisäksi toimintoihin kuuluu laskutus, asiakaspalvelu ja tuotekehitys. 

Kustakin asiakastoiminnosta kysyttiin erikseen niihin liittyviä odotuksia haastateltavan 

yrityksen näkemyksen mukaan. Asiakastoimintojen mukaan ottamisen tarkoituksena oli 

supistaa muuten liian laajaa kysymystä. Näin haastateltava pystyi fokusoimaan 

ajatuksensa tietylle alueelle ja siihen liittyviin odotuksiin. 

 

Entrumissa tehdyistä sisäisistä haastatteluista heijastui yrityksen toimihenkilöiden 

asiakkuuksiin liittyvä koulutus, sillä vastaukset olivat hyvin yhdenmukaisia. Ainoa 

havaittavissa oleva ero oli käsitteiden erilainen ymmärtäminen. Esimerkiksi 

asiakastoimintoihin liittyvää markkinointia pidettiin useimmiten pelkkänä viestintänä, 

mutta harvempi ymmärsi markkinoinnin kehityspolun ja sen roolin kokonaispalvelun 

mahdollistavana tekijänä. Toinen esimerkkitapaus käsitteiden ymmärtämisen 

erilaisuudesta oli toiveiden ja odotusten sekoittaminen keskenään. Asiakkaan toiveiden 

nähtiin useimmiten olevan yhtä kuin odotukset, mutta osa henkilökunnasta käsitti 
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odotusten merkityksen tarjoavalta yritykseltä vaadittavana suorituksena, kuten 

teoriaosassa odotukset kuvataan. Ennakkokäsitykset asiakkaiden odotusten 

merkittävyydestä asiakastyytyväisyyteen olivat Entrumissa oikeanlaiset, ja kritiikki 

kohdistuukin lähinnä odotusten jatkuvan läsnäolon tiedostamisen puuttumiseen.  

 

Entrumin oman käsityksen mukaan yrityksen strategisten asiakkaiden odotukset 

mukailevat yleisiä käsityksiä asiakkaiden odotuksista. Mielenkiintoisena havaintona oli 

epävirallisissa keskusteluissa esiin tullut asiakkaan odotusten vaikutus toimintojen 

määrittelemiseen. Jokaista toimintoa selvitettiin sen asiakkaalle merkitsemän 

potentiaalin lähtökohdasta ja yrityksen todellinen toimintatapa usein sivuutettiin. Rivien 

välistä oli luettavissa, että Entrumissa tiedostetaan, mitä strategisten asiakkaiden 

odotukset voisivat olla, mutta tiedon hyväksikäyttö oli olematonta. Strategisten 

asiakkaiden odotusten tietämistä pidettiin yrityksessä erityisen tärkeänä, vaikka asiasta 

ei aikaisemmin olekaan tehty tutkimuksia. Yrityksen aikaisempien tutkimusten 

kohteena on ollut asiakastyytyväisyys, jota pidetään odotusten mukaisen palvelun 

toimittamisen mittarina. Entrumin toimihenkilöt uskoivat tuntevansa asiakkaan 

odotukset ja toimivansa niiden mukaisesti, jos asiakas on tyytyväinen. Tämä ei 

kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan odotukset ovat paljon laajempi käsite kuin 

asiakastyytyväisyys. Odotukset jäävät usein toteutumatta, vaikka asiakas olisikin 

tyytyväinen, sillä asiakas ei välttämättä itsekään tiedosta odotuksiaan.  

 

Tyytyväisen asiakkaan palvelukokemus sijoittuu yleensä halutun ja hyväksyttävän 

palvelun väliin. Kun odotukset palvelulta ovat epämääräisiä, ei asiakas pysty 

tunnistamaan palvelun puutteita, mutta jää kaipaamaan parannusta. Tällainen asiakas 

saattaa olla tyytyväinen, mutta esimerkiksi kilpailutilanteessa todennäköisesti harkitsisi 

toista palvelun toimittajaa. Tällöin epämääräisten odotusten paljastaminen on jo liian 

myöhäistä, ja siksi palvelua tarjoavan yrityksen tulisi panostaa epämääräisten odotusten 

muuttamiseksi selkeiksi asiakassuhteen alussa sekä itselleen että asiakkaalle. 

 

Entrum painotti liikaa odotusten merkityksen kohdistumista asiakastyytyväisyyteen, 

minkä johdosta odotusten luonne ja olemus oli jäänyt tutkimatta. Tässä vaiheessa on 

ilmeistä huomata kriittisen näkökannan merkitys. Se todennäköisesti vaikuttaa tulosten 

puolueettomuuteen, mutta on myös ilmeistä, että aikaisempi ymmärrys vääristää ja 

johtaa tutkimuksia tiettyyn suuntaan. Aikaisemmat tutkimukset asiakastyytyväisyydestä 
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ovat luultavasti myös auttaneet eräiden asiakasodotusten selvittämisessä, ja siten ne ovat 

merkityksellisiä yrityksen toimintaa ohjattaessa.  

 

Kokonaisuudessaan asiakkaat olivat olleet tyytyväisiä Soneran Entrumin toimintaan. 

Asiakastyytyväisyydessä eniten vaihtelua esiintyi pääkaupunkiseudun asiakasyritysten 

mielipiteissä, mutta keskiarvona asiaa tutkittaessa ne pitivät palvelua hyvänä. Myös 

Kaakkois-Suomessa sijaitsevat yritykset pitivät toimintaa hyvänä ja Keski-Suomen 

asiakkaat jopa kiitettävänä. Hämeen alueen yritykset olivat tyytymättömimpiä, vaikka 

nekin antoivat kohtalaisen hyvän arvosanan. Uusinta haastatteluissakin askiakkaat olivat 

melko tai erittäin tyytyväisiä kokonaisuuteen, mutta he halusivat tuoda esille tiettyjen 

osa-alueiden heikkouden, mitkä selkeytetään jäljempänä. Haastatteluihin osallistuneet 

asiakasyritykset vaihtelivat asiakkuuden keston osalta alle vuodesta 24 vuoteen, mutta 

sillä ei ollut erityistä merkitystä tyytyväisyydelle. Jos asiakastyytyväisyyttä pidettäisiin 

odotusten toteutumisen mittarina, näyttäisi siltä, että asiakkaiden kaikki odotukset 

täytettäisiin. Odotuksia selvitettäessä tuli kuitenkin ilmi useita eri asioita, joihin Sonera 

Entrum ei ollut kiinnittänyt huomiota erityisinä odotuksina. 

 

Strategiset asiakkaat valitsivat toimittajayritykseksi Entrumin kilpailutuksen tai 

historiallisten syiden, esimerkiksi kokemusten johdosta. Nykyään erityisesti kilpailutus 

nähtiin merkityksellisimpänä tekijänä. Tämän selittänee viimevuosien korostunut 

kilpailu televiestintäpalveluissa. Sonera Entrum nähtiin ammattitaitoisena, 

kehityskykyisenä ja kilpailukykyisenä toimittajana, jonka olisi mahdollista toimittaa 

kaikki televiestintään liittyvät palvelut. Entrum oli kotimainen, valtakunnallinen ja 

Suomessa vahva tekijä, jolla oli laaja palveluvalikoima ja joka toimii pitkäjänteisesti. 

Eräät asiakkaat näkivät asiakkuuden muodostuneen myös pakosta, sillä muita 

vaihtoehtoja ei ollut. Pääasiallisena televiestintäpalvelujen toimittajana haastateltavat 

pitivät yritystä, joka toimittaa puhelinpalvelut. 

 

4.2.1 Myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun kohdistuvat 

odotukset  

 

Odotukset myynniltä: Ennen ensimmäistä tapaamista asiakkaat odottavat kartoitusta 

yrityksen nykyisistä televiestintäratkaisuista ja uusien tarpeista. Sitä pidettiin erittäin 
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tärkeänä ja vähintäänkin hyödyllisenä. Oletuksena on, että siten molemmat osapuolet 

säästävät aikaa myyjän valmistautumisen johdosta, jolloin hän osaisi välttää turhia 

käyntejä, eikä asioita tarvitsisi käydä läpi yhä uudestaan. Entrumin tietämättömyys 

televiestintäratkaisujen tarpeesta ennen ensimmäistä tapaamista oli sopivaa muutaman 

vastaajan mukaan, sillä heidän mielestään yhteyshenkilö ei voisi millään tietää yrityksen 

televiestintäratkaisuja etukäteen, vaan ne selvitettäisiin tapaamisien myötä ja yhdessä. 

Toivomukset käyntien vähyydestä toivat esille kokemukseltaan negatiivisen luontaisen 

odotuksen aikaavievien turhien käyntien olemassaolosta. Tällöin odotusta ei tulisi 

pyrkiä täyttämään, vaan odotus tulisi selkeyttää asiakkaalle kertomalla etukäteen 

tulevien käyntien määrä. Toisena vaihtoehtona on toimintatapojen parantaminen siten, 

ettei turhia käyntejä yksinkertaisesti esiintyisi. 

 

Asiakasyritykset haluavat toimittajayrityksen yhteyshenkilön tietävän alan ja asiakkaan 

tämänhetkisen tilanteen, ja yhteyshenkilöllä toivottiin olevan yleinen käsitys 

toimialasta, markkinatilanteen kehityksestä ja muutoksista. Asiakasyrityksen 

kokoluokka, tulevaisuudennäkymät, taloudellinen tilanne ja toimintaperiaatteet olisi 

syytä myös tuntea. Haastatteluista ilmeni myös halu jakaa tarpeellista tietoa, jotta 

yhteyshenkilö voisi tarjota riittävän kilpailukykyisen tuotteen. Tämä auttaisi Entrumia 

tarjoamaan oikeanlaisia tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi organisaatioiden 

ja henkilöiden sekä oman alan ja sen mahdollisuuksien tunteminen oli tärkeää. Edellä 

mainitut asiat olisi syytä tietää jo strategisia asiakkaita valittaessa, jopa ennen kuin 

mitään kauppaa on tehtykään. Eräät haastatellut strategiset asiakkaat esittivät selkeätä 

halua syventää asiakassuhdetta enemmän kumppanuusasiakkuuden suuntaan. 

 

Odotukset viestinnältä ja muutoksenhallinnalta: Ongelmatilanteista viestiminen ei toimi 

Sonera Entrumissa parhaalla mahdollisella tavalla. Entrumilla on vaikeuksia sisäisen 

tiedottamisen kanssa kuten myös ongelmien raportoinnissa asiakkaille. Tekstiviestien 

käyttäminen ongelmatilanteista viestimiseen nähtiin viimeisimmissä haastatteluissa 

merkityksellisemmässä roolissa kuin neljä vuotta aikaisemmin. Vaikuttaisi siltä, että 

uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotto on mahdollista soveltaa yrityselämään hieman 

�jälkijunassa� verrattuna yksityiskäyttäjiin. Myös vastuualueiden sisäinen ja ulkoinen 

informointi on puutteellista, minkä nähtiin johtuvan Entrumissa tapahtuneesta 

organisaatiomuutoksesta. Asiakkaiden mukaan kiireisyyden ja muutoksen johdosta 

yhteyshenkilöillä ei ole ollut aikaa keskittyä heidän tarpeisiinsa, vaan asiakkaat kuulivat 
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paremmista televiestintäratkaisuista yleensä Entrumin kilpailijoilta. Tällöin asiakkaalle 

jäi epävarma olo tuotteiden oikeanlaisuudesta ja niiden hinnasta.  

 

Strategisten asiakkaiden selkeänä odotuksena voidaan pitää sitä että palvelua tarjoava 

yritys viestii asiakkaalle halvemmasta mahdollisuudesta. Todellisessa strategisessa 

asiakkuudessa tämä toteutuukin, mutta Entrumille lisätulon menettäminen sai aikaan 

tiedon pitämisen itsellään. Asiasta informointi oli ajankohtaista vasta, kun asiakasyritys 

ilmoitti tyytymättömyytensä. Tässä on kyse asiakkaan odotuksesta, joka usein jää 

täyttämättä, mutta asiakas itse ei tiedosta asiaa. Tällöin asiakas on tyytyväinen, mutta 

parempien tarjousten ilmaantuessa asiakasuskollisuus on todennäköisesti heikkoa. 

Palvelua tarjoavan yrityksen reagointi vasta kilpailijan tarjoukseen osoittaa huonoa 

asiakassuhdetoimintaa. 

 

Asiakasyritykset haluavat informointia uusista tuotteista ja palveluista, kunhan ne 

johtavat pienempiin kustannuksiin. Toisaalta koska vastaaja on erilaisten 

mainoskirjeiden kohteena, toivottiin niissä tiedotettavan pelkästään yrityksessä nykyään 

olevista tuotteista, niiden sovelluksista ja mahdollisista korvaavista tuotteista. Alalla ja 

tuotteissa tapahtuvista muutoksista ja muutostilanteista toivottiin tietoa yleisellä tasolla. 

Muutostilanteeksi katsottiin myös mahdolliset ongelmat. Jos vastaaja toimi 

organisaationsa tietotekniikan asiantuntijatehtävissä, hän toivoi nykyistä teknisempää 

tietoa.  

 

Samalla ratkaisulla ei voida vastata kaikkien asiakkaiden odotuksiin, vaan 

toimintatapoihin on saatava joustavuutta. Mahdollisia odotusvaihtoehtoja on useita, ja 

ne riippuvat asiakasyritystä edustavan henkilön taustasta ym. tekijöistä. Odotusten 

selvittäminen asiakasyrityskohtaisesti maksaa alkuinvestoinnin takaisin pitkän ajan 

kuluessa. Esimerkiksi viestintä tuoteuutuuksista voidaan kohdistaa sellaisiin 

asiakkaisiin, jotka odottavat tällaista palvelua myyvältä yritykseltä. Näin vältetään 

turhat asiakastapaamiset tai mainoskirjeet.  

 

Asiakkaat korostivat henkilökohtaista kontaktia, ja siksi yhteyshenkilön tai myyjän 

kautta tuleva informaatio henkilökohtaisissa tapaamisissa olisi paras keino informoida 

asioista, mutta puhelimen ja sähköpostin välityksellä tapahtuva tiedottaminen oli myös 

suotavaa. Toisaalta sähköposti ilman henkilökohtaista kontaktia miellettiin usein 
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turhiksi mainoskirjeiksi kuten paperiposti. Mainoskirjeitä vastaajat taas eivät vaivaudu 

lukemaan, sillä vastaajan mukaan niitä tulee päivittäin niin suuri määrä. Sonera 

Entrumin strategisten asiakkaiden ollessa kyseessä kontaktoivan henkilön toivottiin 

olevan johtotasoon kuuluva, mutta tämä ei ollut odotustaso. Vaikka muutamia 

mainintoja oli liiallisesta tiedottamisesta, yhteistä tekijää ei kuitenkaan löytynyt, ja on 

ilmeistä, että tiedottaminen on tapauskohtaista ja riippuu vastaanottajan toimenkuvasta 

sekä asemasta. 

 

Informoinnin useuden tulisi olla sidoksissa muutosten ja tarpeellisen tiedon 

ilmenemiseen, sillä tilanteet eivät tapahdu säännöllisesti. Liian usein tapahtuva 

tiedottaminen ärsyttää vastaajia, ja se mielletään mainostamiseksi. Toisaalta 

mahdollisimman suuren määrän tietoa uusista tuotteista ja muutoksista internetissä 

nähtiin tuovan lisäarvoa tai ei ainakaan heikentävän sitä, kunhan tieto on haettavissa 

sieltä helposti. Tiedonmäärä ei saa aiheuttaa sivujen sekavuutta. Soneran kotisivut 

koettiin epäselviksi. Niissä sekavuutta aiheuttavat tuotteiden monimutkaiset nimet ja 

tiedon löytymisen vaikeus. Sonera Entrumin teettämiä tutkimuksia toivottiin myös 

vähemmän ja ehdotettiin rahan käyttämistä esim. asiakkaiden koulutuksen 

parantamiseen. 

 

Sonera Entrumin järjestämiä asiakastilaisuuksia pidettiin hyvinä, mutta niitä ei yleisesti 

toivottu lisää. Nykyistä määrää pidettiin riittävänä, mutta Keski- ja Kaakkois-Suomen 

asiakkaat olisivat tyytyväisempiä, jos tilaisuuksia olisi enemmän. Myös tietotekniikan 

asiantuntijatehtävissä työskentelevät toivoivat enemmän asiakastilaisuuksia, joissa 

käsiteltäisiin palvelujen teknisempiä puolia. Uusintahaastatteluissa asikastilaisuudet 

nähtiin aikaisempaa tärkeämpänä tekijänä ja näyttäisikin siltä, että yhteyshenkilöltä 

toivotaan nykyään enemmän �kaveruutta� kuin aikaisemmin. Keski- ja Kaakkois-

Suomen asiakasyritykset halusivat asiakastilaisuuksien olevan seminaari- ja 

tiedotustyyppisiä tilaisuuksia, jotka kestäisivät korkeintaan päivän ja olisivat paikallisia. 

Muutaman tunnin paikalliset asiakastilaisuudet olivat suositeltavimpia. Toimitus- tai 

varatoimitusjohtajana työskentelevät näkivät asiakastilaisuudet menoerinä, jotka asiakas 

lopulta maksaa itse, ja siksi tilaisuuksia nähtiin olevan tällä hetkellä riittävästi. 

Asiakastilaisuudet vaativat aikaa, jota vastaajilla ei ole. 
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Strategiset asiakkaat eivät yleensä odota palvelulta asiakastilaisuuksia, mutta 

useimmiten niiden nähdään tuovan lisäarvoa. Asiakastilaisuuksien pitäminen johtunee 

Entrumin omasta käsityksestä asiakkaan odotuksista. Tosin asiakastilaisuuksien 

puuttuminen saattaisi joissain asiakassuhteissa herättää tyytymättömyyttä, jolloin asia 

ilmaistaisiin tavalla tai toisella palvelua tarjoavalle yritykselle. Tämän jälkeen 

asiakastilaisuuksista tulisi kyseisen asiakkaan vähimmäisodotus palvelulta. Odotuksen 

ilmoittaminen palvelua tarjoavalle yritykselle merkitsee yritykselle pakkoa toteuttaa 

odotuksen mukainen palvelu, koska tällöin asialla on suuri merkitys asiakkaalle.  

 

Kun asiakkaalle tulee tarpeita muuttaa palvelua tai ratkaisua, helppo kontakti myynnin 

yhteyshenkilöön oli asiakkaan selkeä odotus, ja asiakas toivoi vähintäänkin 

ohitusnumeroa asiakaspalveluun, joka yhdistäisi asiakkaan aina yhteen ja samaan 

palvelevaan henkilöön. Yhteyshenkilö toimii rajapintana ja osaa useimmiten välittää 

asian eteenpäin. Toisaalta asiakasyrityksessä toimivat tekniset asiantuntijat toivoivat 

voivansa ottaa yhteyttä tekniseen osaajaan, jolla olisi tietoa tuotteen ominaisuuksista. 

Muutoksenhallintaa pidettiin henkilökohtaisena kanssakäymisenä, ja sen tulisi tapahtua 

puhelimitse, mutta suhteen kehittyessä sähköpostikin saattaisi olla riittävä 

viestintäväylä.  

 

Useimmiten asiakkaat olivat melko tai hyvin kiinnostuneita käyttämään internetiä 

asioiden hoitamiseen, mutta muutama vastaajista ilmoitti, ettei ole kiinnostunut 

hoitamaan minkäänlaisia asioita internetin kautta. Tosin puhelinsoittoa pidettiin yhtä 

vaivattomana tapana hoitaa pienimuotoisia muutoksia. Halukkuuteen asioida 

puhelimitse tai sähköisesti vaikutti positiivisesti hinnoittelun ja teknisten asioiden 

selvyys sekä se, ettei tapahtuma vaadi muutoksia aikaisempiin palveluihin. Sähköinen 

asiointi ei kuitenkaan saisi korvata henkilökohtaista kontaktia. Kielteisesti sähköiseen 

asiointiin suhtautuneet näkivät henkilökohtaisen kontaktin ja puhelinsoiton ainoiksi 

vaihtoehdoiksi asiakaskontakteille. Mielipidettä perusteltiin mm. neuvottelujen (hinnat 

sopimuskysymyksiä) tarpeellisuudella. 

 

Asiakkaat osoittivat kohtalaisen paljon mielenkiintoa mahdollisuuteen käyttää hyväksi 

internetistä löytyvää tietoa televiestintäratkaisujen parantamiseksi. Analyysit, taulukot 

ja raportit televiestintäratkaisujen käytöstä voisivat olla tällaista informaatiota, ja sen 

löytyminen internetistä parantaisi koettua palvelua. Internetistä löytyvä tieto ei ole 
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strategisten asiakkaiden odotus, mutta Sonera Entrum voisi luoda siitä itselleen 

kilpailuedun johtamalla kyseisen toiveen palvelulta vaadittavaksi odotukseksi. Raportit 

ja taulukot viestintäverkon ruuhkahuipuista, käytettävissä olevasta kapasiteetista ja 

yleensäkin käytettävyystiedot eri ajankohtina kiinnostaisivat asiakasyrityksiä. Osa 

vastaajista piti kuitenkin mahdollisuutta seurata viestintäverkon tilaa turhana, ja he 

totesivat luvatun palvelun toimittamisen riittävän heidän vaatimuksiinsa. Verkon käytön 

ongelmatilanteissa asiakasorganisaatio odottaa ratkaisun selvittämistä yhdessä Soneran 

Entrumin kanssa henkilökohtaisin kontaktein.  

 

Etenkin viestintään kohdistuvat odotukset ovat Ojasalon määrittelemiä epämääräisiä 

odotuksia. Viestinnän käsityskin on hyvin laaja ja sen hahmottaminen vaikeaa. 

Asiakkaat eivät varsinaisesti tiedä, mitä heidän tulisi odottaa viestinnältä. Tämä tarjoaa 

mahdollisuuden kohdistaa epämääräiset odotukset selkeiksi ja tiedostetuiksi 

odotuksiksi. Jos kilpailija ei pysty tai ei ymmärrä toimittaa odotusten mukaista 

viestintää esimerkiksi tiedon helppoa saatavuutta internetin välityksellä, niin asiakas on 

uskollisempi nykyiselle palveluntuottajalle.  

 

Odotukset asiakassuhteen hoidolta: Yhteyshenkilön tai toimituksesta vastaavan 

henkilökohtaista yhteydenottoa kaupan tai toimituksen jälkeen pidettiin 

välttämättömänä, ja sen unohtaminen olisi vastaajien mukaan anteeksiantamatonta. 

Informaatioteknologian parissa työskentelevät toivoivat enemmän teknisen asiantuntijan 

ottavan yhteyttä yhteyshenkilön sijaan. Yhteydenoton välineellä ei ollut haastattelujen 

mukaan väliä, kunhan kanssakäyminen on henkilökohtaista ja asiakkaaseen otetaan 

yhteyttä eikä asiakas joudu kontaktoimaan palvelua tarjoavaa yritystä. 

 

Strategisten asiakkaiden haastatteluista ilmeni, että Entrumin ja asiakasorganisaation 

välisten sopimusten löytyminen internetistä paperiarkiston sijaan olisi hyvä vaihtoehto, 

mutta vaihtoehto ei ollut tullut aikaisemmin asiakkaiden mieleen. He haluaisivat seurata 

ratkaisukokonaisuutta, ja uuden ratkaisun myötä sopimusten käsittely sekä säilytys 

olisivat helpompia. Myös sopimusehtojen päivittyminen internetissä herätti vastaajien 

mielenkiinnon. Haastatteluja tehtäessä monet epämääräiset odotukset kuten edellä 

mainittu tulivat selkeiksi ja implisiittiset odotukset paljastettiin. Koska implisiittiset 

odotukset paljastettiin, on Sonera Entrumin jatkossa huolehdittava, että kyseinen 
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palvelu on tarjolla asiakkaille. Odotusten tutkiminen aika ajoin on kannattavaa, sillä se 

selkeyttää toimintatapoja sekä palveluntarjoajalle että asiakasyritykselle. 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksista haastateltavat totesivat, ettei myönteistä palautetta 

useinkaan anneta, vaan tyytyväisyys näkyy uusina kauppoina. Negatiivisen palautteen 

takia asiakkaat halusivat olla yhteydessä heille määrättyyn yhteyshenkilöön puhelimitse, 

sähköpostitse tai tapaamisen yhteydessä. Tärkeintä oli henkilökohtaisuus, mutta palaute 

internetin kautta joko nimettömänä tai asiakastunnuksella olisi myös hyvä vaihtoehto, 

kunhan palautteeseen saadaan vastaus viipymättä. Suurempien ongelmien osalta palaute 

haluttiin antaa johtotason vastuuhenkilölle. Asiakastyytyväisyystutkimuksiin tällaisissa 

tapauksissa jätettäisiin todennäköisesti vastaamatta. Oletuksena oli, että 

asiakaspalautetta haluttaisiin antaa asiakastyytyväisyystutkimuksen muodossa 

huolimatta siitä, onko se negatiivista vai positiivista. Oletuksessa heijastuivat Entrumin 

omat odotukset asiakkaan odotuksista. Entrumin odotukset olivat selkeitä, mutta 

yksinkertaisesti vääränlaisia. Siten toimittajan tai palvelun tarjoajan odotukset 

vaikuttavat myös tarjottaviin tuotteisiin.  

 

Vastauksen palautteeseen asiakkaat odottivat saavansa samaa mediaa käyttäen kuin 

palaute on saatettu Soneran tietoon. Myös palautteen vastaanottamisesta toivottiin 

henkilökohtaista informointia, eikä automaattisesta vastauksesta koettu olevan mitään 

hyötyä. Haastateltavien mielestä asiat saadaan kuitenkin parhaiten sovittua keskustelun 

avulla. He pitivät erittäin mielenkiintoisena vaihtoehtona lähettää pienimuotoiset 

vikailmoitukset internetin kautta Soneralle tiedoksi. Vastaus ilmoituksen 

vastaanottamisesta olisi kuitenkin myös tässä tapauksessa tarpeellinen. Vastaus saisi 

tulla sähköpostitse, mutta mieluiten henkilökohtaisesti. Toimitusongelmatilanteissa 

asiakkaat halusivat tietoa ongelmasta mieluiten sähköpostin välityksellä, mutta 

puhelinsoitto sai myös kannatusta riippuen ongelman laajuudesta. Asiakaskohtainen 

internetsivu, josta näkyisivät päivittäiset tapahtumat ja mahdolliset ongelmat, olisi 

vastaajien mukaan hyvin mielekäs vaihtoehto, mutta ymmärrettiin myös että jos 

ongelmat koskevat internetyhteyksiä se ei voisi olla ainoa vaihtoehto. 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että palvelujen toimittajan vaihtamista oli harkinnut vain 

muutama asiakkaista. Tämä on usein merkki odotusten ja kokemusten kohtaamisesta. 

On kuitenkin selvästi havaittavissa siirtymistä suuntaan, jolloin palvelun toimittajan 



 
 

 
 

58

vaihtoa harkitaan yhä useammin johtuen lisääntyneestä tarjonnasta ja kilpailusta. 

Sopimuskauden päättyessä ratkaisevinta haastattelijoille kuitenkin oli toimittajan 

kilpailukykyinen tarjous. Odotusten täyttyminen ei siis ollutkaan niin ratkaisevassa 

roolissa kuin oletettiin, vaan muiden palvelun toimittajien uskottiin pystyvän samaan ja 

hinta oli merkittävin tekijä.  

 

Odotukset saattavat kohdistua myös toimittajayrityksen käyttäytymiseen ja 

toimintamalleihin. Asiakkaat toivoivat, ettei yhteyshenkilöä jatkuvasti vaihdettaisi, 

kuten Soneralla oli ollut tapana. Yhteyshenkilön vaihtuessa samat asiat täytyy käydä 

läpi yhä uudestaan yhteistyön sujuvuuden helpottamiseksi. Sonera oli asiakkaiden 

mielestä tuloshakuinen organisaatio, ja asiakkaiden tarpeet ovat jääneet heidän 

mielestään ehkä toissijaisiksi. Myös Soneran henkilöstömäärän pienuus ja 

yhteyshenkilöiden kiire näkyivät asiakkaille. Asiakkaat toivoivat Soneralta terävämpää 

ja notkeampaa toimintaa, sillä vastauksia kysymyksiin kaivataan heti. Muutaman 

vastaajan mielestä Soneran toimintaa pidettiin melko virkamiesmäisenä. 

                                                                                                                                                                

Lähes jokainen vastaajista odotti kumppanuutta Soneralta, sillä televiestinnällä oli 

tärkeä rooli asiakkaiden toiminnassa. He kuitenkin näkivät kumppanuuden nykyisen 

kaltaisena toimintana eivätkä halua syvällisempää kumppanuutta. Heidän mielestään 

kumppanuus tarkoitti yhteistyötä, yhteisiä ratkaisuja ja nimettyä yhteyshenkilöä. Siihen 

kuuluu myös syvempi palvelualttius ja molemminpuolinen sitoutuminen asiakkaan 

ongelmien ratkaisemiseksi.      

 

4.2.2 Sonera Entrumin näkemys myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen ja 

asiakaspalveluun kohdistuvista odotuksista 

 

Myyntiin ja markkinointiin liittyvien strategisten asiakkaiden odotusten nähtiin 

yksimielisesti kohdistuvan asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärtämiseen, tukemiseen 

ja sen tarpeiden kartoitukseen. Myös kokonaisratkaisujen ja -palvelujen merkitystä sekä 

yhteistä kehityspolkua korostettiin kautta linjain. Yksi merkittävä ristiriitaisuus 

kuitenkin ilmeni, ja se koski asiakaskontaktien muotoa. Toisaalta ymmärrettiin 

strategisten asiakkaiden odotusten kontaktien määrästä koskevan niiden säännöllisyyttä 

ja useutta, mutta toisaalta niiden nähtiin myös haittaavan asiakastyytyväisyyttä. 
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Haittavaikutus koski jatkuvan yhteydenottamisen epämielekkyyttä ja ahdistavuutta. 

 

Odotukset tuotekehitykseltä kohdistuivat Soneran edelläkävijyyteen ja aseman 

säilyttämiseen. Ne koskivat tulevaisuuden näkymiä ja tuotteiden ja palveluiden 

tekniikkaa. Tuotekehitysodotusten huomattiin liittyvän molempien osapuolten 

liiketoiminnan edistämiseen. Ratkaisujen helppokäyttöisyys ja luotettavuus nousivat 

esille useaan otteeseen. Yksi Sonera Entrumin vastaajista näki yhtenä asiakkaan 

odotuksena yhteistyön tuotekehityksessä, mikä mielestäni oli melko oivaltava näkemys 

toisten vastaajien keskittyessä Soneran omaan tuotekehitykseen.  

 

Odotuksina asiakaspalvelulta Sonera näki palvelun nopeuden ja ammattitaitoisuuden. 

Muutosten nopeus ja helppous nousivat myös esille. Suurimpana epäkohtana oletettiin 

olevan asiakkaan yhteydenotto asiakaspalveluun, jolloin asiakas saattaa joutua 

odottamaan sopivan osaajan löytämistä ja siten esimerkiksi puhelun siirtämistä osastolta 

toiselle. Asiakkaat itse odottivat yhden henkilökohtaisen asiakaspalvelijan määräämistä, 

jolloin kaikki asiakkaan kontaktit kohdistuisivat yhteen henkilöön. Toteuttaminen on 

siinä mielessä vaikeaa, ettei kaikkia osa-alueita hallitsevaa osaajaa ole kovinkaan 

helppo löytää. Asiakas joutuu odottamaan vastausta, kun yhteyshenkilönä ei ole 

asiantuntija ja tämän pitää selvittää ongelma muiden avulla. 

  

4.2.3 Asiakastoimitukseen, laskutukseen, asennukseen ja ylläpitoon kohdistuvat 

odotukset 

 

Odotukset toimitukselta: Haastatteluihin osallistuneet pitivät Soneran tuotteiden 

toimituksia ja asennuksia kohtalaisina ja olivat melko tyytyväisiä. Vastausten 

kallistuminen melko tyytyväiseen saattaa johtua siitä, etteivät vastaajat olleet 

välttämättä seuranneet toimituksia ja että he siten olivat tietämättömiä sen etenemisestä. 

Toisaalta erityisesti tietotekniikan asiantuntijat olivat tyytymättömiä aikataulujen 

pitämättömyyteen, ja yleisesti pitkät toimitusajat herättivät tyytymättömyyttä varsinkin 

pääkaupunkiseudun yrityksissä. Korkeat hinnat ärsyttivät useaa vastaajaa, mutta muiden 

toimittajien hintojen todettiin olevan vieläkin korkeampia.  
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Asiakkaat olivat tyytyväisiä Soneran sopeutumiskykyyn asiakkaan tilannetta 

vastaavaksi ja sen muutoksiin reagoimiseen. Pitkien toimitusaikojen osalta asiakkaat 

pitivät hyvänä, ettei vääriä odotuksia ole luotu. Tältä osin Soneran toimintaa odotusten 

luomisessa ja johtamisessa voidaan pitää hyvänä. Kun asiakas saadaan tekemään 

ostopäätös lupaamatta asioita, joita on vaikea toteuttaa, voidaan odotukset kohdata ja 

asiakas pidetään tyytyväisenä. Vaikkakin yleisesti ottaen Soneran toiminta 

toimitusaikojen osalta nähtiin riittäväksi, erään vastaajan mukaan henkilöstön 

resurssipula oli kuitenkin ollut havaittavissa.  

 

Toimituksen aikana asiakkaita kiinnosti päällimmäisenä aikataulujen pitävyys ja siten 

se, mitä toimitetaan ja milloin. Asioiden tulisi olla sopimuksen mukaisia, ja odotukset 

muodostettiin sovittujen asioiden pohjalta. Mitä tarkemmin sopimuksissa on 

toteutettavat asiat määritelty, sitä paremmin asiakkaan odotukset vastaavat toimitettavaa 

palvelua. Yhteisöjä ja johtotason henkilöstöä kiinnosti toimituksen ja palvelujen hinta 

sekä niiden muutokset totuttuun toimintatapaan. Tietotekniikan asiantuntijat taas 

halusivat teknistä informaatiota toimituksesta ja tuotteesta. Muita toimituksen aikana 

kiinnostavia seikkoja olivat koulutus ja perehdyttäminen, toteutukseen liittyvät asiat, 

palvelujen toimivuus sekä miten kyseisen tuotteen tuotekehitys jatkuisi tulevaisuudessa. 

 

Toimituksen aikataulun ja etenemisprosessin seuraaminen internetistä saattaisi 

kiinnostaa asiakkaita, ja toimitustiedon löytyminen internetistä oli hyvä asia, vaikkei 

tahtoisikaan seurata sen etenemistä. Kyseessä ei ole varsinainen odotus, vaan palvelun 

osa, joka ei toisi asiakkaalle lisäarvoa. Asiakas ei tuntisi menettäneensä mitään, jos 

mahdollisuutta seurata toimitusta internetistä ei olisi. Organisaatioissa saattaa silti olla 

joku, jolle on käyttöä tilan seuraamisesta. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita tekninen 

osasto. Vastaajilla itsellään ei ollut minkäänlaista tarvetta seurata toimitusta muuta kuin 

ongelmien ilmetessä, jolloin pelkkä seuraaminen olisi riittämätön toimenpide. 

 

Tutkimukseen osallistuneet vastasivat lähes poikkeuksetta kaipaavansa käytön opastusta 

asennuksen tai toimituksen yhteydessä ja erityisesti uusissa palveluissa, jotta niiden 

mahdollistamat hyödyt saataisiin käyttöön heti. Odotukset käytön opastuksesta 

kohdistuivat kaikkiin palvelun osiin, ja opastuspalvelujen erittely oli epämielekästä, 

eikä vastaajille tullut mitään erityistä palvelun osaa mieleen. Opastuksen tarve oli 

kuitenkin hyvin riippuvainen tuotteesta. Vastaajien mielestä opastuksen puute pilaa 
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hyvänkin tuotteen, ja Soneran onkin tärkeää selvittää perinpohjin asiakkaiden odotukset 

opastukselta, jotta se voisi vastata näihin pinnan alla oleviin toiveisiin ja vaatimuksiin. 

Esimerkiksi internetissä olevat palvelut ymmärrettäisiin paremmin jos joku kävisi niitä 

esittelemässä ja neuvomassa niiden mahdollisuudet ja rajoitteet. 

 

Opastuksen toivottiin tapahtuvan kurssituksena, jota seuraisi koejakso, jolloin 

mahdolliset kysymykset ilmaantuisivat ja jonka jälkeen olisi eräänlainen päätöskurssi. 

Toisena vaihtoehtona oli tuotteen toimintojen esittely itse paikalla ja siten 

henkilökohtainen koulutustilaisuus ryhmälle. Asiakaskohtaisuus oli tärkeää, sillä 

asiakkaiden tarpeet vaihtelevat. Myös selkeitä suomenkielisiä käyttöohjeita kaivattiin, 

sillä ominaisuudet jäävät usein käyttämättä, jos ohjeet ovat vieraalla kielellä tai muuten 

monimutkaiset. Käyttöohjeet saattavat sisältää liikaakin tietoa riippuen 

käyttötarkoituksista, ja tällöin kynnys itseopiskeluun on suurempi. Kynnys nousee 

myös, jos ohjeita täytyy hakea internetistä tai soittaa puhelimitse, mutta jonkinlaisen 

ratkaisun tarjoaa tukinumero, johon asiakas voisi soittaa kysymysten ilmaantuessa. 

 

Vaihtoehto Soneran hyödyntämisestä asiakasorganisaation uusien käyttäjien opastajana 

ei herättänyt paljoakaan mielenkiintoa, koska asiakkaat halusivat itse toteuttaa 

opastuksen. Jos kuitenkin lisäopastusta järjestettäisiin, tulisi sen olla edellä mainitun 

kaltainen henkilökohtainen ryhmälle järjestetty koulutustilaisuus kertauskurssien 

kanssa. Asiakkaat odottavat saavansa tuotteen kanssa oheismateriaalia ja esim. internet 

pohjaisen printin, joka tukisi koulutusta. Asiakkaiden odotusten mukaan koulutus on 

vakio-osa palvelua, ja sen hinta tulee sisällyttää tuotteen hintaan, eikä erillistä maksua 

koulutuksesta saisi periä. Jos lisäopastuksen tarve tulisi yllättäen, siitä oltiin kuitenkin 

valmiita maksamaan kohtuuhinta, joka taas olisi neuvottelujen tulos. 

 

Odotukset laskutukselta: Lähes kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita saamaan ja 

maksamaan laskunsa internetin kautta, mutta suurimmassa osassa tapauksista todettiin 

sen olevan epäkäytännöllistä heidän nykyisten maksu- ja laskutusjärjestelmiensä 

johdosta. Jos asiakasorganisaation muutkin laskut siirtyisivät verkkoon, olisi 

internetlaskutus hyvä vaihtoehto, mutta paperilasku oli haastatteluja tehtäessä 

käyttökelpoisin vaihtoehto. Kyseessä on hallinnollinen ja kirjanpidollinen ongelma, eikä 

talousosaston suhtautumista asiaan tiedetty. Yllättäen myös uusintahaastatteluissa 
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ilmeni, etteivät useammat asiakasorganisaatiot ole vieläkään valmiita laskutuksen 

hoitamiseen täysin sähköisesti.  

 

Haastattelujen joukkoon mahtui muutama poikkeava vastaus, jossa todettiin, ettei laskua 

haluttaisi missään nimessä internetin kautta. Tähän saattoi vaikuttaa kyseisen 

tapahtuman vaatima kokonaisvaltainen organisaatiomuutos. Muutos vaatisi koko 

yrityksen maksujärjestelmän muuttamista. Toisaalta osan haastateltavien mielestä se oli 

erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto. 

 

Lasku- ja raporttierittelyjen muokkaaminen internetissä olisi erittäin hyvä piirre, kunhan 

järjestelmä taipuisi asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mahdollisuus olisi käyttökelpoinen 

ja hyödyllinen, vaikka kaikki vastaajat eivät nähneetkään kyseisen palvelun tarvetta. 

Sopimustyyppien muuttaminen internetissä sai useita toisistaan poikkeavia vastauksia, 

eikä yhteistä linjaa ollut. Mielenkiintoisia näkemyksiä asiasta kuitenkin ilmeni kuten se, 

kenellä on oikeus yrityksessä muuttaa tietoja, ja siihen liittyvä lisääntynyt mahdollisuus 

virheratkaisuihin. Toisaalta kyseinen palvelu helpottaisi asiakkaita, mutta sitä 

käytettäisiin harvoin, ja sen vuoksi henkilökohtaista kontaktia pidettiin parempana 

vaihtoehtona.  

 

Laskun rahamääräistä kehittymistä ja sen seuraaminen internetistä pidettiin toimintona, 

joka olisi hyödyllinen ja mielenkiintoinen, mutta sitä ei nähty tarpeellisena eikä se ollut 

osana palvelulle esitettyjä odotuksia. Osaa vastaajista mahdollisuus kiinnosti melko 

paljon. Suurimmalle osalle vastaajista seuraaminen olisi turhaa, sillä kustannukset ovat 

melko kiinteät ja helposti arvioitavissa. 

 

Haastateltavat eivät osanneet sanoa, onko heidän laskutuksensa kunnossa Soneran 

osalta, sillä he ovat aina olettaneet sen olevan oikein. He osasivat kommentoida sen 

suuruutta ja ajallaan tulemista, mutta muuten todettiin sen olevan ehkä kunnossa. Melko 

toistuvasti ilmoitettiin myös laskun olevan hyvin epäselvä ja sekava ja Soneralta 

tulevien laskujen määrää kritisoitiin. Näistä syistä laskujen kohdistamista eri yksiköihin 

ja laitteisiin pidettiin hankalana. Myös alennusten soveltamisperusteiden todettiin 

olevan epäselkeät. Laskujen selkeys ja niiden sisältämä informaatio on selvästi yksi 

odotuksista palvelulta, vaikka toteutumatta jääminen ei johdakaan toimittajan vaihtoon. 
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Silti asiakas kokee tyytymättömyyttä, ja jos useammat odotukset jäävät toteutumatta, 

tyytymättömyys johtaisi todennäköisesti vaihtoehtojen kartoittamiseen. 

 

4.2.4 Sonera Entrumin käsitys asiakastoimitukseen, laskutukseen, asennukseen ja 

ylläpitoon kohdistuvista odotuksista 

 

Soneran mielestä strategisten asiakkaiden odotukset asiakastoimitukselta liittyivät 

toimitusvarmuuteen. Soneralla oli käsitys siitä, että asiakkaat odottavat sitä, mitä heille 

luvataan, ja toimitusajan sekä toimitetun tuotteen paikkansapitävyys on olennaista. 

Palvelun käytettävyyden tulisi olla hyvä heti käyttöönoton jälkeen. Ongelmien ilmetessä 

asiakkaat halusivat niistä mahdollisimman pian tiedon, ja strategisten asiakkaiden 

erikoispiirteenä oli halu nähdä toimituksen tila esimerkiksi ekstranetistä eli yritysten 

välisestä verkkoyhteydestä. Tältä osin Soneran käsitys oli hyvinkin paikkansa pitävä 

todellisuuden kanssa. Lisäksi strategiset asiakkaat odottivat toimitusaikojen 

lyhentämistä eivätkä tahtoneet häiriöitä liiketoiminnalle toimitusvaiheessa. 

 

Laskuihin kohdistuvien odotusten osalta saatiin haastattelun vaihtelevinta tietoa myös 

Soneran sisällä. Tämä oli yllättävää, sillä perinteinen ajattelutapa laskunmaksusta ei 

yleensä aikaansaa keskusteluja. Asiakkaat odottivat liiketoiminnan eri osastoihin 

jaettuja laskuja, mutta eivät halunneet suurta määrää niitä, kuten Sonera ennakoi. 

Soneran käsityksissä oli myös huomattavissa normaalin paperilaskun poistumisen 

odotuksia, ja nähtiin asiakkaan haluavan siirtyä sähköisempään raportin muotoon. 

Asiakasorganisaatiolta vaadittavia muutoksia ei osattu ennakoida, vaan sähköisen 

laskun oletettiin olevan helppo implementoida asiakkaan toimintoihin. Soneran osalta 

yhteystietojen merkittävyys laskussa oli huomattavaa, ja siten tavallaan ennakoitiin 

laskutusvirheiden esiintymistä. Sonera oli myös tietoinen laskulta odotettavalta 

selkeydeltä ja oikeellisuuden toiveelta. 

 

Asennuksessa pidettiin tärkeänä tapahtuman häiriöttömyyttä ja nopeutta. Myös 

asentajan ammattitaito ja perusopastus olivat tärkeitä odotuksia. Informointia huomioon 

otettavista seikoista ja siten ennakoivaa ylläpitoa painotettiin ylläpidon odotuksissa. 

Nopea reagointi häiriötilanteisiin ja palvelun ystävällisyys olivat myös osana 

strategisten asiakkaiden odotuksia Sonera Entrumin mukaan. Asiakashaastatteluissa 
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palvelun ystävällisyys ei tullut erityisemmin esille, mutta voimme olettaa, että 

ystävällisyys on asiakkaan itsestään selviä, sanomattomia odotuksia. 

 

4.3 Strategisten asiakkaiden odotukset 
 

Strategisten asiakkaiden odotukset eivät poikenneet olennaisesti muiden asiakkaiden 

odotuksista. Sonera Entrumin käsityksen mukaan odotusten poikkeamat voisivat liittyä 

asiakasyrityksen koon merkitykseen. Monet strategisten asiakkaiden odotuksista 

nimittäin viittasivat resurssien tehokkaaseen käyttämiseen ja toimintojen 

helpottamiseen. Myös saatavan informaation selkeyttä ja materiaalin vähyyttä 

odotettiin. Nämä voivat tietenkin olla myös strategisten asiakkuuksien ulkopuolisten 

asiakkaiden odotuksia, mutta useimmiten nämä asiakkaat toivoivat enemmän 

tapahtumia ja keskittyivät hinnan merkitykseen. Hintaa ei mainittu kertaakaan 

Sonerassa suoritetuissa kyselyissä saati epävirallisissa keskusteluissa. 

 

Oma mielipiteeni on kuitenkin hinnan merkittävyyden ymmärtämisen tärkeys jokaisessa 

asiakassuhteessa, sillä uskon hinnan painoarvon olevan olemassa, vaikka sitä ei 

mainittaisikaan erikseen. Liiketoiminnan perustahan on useimmiten tuoton tekeminen 

kaikille sidosryhmille. Jos palvelusta veloitetaan liikaa tai siitä peritään useita eri 

maksuja, palvelun käyttö vähenee, ellei jopa lopu kokonaan. Hinnan kasvaessa 

odotusten taso nousee ja tyytymättömien asiakkaiden todennäköisyys niiden myötä, 

ellei odotuksiin pystytä vastaamaan. Toinen näkemykseni kohdistuu odotusten 

kilpailuedun synnyttämiseen. Strategisten asiakkaiden odotukset nähtiin oikein palvelun 

vähimmäisvaatimuksina, mutta ei ymmärretty toiveiden ja odotusten välistä eroa. Useat 

asiakkaiden odotukset Sonerassa nähtiin vain toiveina. Toiveet voidaan jättää 

toteuttamatta, mutta odotuksia ei. Tämän ristiriitaisuuden selvittämiseksi ehdottaisin 

jatkotutkimuksia Soneran asiakkaiden toiveiden ja odotusten välisistä eroista. 

 

Aikaisempien teorioiden mukaan selvittämäni strategisten asiakkaiden odotukset ovat 

siis melko selkeitä ja realistisia. Tulosta väärentää se, että epätarkkoja odotuksia ei 

tiedetä. Yritys ei voi tietää sellaisia odotuksia, joita ei myöskään asiakas itse tiedosta. 

Toisaalta toimittajayritys ei voi käsittää mahdollisia liian suuria odotuksia, sillä 

yrityksellä on tapana nähdä asiakas rationaalisena toimijana, joka ymmärtää yrityksen 
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mahdollisuudet. Todennäköisyys niiden olemassaoloon on kuitenkin ilmeinen. Ei 

olekaan mielekästä arvailla, mitä mahdolliset odotukset ovat, vaan yrityksen olisi 

ryhdyttävä kahdenkeskisiin keskusteluihin strategisten asiakkaiden odotusten 

selvittämiseksi. 

 

Tutkimustulos vahvistaa odotusten merkityksen liiketoiminnalle. Odotusten muodot 

ovat yrityskohtaisia, mutta selvää samanlinjaisuutta on havaittavissa. Odotusten 

todellinen olemus Soneran osalta ei jäänyt epäselväksi, mutta niiden merkitys ja 

painoarvo jäivät selvitettäväksi. Asiakkaiden odotusten olemuksen tutkiminen vaatii 

pitkäjänteistä tutkimista, eikä se ollut näissä puitteissa mahdollista. Tosin suuri osa 

odotusten muodostumisesta, olemassaolosta ja niiden luonteesta selvisi tutkimuksen 

aikana, ja tämä luo pohjan jatkotutkimuksille.  

 

Soneran toimintatapa on minimivaatimuksen ylittämiseen pyrkivää ja käytännön asioita 

korostavaa. Se pyrkii täyttämään siedettävän palvelun kriteerit ymmärtämättä 

kilpailuedun muodostuvan odotusten ylittämisestä. Asiakkaan odotusten näkeminen 

toiveina saattaa aiheuttaa harhan, jolloin toimittajayritys ei vaivaudu toteuttamaan 

kaikkia asiakkaan odotuksia. Yritysten tapa lähestyä asiakkaan odotuksia täydellisestä 

palvelusta on aliarvioivaa, koska yritykset eivät pysty useimmissa tapauksissa 

tuottamaan tällaista palvelua ja yrityksen näkökanta onkin siksi vähimmäisvaatimuksia 

korostavaa. 

 

Strategisilla asiakkailla on selvästikin alitajuisia ja epäselviä odotuksia. Tämä tuli ilmi 

haastatteluissa, joissa kysyttiin mielipidettä tiettyyn asiaan. Asiakkaat eivät osanneet 

odottaa erinäisiä asioita palvelulta, mutta tiedostettuaan mahdollisuuden he ymmärsivät, 

että myös kyseinen asia olisi tärkeä osa palvelua. Toimittajayritys saavuttaisi 

merkittävän kilpailuedun täyttäessään tiedostamattomat odotukset. Soneran olisi tärkeää 

selvittää nämä odotukset luomatta mahdottomia odotuksia selvitystyötä tehdessään. 

Ongelmana on myös epäkannattavien odotusten luominen asiakkaalle. Usein odotuksia 

selvitettäessä asiakkaalle herää uusia odotuksia palvelulta, kun käsitellään esimerkiksi 

uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia. Näissä tapauksissa on tärkeää selvittää 

asiakkaalle, miksi kyseinen palvelun osa on mahdotonta, ja siten tuoda asiakkaan 

odotukset realistisemmalle tasolle. 
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Strategisten asiakkaiden kohdalla pyritään odotukset täyttämään hinnalla millä hyvänsä. 

Kannattavasta asiakkaasta voidaan näin saada kannattamaton, jolloin strategisen 

asiakkaan merkitys katoaa. Molempien etu on toimittajayrityksen ja asiakasyrityksen 

odotuksien kohtaaminen oikealla tasolla. Odotusten saattaminen yhteneväisiksi ja 

etenkin asiakkaan odotusten �maallistaminen� tapahtuu avoimen keskustelun ja 

yhteistyön avulla.  

 

4.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston validius ja reliaabelius ovat myös tärkeitä, 

vaikka niiden merkittävyyttä korostetaankin yleensä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 

Käyttämäni sisällönanalyysi on oikea vaihtoehto lähestyttäessä odotusten ongelmaa. 

Silti se asettaa tutkimuskohteen hyvin riippuvaiseksi omista mielipiteistäni ja 

asenteestani. Pyrin kuitenkin käyttämään samanlaista tulkintatapaa tapauksesta 

riippumatta ja henkilökohtaiset mielipiteet olen pyrkinyt ilmoittamaan mielipiteinäni.  

 

Reliaabelius saattaa olla kyseenalaista, mutta sen vaikutus enimmillään on johtanut 

tutkimuksen kriittiseen evaluointiin. Uskon kuitenkin toistettavuuden olevan mitä 

todennäköisin toisen tutkijan tarkastellessa aineistoani. Odotukset ovat todennettavissa, 

mutta puhuttaessa niiden olemuksesta voidaan väittää subjektiivisuuden merkityksen 

olevan suuri. 

 

Validiuden varmistamiseksi tehtiin koekyselyt ja -haastattelut ennen kyselylomakkeiden 

lähettämistä ja haastattelujen toteuttamista. Ensimmäinen kyselyversio oli 

ongelmallinen, eikä tutkittavan valinta ollut aivan oikea. Koekyselyjen jälkeen ongelmia 

ei kuitenkaan ilmennyt. Haastattelujen pohjana käytettävää lomaketta testattiin kahdella 

haastateltavalla. Ryhmähaastattelussa käytettiin ulkopuolista tutkimusyritystä.  

 

Tutkimuksen kyky mitata tarkoitettua kohdetta on hieman epäselvä. Tutkimus vastasi 

pääkysymykseen, joka oli strategisten asiakkaiden odotukset palvelulta Sonera 

Entrumin ja asiakasyrityksen itsensä mukaan. Tarkoitus oli kuitenkin myös odotusten 

paljastaminen. Osittain odotukset paljastettiinkin, mutta emme voi tietää, selvitettiinkö 

kaikki asiakkaan palveluun kohdistuvat odotukset. Tutkimus ei myöskään tuonut 
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lopullista totuutta kysymykseen odotusten todellisesta olemuksesta ja jäi tältä osin 

vajanaiseksi. Tämäkin riippuu tarkastelunäkökulmasta, sillä odotusten luonne ja olemus 

selvisivät osittain tai ainakin selkenivät.  
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5 YHTEENVETO 
 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Sonera Entrum Oy:n strategisten asiakkaiden odotuksia 

yrityksen käsityksen mukaan sekä tutkimalla niitä asiakasyritykseltä itseltään. Lisäksi 

selvitettiin aikaisempien teorioiden käsitykset strategisesta asiakkuudesta ja strategisten 

asiakkaiden valinnasta. Odotusten muodon ymmärtämisen tarkoituksena oli helpottaa 

empirian toteutuksessa ja odotusten tunnistamisessa. Strategisen asiakkuuden 

valitseminen tarkastelun kohteeksi rajasi tutkimusaluetta suppeammaksi, jotta saatiin 

tarkempaa tietoa odotuksista. 

 

5.1 Tutkimustulokset pääkohdiltaan 
 

Teoriaosassa ilmeni, että itse odotuksia on tutkittu vain vähän, ja käsitelty aineisto 

pohjautui pitkälti Ojasalon kirjan lukuun asiakkaiden odotuksista, jotka kohdistuivat 

palveluihin. Strategisten asiakkaiden tarkastelussa käytettiin apuna asiakaslähtöisyyden 

tunnustetun asiantuntijan ja hänen tutkijakumppaneiden mietelmiä asiasta. Tavoitteena 

oli lähestyä tutkimusta asiakaslähtöisesti, koska nykyisillä kilpailluilla markkinoilla 

vain asiakkaan tuntevat yritykset voivat menestyä ja saavuttaa todellista kilpailuetua 

asiakkaan odotusten tuntemisella. 

 

Empiirisessä osassa, jossa tavoitteena oli löytää Sonera Entrumin strategisten 

asiakkaiden odotukset, havaittiin yrityskulttuurin ja -koulutuksen vaikutus Soneran 

käsityksen osalta. Se näkyi hyvin samansuuntaisina vastauksina kyselyyn 

osallistuneiden kesken. Lukuisat kvalitatiiviset haastattelut asiakkaiden parissa taas 

selvensivät asiakkaiden todellisia odotuksia. Empirian kontribuutioksi katsotaan 

erityisesti asiakasyritysten odotusten ymmärtäminen ja yrityskuvan selkiytymistä 

Entrumista ja sen strategisista asiakkuuksista. Toisaalta selvitettiin myös osa 

mahdollisista strategisten asiakkaiden odotuksista Entrumin käsityksen mukaan ja siten 

pystyttiin määrittelemään paremmin menetelmät, joita voitiin käyttää apuna odotusten 

selvittämisessä asiakashaastatteluja tehtäessä. Tämä luo erinomaisen pohjan 

jatkotutkimuksille, ja yritysjohdon näkemys odotuksista toimi erinomaisena 

vertailukohteena strategisten asiakkaiden odotuksia tutkittaessa. 
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5.2 Päätelmät 
 

Koska asiakkaiden odotukset ovat hyvinkin uusi aihe, yrityksissä ei ole tutkittu niitä 

vaan on tähdätty tarpeiden tyydyttämiseen. Nyt kilpailun jatkuvasti kiristyessä yritykset 

painottavat lisäarvon tuottamiseen, johon taas ei pystytä, ellei tunneta asiakkaiden 

odotuksia. Yritysten resurssit ovat rajallisia, eivätkä he pysty miellyttämään jokaista 

asiakastaan, ja siksi kannattavien asiakkaiden tunteminen olisi tärkeää. Nämä yhdessä 

auttaisivat oikeiden resurssien kohdistamisen oikeille asiakkaille. 

 

Yrityksissä teoria ja ajatukset ovat edistyneet todella pitkälle tässä suhteessa, kun 

otamme huomioon asian nuoruuden. Tutkittavasta yrityksestä kävi kuitenkin ilmi, 

etteivät yritykset ehkä ole soveltaneet oppejaan käytäntöön. Tämän saattaa selittää 

käsitteiden osittainen päällekkäisyys ja jopa ristiriitaisuus. Myös termien 

yrityskohtainen ymmärrys vaikuttaa yhteisten toimintatapojen muodostumiseen, jotta 

esimerkiksi strategisia asiakkuuksia voitaisiin kehittää yrityksen osaamisen mukaan. 

 

Käsittelemäni asiat tuntuvat olevan kauniita sanoja ja kuvaus ihannemaailmasta. Ne 

eivät kuitenkaan saisi olla sellaisia vaan strategisten asiakkaiden odotusten 

ymmärtäminen tulisi yrityksen koko henkilökunnan sisäistää osana omaa toimintaa. 

Juuri strategisten asiakkaiden odotukset yritys pyrkii ylittämään herättämättä liikaa 

toiveita  sopivan nöyrästi, mutta itsevarmuutta uhkuen. Kärkkäisen (2002, 13-14) 

tutkimuksesta kävikin ilmi, että vaikka asiakastarpeiden selvittäminen onkin tärkeää, 

vain harva todella tekee asialle jotain. 

 

Strategisten asiakkaiden odotukset ovat suurimmalta osin selkeitä ja realistisia, mutta 

osa on myös epärealistisia ja epämääräisiä. Molemmat osapuolet ovat kohtalaisen 

tietoisia toistensa selkeistä odotuksista, mutta eri odotusten painoarvot vaihtelevat. 

Tärkeintä olisi realististen selkiytymättömien odotusten selvittäminen ja niiden 

täyttäminen palvelutyytyväisyyden takaamiseksi. Epärealistiset hämärät odotukset tulisi 

myös selvittää, jotta ne voitaisiin tuoda realistiselle tasolle ja siten mahdollisiksi 

toteuttaa. Asiakas myös ymmärtää epärealististen odotusten toteuttamisen 

mahdottomuuden, jos asia käsitellään ja selvitetään asiakkaalle asiakkaan ymmärtämällä 

tavalla.  
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5.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
 

Aihe tarjoaa laajasti mahdollisuuksia tutkia tarkemmin strategista asiakkuutta ja 

odotusten olemusta erilaisissa ympäristöissä. Odotusten johtaminen on erityisen 

ajankohtainen mahdollisuus nykyisessä liiketoimintaympäristössä, ja sen kehittäminen 

olisi merkityksellistä. Näen mielekkäimpänä odotusten todellisen luonteen ja odotusten 

johtamisen tutkimisen, koska tämän haasteen saavuttamiseksi olisi todella ylitettävä 

tieteellisiä rajoja. Odotuksia on tutkittu eri konteksteissa paljon, kuten 

asiakastyytyväisyydessä, samoin on niiden muodostumista, mutta odotusten sisältö ja 

se, mitä ne ovat ja voivat olla, on melko tutkimatonta. Tiedämme, mistä ne 

muodostuvat, mutta niiden vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ei täysin tunneta. 

Tutkimuskysymyksenä voitaisiin käyttää liian suurten ja toisaalta realististen mutta 

erityisen vähäisten odotusten välistä suhdetta. Ensimmäisessä kohdassa asiakas 

todennäköisesti pettyy saatuun palveluun, mutta jälkimmäinen yritys ei ehkä saa 

ollenkaan asiakkaita. Odotusten johtamisen lisätutkimukset olisivat keino kilpailuedun 

tuottamiseksi ja siten varteenotettava jatkotutkimusmahdollisuus. 

 

Kannattavien ja kannattamattomien odotusten tutkiminen on hyvin yrityskohtaista, 

mutta yritysten mahdollisuus tehostaa toimintaansa tämän avulla on huomattava. Tämä 

mahdollistaisi yrityksen resurssien kohdentamisen, ja yritys voisi tuoda lisäarvoa 

tarjottavaan palveluun. Odotusten tunnistamisen menetelmiäkään ei ole kovinkaan 

paljon tutkittu, ja tämäkin tarjoaa oivan jatkotutkimusvaihtoehdon.  

 

Ehdottaisin tutkimuksen jatkamista kohdeyrityksessä, jotta tämän tutkimuksen 

konkreettiset hyödyt saataisiin osaksi yrityksen toimintaa. Tämän jälkeen tutkimuksia 

voisi soveltaa muiden vastaavien toimijoiden liiketoimintaympäristöön. Tutkittavan 

yrityksen oma näkemys odotuksista on erittäin tärkeää selvittää. Se on usein selkeyttävä 

ja myös selittävä tekijä. Tällöin huomataan myös mahdolliset ristiriitaisuudet, ja 

yrityksen painopistettä asiakashoidossa voitaisiin muuttaa tarpeen mukaan. Huomioon 

otettava seikka on myös alueellisuuden merkitys, sillä asiakkaiden odotukset saattavat 

riippua alueellisuudesta. Asiakkaiden odotusten selvittäminen on kunnianhimoinen 

tehtävä, ja siinä on suuri riski kallistua asiakastyytyväisyystutkimukseksi.  
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LIITE 1 
 

Kysely A-asiakkaan odotuksista eri asiakasprosessien kohdalla. 

Liittyen Pro Gradu-tutkielmaan Tampereen Yliopistolle ja tutkimustyöhön Sonera 

Oyj:lle. 

     

Hyvä vastaaja, 

  

Teen tutkimusta A-asiakkaiden odotuksista Soneran asiakastoimintojen eri  

vaiheissa. Tulokset tulevat Soneran eri yhtiöiden hyväksikäytettäväksi osana laajempaa 

tutkimusta. Toimeksiannon olen saanut Sonera Entrum Oy:n markkinointijohtaja Pia 

Kiviharjulta.  

 

Kysymys on tarkoituksella avoin, jotta voisitte vastata siihen mahdollisimman vapaasti. 

Pyytäisin, että ottaisitte huomioon myös eCRM-odotukset, liittyen mahdollisiin 

asiakashoidon sähköisiin työkaluihin.  

  

a) 

Myynnissä ja markkinoinnissa 

 

b)    

Asiakastoimituksessa 

 

c) 

Asennuksessa ja ylläpidossa 

 

d) 

Laskutuksessa 

 

e) 

Asiakaspalvelussa 

  

f) 

Tuotekehityksessä 
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LIITE 2 
 

LOMAKE YRITYKSILLE 

 

Hyvää päivää!  Olen Brett Sharp ja opiskelen Tampereen Yliopistossa markkinointia. 

Teen opinnäytetyötä aiheesta asiakkaiden odotukset teletoimittajalta ja haastattelen sitä 

varten telepäättäjiä. Haastattelu kestää noin 30 minuuttia. Olisiko teillä hetki aikaa 

haastatteluun?  

 

Ensinnä tiedustelisin, onko yrityksellänne tällä hetkellä jokin pääasiallinen televiestintä-

palvelujen toimittaja?  (Televiestintäpalveluilla tarkoitetaan kiinteänverkon puhe-, data- 

ja internet-palveluja sekä erilaisia mobiili- eli matkaviestinpalveluita.)   

 

On pääasiallinen toimittaja / On sopimus 

Ei ole pääasiallista toimittajaa / Ei ole sopimusta / Useampi toimittaja > kys. 2 

Ei osaa sanoa > kys. 2 

Ei halua sanoa > kys.2  

 

JOS ON PÄÄASIALLINEN TOIMITTAJA:   

Ketä pidätte pääasiallisena toimittajana?  _________________________________ 

(Luettele vastausvaihtoehdot vasta, jos vastaaja ei osaa vastata spontaanisti! ) 

 

XX:n Puhelinyhtiö (FINNET / Elisa ) mikä _________________________ 

Sonera (Sonera Innotele PK-seudulla) 

Telia 

RSL COM 

Radiolinja 

Jippii ( ent. Saunalahti) 

Muu, mikä ____________________________________________________ 

Ei osaa sanoa / Ei muista 

Ei halua sanoa 

LISÄKSI; 

Miksi pidätte ko. operaattoria pääasiallisena toimittajanne? 

_____________________________________________________________________ 
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Kauanko yrityksenne on ollut Soneran asiakkaana? ________________ vuotta 

 

Alle 1 v. tai P-as.  

1-3 vuotta    

3-5 vuotta   

yli 5 vuotta   

 

VIESTINTÄ  

 

A) Mistä asioista haluaisitte Soneran tiedottavan teille ? Millaisista asioista haluaisitte 

Soneralta tietoa? 

 

Alan trendeistä ja kehityksestä 

Alan tapahtumista (messut, seminaarit yms.) 

Uusista tuotteista ja palveluista, mistä?____________________________________ 

Nykyisistä tuotteista, mistä? _____________________________________________ 

Muusta, mistä?_________________________________________________________ 

 

B) Millä tavoin haluaisitte Soneran lähestyvän teitä tässä asiassa/asioissa? 

Myyjiltä puhelimella 

Myyjiltä henkilökohtaisella käynnillä 

Myyjiltä sähköpostilla 

Kirjeenä/esitteinä postin kautta 

Asiakaspalvelusta 

Messuilla 

Näyttelyissä 

Asiakastilaisuuksissa 

Soneran kotisivujen kautta 

Asiakaslehdistä 

Kehitystilaisuuksilla yrityksenne kanssa 

Hakemalla itse tietoja Internetin kautta omalla salasanalla 

Lehtijuttujen kautta 

Muuten, miten? ___________________________________________ 
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C) Kuinka usein haluaisitte tietoa ko. asiasta? 

 

Säännöllisesti     

kuukausittain 

puolivuosittain 

vuosittain 

itse ottaa yhteyttä, kun tarvitsee tietoa 

muuten, miten? ____________________________________________ 

 

Tulisiko yhteydenpidon sisältää enemmän asiakastilaisuuksia?  

 

Kyllä 

Ei 

 

JOS KYLLÄ,   

Millaisista tilaisuuksista olisitte kiinnostunut?  

 

1) Lyhyistä aamiaistilaisuuksista, joissa useita yrityksiä vieraana 

2) Lyhyistä iltapäivä/iltatilaisuuksista 

3) Isommista seminaari/näyttelytilaisuuksista 

4) Näyttelyistä 

5) Soneran ja asiakkaan välisistä kahdenkeskisistä tilaisuuksista 

6) Muita, mitä? _____________________________________________ 

 

MYYNTI 

 

Onko yhteyshenkilön tekemä kartoitus nykyisistä televiestintäratkaisuista ja uusien 

tarpeista tärkeää ennen yhteyshenkilön tuloa ensimmäiseen tapaamiseen kanssanne? 

 

Erittäin tärkeää 

Melko tärkeää 

Eos 

Jonkin verran tärkeää 

Ei ollenkaan tärkeää 
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A) Kuinka syvästi yhteyshenkilön pitää ymmärtää yrityksenne prosesseja ja 

liiketoimintaympäristöä?_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

 

 B) Mitä muuta yhteyshenkilön tulisi tietää yrityksestänne tai sen tilanteesta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 

 

TOIMITUKSET 

 

Miten tyytyväinen olette yleensä Soneran tuotteiden toimituksiin/asennuksiin? 

Erittäin tyytyväinen 

Melko tyytyväinen 

Jokseenkin tyytymätön 

Erittäin tyytymätön 

Ei osaa sanoa � ei kokemusta 

Ei halua sanoa 

 

Mihin olitte tyytyväisiä/tyytymättömiä? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

A) Mitkä asiat toimituksen aikana (kaupanteon jälkeen ja ennen 

asennusta/käyttöönottoa) kiinnostavat teitä liittyen hankkimaanne palveluun?  

 

Aikataulujen pitävyys  

Muuta, mitä? ________________________________________________________ 

 

B) Millaisia asioita ko. toimituksesta haluaisitte seurata itse internetin kautta? 

______________________________________________________________________ 
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Kaipaatteko käytön opastusta asennuksen/toimituksen yhteydessä tai muita ohjeita 

oston jälkeen?      !Kyllä !Ei, siirry kys. 10. 

 

Ja missä Soneran palveluissa? 

_______________________________________________ 

 

JOS KYLLÄ, Miten haluaisitte sen toteutettavan? 

Asennuksen/toimituksen yhteydessä 

Erikseen järjestettynä koulutuksena 

Puhelimessa suullisesti  

Helpdesk 

Opastus verkosta/verkon kautta 

Muuten, miten ? 

 

 

Miten uusien käyttäjien opastus pitäisi järjestää, jotta taattaisiin uusien henkilöiden 

osaaminen ja palveluista saatava hyöty?  

Erillinen opastus henk.koht. ryhmänä 

Henk.koht. opastus yksittäin (vierihoito) 

Puhelimitse suullisesti 

Verkon kautta opastus 

Muuten, miten? ___________________________________________ 

 

Miten paljon em. lisäopastus mielestänne saisi maksaa?  ____________mk/tunti/henkilö 

 

MUUTOSTENHALLINTA  

 

Kun teille tulee tarpeita muuttaa palvelua tai ratkaisua (esim. lisää puhelinkoneita, 

nopeampi datayhteys, lisää käyttäjiä), keneen haluaisitte olla yhteydessä 

toimittajayrityksessä? 

 

Myyjän kautta puhelimella 

Myyjän kautta henkilökohtaisesti (neuvottelu, konsultointi) 

Myyjän kautta sähköpostilla 
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Kirjeenä postin kautta 

Jättämällä tilauksen kotisivujen kautta 

Puhelinmyynnin kautta 

Asiakaspalvelun kautta 

Internetin kautta omalla salasanalla/asiakasnumerolla 

Muuten, miten? __________________________________________________ 

 

Miten halukas olisitte hoitamaan seuraavia asioita internetin kautta� 

(hyvin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ei lainkaan kiinnostunut, EOS) 

 

Puhelinkoneiden lisätilaukset   

! hyvin ! melko ! ei lainkaan   ! EOS 

Datayhteyden nopeuden nostaminen  

! hyvin ! melko ! ei lainkaan   ! EOS 

Uusien käyttäjien lisääminen olemassa   

olevaan palveluun     

! hyvin ! melko ! ei lainkaan   ! EOS 

Lisäliittymien tilaaminen    

! hyvin ! melko ! ei lainkaan   ! EOS 

Internet käyttäjien lisääminen   

! hyvin ! melko ! ei lainkaan   ! EOS 

Muuta? __________________________  

! hyvin ! melko ! ei lainkaan   ! EOS 

 

Millaisia asioita haluaisitte seurata verkon tilasta (esim. sen kapasiteetista) itse 

internetin kautta? Oletteko kiinnostunut palveluidenne käytettävyystiedoista?  

 

Riittääkö kapasiteettinne aina esim. ruuhka-aikoina?  

Kuinka verkkonne toimii?  

Internet yhteyden hitaus, mm. syyt? 

Verkon tilaa koskeva raportti?  

Verkon vikoja ja verkon käytettävyyttä? 

Muista verkkoa koskevista asioista, mistä? ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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LASKUTUS 

 

Haluatteko saada laskun internetin kautta?     !Kyllä !Ei 

 

Haluatteko maksaa internetin kautta?     !Kyllä !Ei 

 

Haluatteko muokata itse internetistä omat laskuerittelyt/raporttierittelyt (esim.  

osastoittain/toimipaikoittain ym.)?     !Kyllä !Ei 

 

Haluatteko muuttaa sopimustyyppejä itse internetin kautta ja sitä kautta vaikuttaa 

laskuun?(Mobiili; muuttamalla private liittymän business liittymäksi laskutus muuttuu) 

         !Kyllä !Ei 

 

Haluatteko seurata itse internetin kautta laskun markkamäärää ja laskuerittelyjä 

laskutuskauden aikana? 

!Kyllä !Ei 

 

Onko laskutuksenne kunnossa?      !Kyllä !Ei

  

 

Jos EI, miksi ? _______________________________________________________

      

 

ASIAKASSUHTEEN HOITO/ JÄLKIHOITO 

 

 

Toivotteko Soneran yhteydenottoa kaupan/toimituksen jälkeen? !Kyllä !Ei 

 

Jos KYLLÄ;  haluatteko, että yhteyden ottaa 

 

Myyjä puhelimella 

Myyjä henkilökohtaisesti 

Myyjä sähköpostilla 

Myyjä kirjeenä postin kautta 
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Toimituksesta vastaava henkilö 

Ulkopuolinen Soneran palkkaama telemarkkinointiyritys 

Puhelinmyynti  

Asiakaspalvelu 

Muu, miten? __________________________________________________ 

 

Millaisia sopimukseen liittyviä asioita haluaisitte seurata itse internetin kautta ? 

 

Sopimukseen liittyvä ratkaisukokonaisuus 

Sopimuksen rakennetta -  mm. sopimustiedot (hinnat, hankintaehdot�) 

Ratkaisun rakenne ja laitetiedot esim. verkko ja oheislaitteet 

Toimitusaikataulu 

Muuta, mitä? ___________________________________________________ 

 

 

ASIAKASPALAUTE 

 

Kun asiat sujuvat hyvin ja haluatte antaa ruusuja toiminnalle sekä ideoita tai 

ehdotuksia yhteistyön kehittämiselle - tai kun joskus tulee ongelmia, joista haluatte 

antaa risuja, kuinka haluatte antaa palautetta?  

 

Myyjälle puhelimella 

Myyjälle henkilökohtaisesti 

Sähköpostilla 

Faksilla  

Kirjeenä postin kautta 

Internet sivujen kautta nimettömänä 

Internet sivujen kautta omalla asiakastunnuksella 

Muuten, miten ? _____________________________________________________ 

 

Miten haluatte saada vastauksen palautteeseenne?  

 

Myyjältä puhelimella 

Myyjältä henkilökohtaisesti 
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Sähköpostilla 

Faksilla  

Kirjeenä postin kautta 

Internet sivujen kautta omalla asiakastunnuksella 

Muuten, miten ? _____________________________________________________ 

 

ONGELMAT 

 

Haluatteko laittaa pienimuotoiset vikailmoitukset internetin kautta Soneralle tiedoksi?  

 

Kyllä 

Ei 

 

Kun joskus on ongelmia � verkko ei toimi tms. Miten haluaa saada tietoa ongelmista? 

(Esim. arvion siitä kauanko vika kestää ja koska arvioitu korjaus on tehty?) 

 

Internetistä 

Palvelunumerosta automaattitieodotus 

Sähköpostitiedotteen 

Tekstiviesti 

Muuten, miten? _______________________________________________________  

 

Onko teillä muita toiveita siihen kuinka Soneran tulisi hoitaa asioita teihin päin? 

______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

______ 
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KUMPPANUUS 

 

Miten tärkeä merkitys televiestintäpalveluilla on yrityksenne toiminnan 

harjoittamisessa?  Käyttäkää vastatessanne asteikkoa viidestä yhteen seuraavasti:  

5 = ratkaisevan tärkeä, 4 = erittäin tärkeä, 3 = melko tärkeä, 2 = ei kovin tärkeä ja 1= ei 

lainkaan tärkeä (EOS = ei osaa sanoa).   

ARVOSANA:  ____ 

 

Haluatteko kumppanuutta eli syvemmälle menevää yhteistyötä teletoimittajalta?   

Kyllä 

Ei 

Jos kyllä,  - Mitä kumppanuus teidän mielestänne pitää sisällään? 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

Miten tyytyväinen yrityksenne on ollut Soneran toimintaan telepalveluiden toimittajana 

kokonaisuudessaan asteikolla 4-10?  

ARVOSANA:  ____ 

 

Onko ollut tilanteita, jolloin mahdollisesti olette harkinneet/ millaisissa tilanteissa 

harkitsisitte teletoimittajan vaihtamista?  

______________________________________________________________________

_  

 

VASTAAJAN TIEDOT 

 

Oletteko yrityksenne   

Toimitusjohtaja / johtaja 

It-päättäjä (tietohallintopäällikkö?) 

Asiantuntija, mikä?____________________________ 

Muu, mikä?__________________________________ 

 

Tittelinne: _______________________________________ 
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Lopuksi kysyisin yrityksestänne muutaman taustatiedon lomakkeen tilastollista 

käsittelyä varten.   

 

Onko yrityksellänne www-sivut/kotisivut? 

Kyllä, osoite: _________________________________________ 

Ei 

 

Toimiiko edustamanne yritys paikallisilla/ alueellisilla (yksi toimipaikka) markkinoilla, 

Suomen/ kansallisilla markkinoilla (kaksi tai useampi toimipaikka) vai kansainvälisillä 

markkinoilla (toimipiste tms. ehkä myös ulkomailla)?   

Paikallisesti 

Kansallisesti 

Kansainvälisesti 

Ei osaa sanoa 

 

Mikä on edustamanne yrityksen toimiala?   

Teollisuus 

Kauppa 

Palvelut kuluttajille 

Palvelut liikeyrityksille 

Julkinen sektori 

Muu, mikä __________________________ 

Ei osaa - halua sanoa 

 

Mihin seuraavista luokista yrityksenne kuuluu henkilöstömäärän suhteen?   

Ei osaa / Ei halua sanoa 

1-5 henkilöä 

6-10 henkilöä 

11-20 henkilöä 

21-50 henkilöä 

51-100 henkilöä 

yli 100 henkilöä 
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Pystyttekö arvioimaan yrityksenne teleliikenteen vuosikulut sisältäen lankapuhelut, 

matka-puhelut, datasiirtokustannukset ja mahdolliset järjestelmävuokrat 

(arvonlisäverollisena)?   

Ei osaa / Ei halua sanoa 

Alle 10.000 mk 

10.001 - 20.000 mk 

20.001 - 50.000 mk 

50.001 - 100.000 mk 

100.000 - 300.000 mk 

Yli 300.000 mk 

 

Arvioitteko teleliikenteen vuosikulujenne nousevan/laskevan tulevaisuudessa? 

nousevan 

laskevan 

paljonko ________ % tai __________________________ mk/vuosi 

miksi ? ___________________________________________________ 

 

Täytetään valmiiksi! 

Mitä kaikkia palveluita yrityksellänne on Soneralta?  

Puhe � lanka eli kiinteän verkon puhepalvelut 

Puhe � mobiili  eli matkaviestintäverkon puhepalvelut 

Data � tiedonsiirtotuotteet/-palvelut 

Internet � sis. mm. kalenteri, sähköposti ja internetliittymän 

Puhelinvaihteet ja -järjestelmät 

Muuta, mitä? ___________________________________ 

 

 

PALJON  KIITOKSIA  HAASTATTELUSTA  JA  HYVÄÄ  PÄIVÄN  JATKOA! 
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LIITE 3 
 

Johtuen strategisten asiakkaiden merkityksellisyydestä yritykselle haastattelureferenssit 

on luovutettu tutkielman tarkastajille.  


