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Terveydenhuoltoa tarjoavat toimijat tarvitsevat toimintansa tueksi nykyään yhä enemmän 
erilaisia palveluja, esimerkiksi potilastieto- tai ajanvarausjärjestelmiä. Terveydenhuollon 
liiketoimintaympäristön jäykkyyden seurauksena ovat toimijoiden väliset suhteet kuiten-
kin lähtökohtaisesti erilaisia kuin perinteisemmässä liiketoiminnassa huomioon ottaen 
kilpailun niukkuuden, palveluiden sitouttavuuden ja toimialan suuret riskit. 

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaus asiakastyytyväisyyden merkitykseen tervey-
denhuollon B2B-kontekstissa kirjallisuustutkimuksen keinoin. Asiakasuskollisuuteen 
vaikuttavista tekijöistä suhdearvo, sitoutuneisuus ja luottamus ovat terveydenhuoltoalalla 
ominaisesti korkeammalla tasolla kuin perinteisessä liiketoiminnassa, mutta asiakastyy-
tyväisyyden osalta mikään ei ole taattua. Yritys voi asiakastyytyväisyyttä tutkimalla ja 
kehittämällä vahvistaa asiakasuskollisuutta, joka puolestaan luo yritykselle pitkällä aika-
välillä vakautta ja liiketoimintaa. Asiakastyytyväisyyden kautta saavutetaan tällä tavoin 
kilpailuetua terveydenhuollon B2B-kontekstissa. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja 
asiakasuskollisuuden vahvistaminen puolestaan luovat mahdollisuuksia tuottaja- ja asia-
kasyrityksen keskinäiselle arvon yhteisluonnille vuorovaikutuksen kautta. 
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Today’s health care providers need more and more different services, such as patient and 
appointment management systems, to run their day-to-day business activities. Because of 
health care’s rigid business environment, scarce competition, commitment to services and 
great risks of doing business, the business-to-business relationships are fundamentally 
different from traditional businesses. 

This study seeks to find the answer to the relevance of customer satisfaction in B2B health 
care business by using the method of literary research. Relationship value, commitment 
and trust between businesses are at higher levels in health care than more traditional busi-
nesses by default. These elements affect to customer loyalty, an important factor in busi-
ness’ continuity and stability, as does customer satisfaction, which is as big of a challenge 
in health care as in traditional business. By the means of measuring and improving one’s 
customer satisfaction can a business affect positively to customer loyalty and hence gain 
competitive edge over its competitors in context of B2B health care services. Business 
can also create opportunities for value co-creation through interaction between itself and 
customers by the means of measuring customer satisfaction and strengthening the state 
of customer loyalty. 
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1. JOHDANTO 

Ongelmista terveydenhuollon järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa on kirjoitettu sa-
nomalehdissä runsaasti viime kuukausina. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin käyttöön ottama, yhdysvaltalaisen Epic-yhtiön toimittama potilastietojärjes-
telmä Apotti on vajavaisella toiminnallaan johtanut hoitohenkilöiden hampaiden kiriste-
lyyn (Aalto 2019). Apotti on hyvä esimerkki terveydenhuollon toimijoiden välisestä (bu-
siness-to-business, B2B) liiketoiminnasta, jossa kolmas osapuoli toimittaa palvelun ter-
veydenhuoltoalalle. Palvelun toimivuuden vaikutukset heijastuvat laajemmin terveyden-
huoltopalvelujen käyttäjiin, joten palvelun laadusta riippuvien riskien kokoluokka voi 
kasvaa hyvinkin suureksi. Vaikka asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu eivät olekaan sy-
nonyymeja toisilleen, voidaan laadun kuitenkin olevan sukua asiakastyytyväisyydelle 
(Dahlsten 2003). Toimijoiden välistä asiakastyytyväisyyttä terveydenhuollon B2B-kon-
tekstissa ei ole kuitenkaan tutkittu laajasti. 

Asiakastyytyväisyydestä on tullut ohjaava periaate useissa yrityksissä (Dahlsten 2003). 
Terveydenhuollon ollessa jäykkä toimintaympäristö siellä toimiville yrityksille (Relman 
1980; Bernstein & Gauthier 1998; Arrow 2004), on asiakasuskollisuudella suuri merkitys 
yrityksen pidemmän aikavälin toimintaan (Baker et al. 2009), erityisesti kun toimijoiden 
vaihtuvuus on markkinoiden jäykkyydestä johtuen vähäistä. Asiakastyytyväisyyden ol-
lessa merkittävä tekijä yrityksen asiakkaiden asiakasuskollisuuden muodostumisessa 
(McColl-Kennedy & Schneider 2000; Gurau & Ranchhod 2002; Gil-Saura et al. 2009) 
käsittelee tämä tutkimus kirjallisuustutkimuksen keinoin asiakastyytyväisyyden merki-
tystä terveydenhuollon toimijoiden välisessä liiketoiminnassa ja pyrkii vastaamaan tähän 
tutkimusaukkoon. 

1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella asiakastyytyväisyyden merkitystä tervey-
denhuollon toimijoiden välisen liiketoiminnan kontekstissa. Päätutkimuskysymys on 
muotoa: 

• Mikä merkitys asiakastyytyväisyydellä on terveydenhuollon B2B-toimijoille? 

Kysymys on relevantti, koska terveydenhuollon liiketoiminta eroaa jo voimakkaan sään-
telynsäkin puolesta perinteisemmästä liiketoiminnasta. Tässä kontekstissa asiakastyyty-
väisyyden merkitys B2B-asiakassuhteissa voi saada erilaisia ulottuvuuksia liiketoimin-
nan kannalta. Päätutkimuskysymykseen pyritään vastaan seuraavien alatutkimuskysy-
mysten kautta: 
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1. Mitä on asiakastyytyväisyys? 
2. Miksi asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tärkeää B2B-toimijoille? 
3. Mitä ovat terveydenhuollon liiketoiminnan erityispiirteet? 

Näihin kolmeen alatutkimuskysymykseen vastaamalla pyritään löytämään vastaus tutki-
musongelmaan ja näin täyttämään terveydenhuollon B2B-asiakastyytyväisyyden tutki-
musaukko. 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuustutkimuksena. Tutkimusongelman ja alatutkimuskysy-
mysten kannalta relevanttia kirjallisuutta etsitään ensisijaisesti Tampereen yliopiston An-
dor-tietokannasta, mutta myös kirjallisuudesta löytyviä viittauksia toisiin teoksiin käyte-
tään lähteiden etsimisessä. Esimerkkejä tutkimuksessa käytettävistä hakulausekkeista: 

• "customer satisfaction" and "customer-oriented action" 
• "medical service industry" AND ("business to business" OR "business-to-busi-
ness" OR "B2B") 

• "measuring customer satisfaction" AND ("business to business" OR "business-to-
business" OR "B2B") 

• "customer satisfaction" AND "measuring" AND ("business to business" OR 
"business-to-business" OR "B2B") 

• "special characteristics" AND "health care business" 

Hakulausekkeiden lisäksi vastauksia täsmällisempiin kysymyksiin – esimerkiksi termien 
määrittelyyn – haetaan Andorin lisäksi Google Scholar -tietokannasta. Mikäli haettava 
julkaisu on tiedossa, voidaan lisäksi hyödyntää Googlen verkkohakua. Metodi, jolla kir-
jallisuutta arvioidaan ja käydään läpi, koostuu seuraavista vaiheista: 

1. Hakulauseketta tarkennetaan, kunnes hakutuloksia sellainen määrä, joka voidaan 
käydä kattavasti läpi. Hakutulosten optimaalinen määrä voidaan arvioida tapaus-
kohtaisesti haettavan aiheen spesifisyyden perusteella. Mitä epämääräisempi aihe 
on kyseessä, sitä suurempi määrä hakuosumia on hyväksyttävä. 

2. Löydettyjen hakutulosten otsikot silmäillään läpi, jotta suoraan tutkittavaan aihee-
seen liittymättömät tai epäluotettavat lähteet voidaan karsia pois. Mikäli lähteiden 
karsimista joudutaan tässä vaiheessa tekemään runsaasti, ei hakulauseke ole to-
dennäköisesti tarpeeksi optimaalinen. 

3. Jäljelle jääneistä dokumenteista luetaan tiivistelmä, jonka perusteella arvioidaan 
lähteen sopivuutta tutkimuksen aihepiireihin. Tiivistelmän perusteella lähteiksi 
sopimattomat dokumentit hylätään. 

4. Lopuista lähteistä luetaan johdanto ja päätelmät, sekä lopputeksti silmäillään läpi. 
Mikäli tutkimuksen sisältö ei vastaa tiivistelmää tai muuten sovi tutkimukseen, 
hylätään lähde. Tässä vaiheessa lähteitä ei kuitenkaan tule hylätä kevyesti. 
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5. Viimeisessä vaiheessa lähde luetaan kokonaisuudessaan läpi ja kirjoitetaan muis-
tiinpanoja tutkimuksen kannalta relevanteista asioista. 

Kokonaisuutena tutkimuksessa käytetty malli muistuttaa Finkin (2019, s. 6–7) kirjalli-
suustutkimukselle laatimaa mallia, mutta sitä ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen osalta 
tietoisesti sovellettu. 

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielma pyrkii rakenteessaan mukailemaan tutkimuskysymyksiä. Toisessa luvussa kä-
sitellään asiakastyytyväisyyden käsitettä, jota lähestytään käsitteiden arvonluonti, palve-
lulogiikka ja tarjooma kautta. Kolmannessa luvussa käsitellään asiakastyytyväisyyden 
mittaamisen lähtökohtia, B2B-kontekstin erityispiirteitä mittaamisen suhteen ja mittaus-
tulosten hyödyntämistä. Varsinaisiin mittausmenetelmiin ei kuitenkaan paneuduta syväl-
lisesti, sillä mittausmenetelmien ei tarvitse B2B-kontekstissa olla vakioituja (McColl-
Kennedy & Schneider 2000). Neljännessä luvussa keskitytään terveydenhuollon liiketoi-
minnan ja toimijoiden erityispiirteisiin. Terveydenhuollon osalta pyritään olemaan rajaa-
matta käsittelyä alueellisesti, sillä tutkimuksen näkökulma ei edellytä sitä. Tutkielman 
viimeisessä eli viidennessä luvussa koottaan yhteen alatutkimuskysymysten vastaukset, 
joiden perusteella pyritään vastaamaan päätutkimuskysymykseen. Luvun lopussa on poh-
dittu jatkotutkimusehdotuksia. 
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2. ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

Tässä luvussa käsitellään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyttä lähesty-
tään käsitteiden arvonluonti, palvelulogiikka ja tarjooma kautta. Näin viitekehystä voi-
daan kohdentaa erityisesti toimijoiden välisten suhteiden analysointiin sopivaksi. 

2.1 Arvonluonti, palvelulogiikka ja tarjooma 

Palvelua voidaan pitää prosessina, eli sen tuotos ei ole perinteisin mittarein, kuten luku-
määrin, mitattavissa (Vargo 2016). Palvelun luomaa arvonluontia ei näin ollen tulisi mää-
rittää vain rahallisen vaihdon kautta (Vargo et al. 2008), vaan ennemmin käyttöarvona, 
eli mittaamalla mitä kyseinen palvelu tarjoaa kohteessaan prosessin tueksi (Grönroos & 
Gummerus 2014). Jos arvonluonti pitää sisällään useamman kuin yhden osapuolen, voi-
daan avuksi ottaa arvon yhteisluonnin käsite. Yhteisluonnilla tarkoitetaan jonkin kehittä-
mistä suorassa vuorovaikutussuhteessa kahden tai useamman toimijan välillä, jolloin toi-
mijoiden prosessit yhdistyvät yhdeksi, kaikkien osapuolien väliseksi yhteistyöksi. Arvon 
yhteisluontia voidaan pitää prosessina, joka tapahtuu sellaisella alustalla, jossa esimer-
kiksi palvelun tuottajan ja tilaajan erilliset prosessit sulautuvat yhteisluomisen mukaisesti 
yhdeksi prosessiksi suoran vuorovaikutuksen seurauksena. Tällöin palvelun tuottaja voi 
vahvistaa tilaajan arvontuottoprosessia ja toisaalta tilaaja voi edesauttaa tuottajayritystä 
arvon tuottamisessa. (ibid.) Esimerkkinä arvon yhteisluonnista osapuolten välillä voidaan 
pitää vuorovaikutusta toimittajan ja tilaajan välillä, jolloin toimittaja pystyy kehittämään 
palveluitaan mieluisammiksi asiakkaalle (Hsieh et al. 2014). 

Myyjän ja ostajan välisen vaihtokaupan tarkastelun pohjaksi voidaan valita erilaisia loo-
gisia näkökulmia. Eräs kiinnostava näkökulma kaupankäyntiin tai vaihtokauppaan ylei-
semmällä tasolla on palvelulogiikka, jonka mukaan vaihtokaupan kohteena on aina pal-
velu, sillä palvelujen arvon lailla tuotteenkin arvo syntyy sitä käytettäessä, eli kun tuote 
tarjoaa palvelun käyttäjälleen (Vargo & Lusch 2004, 2008; Vargo et al. 2008; Puusa et 
al. 2012). Arvonluontiin palvelulogiikka tarjoaa analyyttisen lähestymistavan, jonka mu-
kaan arvo luodaan asiakkaan ajamana asiakasprosesseissa (Grönroos & Gummerus 
2014). Kuten logiikka yleisemminkin, myös palvelulogiikka vaatii perustakseen oletuk-
sia, joiden tulisi olla mahdollisimman perustellusti ja oikeellisesti valittuja, jotta niiden 
pohjalta suoritettava logiikka voisi päätyä oikeaan tai edes järkevään lopputulokseen. Täl-
laisten oletusten luominen ei kuitenkaan riitä kertaluontoisesti, vaan sekä oletukset että 
logiikka on tarkistettava säännöllisesti, jotta niiden toimivuudesta voidaan varmistua 
(Vargo 2016). Liiketoiminnan näkökulmasta palvelulogiikka pyrkii näkemään tuotokset 
tekijöinä tilaajaorganisaation maailmassa myös toimituksen jälkeen perinteisiä liiketoi-
mintalogiikoita laajemmin. Esimerkiksi tuotteen hinnoittelua voidaan palvelulogiikan 
viitekehyksessä tarkastella asiakkaan palvelusta saaman arvon perusteella. 
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Palvelulogiikkaan perustuvassa liiketoimintamallissa voidaan avainresursseiksi nostaa 
perinteisempien resurssien lisäksi tieto ja taito siten, että ne otetaan huomioon myös asi-
akkaan puolelta. (Ojasalo & Ojasalo 2018) 

Käsitteellä tarjooma tarkoitetaan sellaista kokonaisuutta, joka muodostuu asiakkaalle ar-
voa tuottavasta palvelusta. Tällainen kokonaisuus voi käytännössä tarkoittaa yksittäistä 
tai useampaa tuotetta, palvelua tai näiden kahden erilaisia yhdistelmiä. (Vargo & Lusch 
2004, 2008; Vargo et al. 2008) Monen tekijän yhdessä muodostama tarjooma voisi näin 
ollen esimerkiksi muodostua niin fyysisen tuotteen myynnistä ja sen käyttämiseen tarjo-
tusta kertaluontoisesta neuvonnasta kuin palvelun myymisestä ja sen pidemmän aikavälin 
käytön tueksi tarjottavasta asiakaspalvelusta (Ford et al. 2011). 

Tässä työssä näkökulmaksi myyjän ja ostajan väliseen vaihtokauppaan valitaan palvelu-
logiikka, sillä se tarjoaa analyyttisen ja selkeän viitekehyksen toimijoiden välisten suh-
teiden tarkasteluun asiakastyytyväisyyden näkökulmasta. Lisäksi keskitytään palvelu-
logiikan mukaisesti ymmärtämään vaihdon kohde palveluna, joka yleensä muodostuu 
komponenttiensa kokonaisuutena eli tarjoomana. Näin ollen palvelun voidaan ajatella pi-
tävän sisällään aina jonkinlaisen tarjooman. 

Muitakin tämän työn kannalta perusteltuja näkökulmia ostajan ja myyjän väliseen vaih-
tokauppaan löytyy kirjallisuudesta. Palvelukeskeinen logiikka käsitteenä perustuu meta-
foriselle näkemykselle yhteistyönä luodusta arvosta sekä yhteisestä arvonluonnista, jota 
ajaa palveluntuottaja (Grönroos & Gummerus 2014). Palvelukeskeinen logiikka on toi-
saalta herättänyt keskustelua teoreettisen perustansa vajavaisuudesta (O’Shaughnessy & 
Jackson O’Shaughnessy 2011), joka asettaa näkökulman käyttämisen viitekehyksenä hie-
man kyseenalaiseksi. Vaihtoehtoisena palvelukeskeiselle logiikalle, pyrkii asiakaskeskei-
sen logiikan perspektiivi ottamaan huomioon muitakin tapahtumia ja kokemuksia sellais-
ten lisäksi, jotka liittyvät suoraan palveluun. Näin ollen palveluprosessia tulisi asiakas-
keskeisen logiikan mukaan tarkastella myös asiakkaan näkökulmasta. Palveluprosessi 
voidaan nähdä kokonaisuutena asioista, joita myyjä pystyy tarjoamaan ostajalle tämän 
liiketoiminnan tai elämänlaadun parantamiseksi. (Heinonen et al. 2010) Vaatiessaan asi-
akkaan näkökulman laajaa tarkastelemista johtaa asiakaskeskeisen logiikan näkökulma 
kuitenkin valtavaan tietotarpeeseen erityisesti asiakkaan prosesseihin liittyen, joka saattaa 
käytännöllisyyden näkökulmasta johtaa riittävän aineiston keräämisessä ongelmiin. 

2.2 Asiakastyytyväisyyden määritelmä 

Asiakastyytyväisyys voidaan pelkistetyimmillään määritellä asiakkaan odotusten ja ko-
kemuksen väliseksi suhteeksi (Eggert & Ulaga 2002; Dahlsten 2003; Kellar et al. 2012; 
Parke 2012; Cheung & To 2016). Mikäli asiakas kokee palvelun vastanneen odotuksia, 
voidaan hänet luokitella asiakaskokemuksen perusteella tyytyväiseksi. Vastaavasti jos 
palvelu ylittää asiakkaan odotukset, on hän erittäin tyytyväinen, ja tuotteen 
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epäonnistuessa täyttämään sille asetettuja odotuksia, on asiakas tyytymätön. (Eggert & 
Ulaga 2002; Kellar et al. 2012)  

Asiakastyytyväisyyden määritteleminen odotusten ja kokemuksen väliseksi suhteeksi 
johtaa Kellarin et al. (2012) mukaan siihen, että asiakastyytyväisyys riippuu suoraan asi-
akkaan odotuksista, joihin vaikuttavat muun muassa asiakkaan aikaisemmat kokemukset 
esimerkiksi palvelun tuottajayrityksen tai ostettavan tuotteen kanssa ja asiakkaan havain-
noimat, ostettavaan palveluun liittyvä mainonta. Tämä tukee näkemystä siitä, että asia-
kastyytyväisyydellä on kognitiivinen ulottuvuus. Eggert ja Ulaga  (2002) vievät asiakas-
tyytyväisyyden kognitiivisen ulottuvuuden hahmottamisen vielä pidemmälle ja huomaut-
tavat, että havaitun suorituskyvyn vertaaminen verrokkiaineistoon tai -mielikuviin ei yk-
sin selitä erilaisia odotuksia eri asiakkaiden välillä, vaan lisäksi asiakkaan mielentila vai-
kuttaa koettuun tyytyväisyyden tasoon. Asiakastyytyväisyyden riippuminen asiakkaan 
odotuksista mahdollistaa tilanteen, jossa asiakkaan odotukset palvelusta saattavat olla 
epärealistisia, jolloin asiakkaan odotusten täyttyminen, eli asiakastyytyväisyyden saavut-
taminen on epätodennäköisempää. Johdon tehtävänä on huolehtia, että asiakkaiden odo-
tukset ovat realistiset palvelun suhteen (Ho et al. 2015). 

Asiakastyytyväisyys osaltaan vaikuttaa esimerkiksi asiakasuskollisuuteen ja asiakassuh-
teiden intensiteettiin (Gurau & Ranchhod 2002). Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat tärkeitä 
yrityksille niiden omien arvonluontiprosessien luomisen ja vahvistamisen kannalta (Hsu 
et al. 2010). Näin ollen asiakastyytyväisyyden hyvä taso auttaa yrityksiä myös pitkillä 
aikaväleillä kehittämään toimintaansa pidempien asiakassuhteiden kautta. Osittain tästä 
syystä myöskin yritykseen sitoutuneimmat asiakkaat tulisi pitää tyytyväisinä palvele-
malla näitä mahdollisimman asiakaskeskeisesti ottamalla huomioon heidän yksilöllisiä 
tarpeitaan (Baker et al. 2009). Yritykselle uskolliset, sitoutuneet ja intensiivisen asiakas-
suhteen omaavat asiakkaat ovat erityisen arvokkaita liiketoiminnan jatkuvuuden kan-
nalta, eli heidän asiakastyytyväisyytensä tulisi olla vahva intressi yritykselle. Asiakastyy-
tyväisyydestä onkin tullut ohjaava periaate useissa yrityksissä (Dahlsten 2003). 

Asiakastyytyväisyyden kaksijakoisuus odotuksiin ja kokemukseen johtaa mahdollisuu-
teen tarkastella ja kehittää näitä osakokonaisuuksia myös itsenäisinä. Asiakkaan odotus-
ten hallinta on olennaista asiakastyytyväisyyden kannalta, joten se tulisi ottaa huomioon 
yrityksen markkinointistrategiassa ja -suunnittelussa (Piercy 1995). On kuitenkin virheel-
linen ajattelutapa, että asiakastyytyväisyys paranisi asiakkaiden heikentyneiden odotus-
ten myötä; matematiikka saattaa toimia siten, mutta asiakkaat eivät (Parke 2012). Asia-
kastyytyväisyydessä tapahtuvien muutosten syyt on selvitettävä riippumatta siitä, onko 
kehitys myönteistä vai kielteistä. Mikäli asiakastyytyväisyyden tila on heikentynyt, on 
syiden selvittäminen tärkeää, jotta kielteinen trendi asiakastyytyväisyydessä voidaan py-
säyttää. Toisaalta, mikäli asiakastyytyväisyyden tila on parantunut, on tärkeää selvittää 
parantumiseen johtaneet syyt, jotta niitä voidaan vaalia ja kehittää edelleen. (ibid.) 
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3. ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN   

Tässä luvussa käsitellään asiakastyytyväisyyden mittaamisen lähtökohtia, mittaamista 
toimijoiden välisessä kontekstissa sekä mittaustulosten käsittelemistä ja soveltamista. 
Varsinaisia mittaamisen tapoja ei kuitenkaan esitellä laajasti, sillä yritysten välisessä kon-
tekstissa ne tulisi valita hyvinkin pitkälle mittauksen tavoitteiden mukaisesti. Näin ollen 
laajamittainen mittaustapojen läpikäynti ei olisi mielekästä. 

3.1 Mittaamisen lähtökohdat 

Vaikka laatua voidaankin pitää jonkinlaisena esivanhempana asiakastyytyväisyydelle, ei-
vät nämä kaksi asiaa ole synonyymeja keskenään; laatua ei voida mitata asiakastyytyväi-
syyttä mittaamalla tai päinvastoin (Dahlsten 2003). Palvelun laadun rinnalle voidaan nos-
taa käsite palvelumuotoilu, joka viime kädessä on erottava tekijä kahden samanlaisen, 
samoja tuotteita samoilla hinnoilla myyvän yrityksen välillä (Accenture 2017). Palvelu-
muotoilu pitää sisällään esimerkiksi palvelukokemuksen hallintaa, tietotekniikan hyö-
dyntämistä sekä vuorovaikutuksen suunnittelua (Grenha Teixeira et al. 2017). Palvelun 
laadun varmistamisella ja palvelumuotoilulla voidaan vaikuttaa asiakastyytyväisyyden 
toiseen osatekijään, asiakaskokemukseen. Palvelun laadun varmistaminen ja palvelumuo-
toilu vaativat kuitenkin onnistuakseen ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja toiveista. 
(McColl-Kennedy & Schneider 2000; Dahlsten 2003; Stewart 2005; Baker et al. 2009; 
Hsu et al. 2010; Parke 2012) 

Cheungin et al. (2016) mukaan asiakastarpeiden ymmärtäminen ja tyydyttäminen on 
olennainen osa minkä tahansa organisaation selviämistä. Mikäli myyjä osoittaa ymmär-
tävänsä, mitä asiakkaat oikeasti haluavat, käyttävät asiakkaat vastineeksi enemmän rahaa 
tämän palveluihin (Stewart 2005). Erityisesti tilanteessa, jossa tarjonta ylittää kysynnän, 
on toimittajan vastattava asiakkaiden tarpeisiin ja arvonluontiprosessiin kysyntäpuolen 
näkökulmasta tarjontapuolen sijaan (Hsu et al. 2010). Palveluntuottajien on lisäksi pidet-
tävä huoli, että ne eivät unohda asiakkaan tarpeita tai sitä, miten kyseiset tarpeet tyydyte-
tään (Parke 2012). 

Yritysten eli toimijoiden välisessä (business-to-business, B2B) vaihtokaupassa laadukas 
palvelu saattaa nousta tärkeämmäksi tekijäksi kuin hinta (Stewart 2005). Avaintekijä asi-
akkaiden pitämisessä tyytyväisenä on kiinnittää heihin jatkuvasti huomiota. Tämä tarkoit-
taa, että myyntitilanteessa korostuvan asiakkaasta välittämisen on jatkuttava myös asia-
kassuhteen edetessä pidemmälle. (ibid.) Koska B2B-kontekstissa asiakastyytyväisyyttä 
voidaan pitää vahvana käyttäytymisen ennustajana (Eggert & Ulaga 2002), tulisi tuotta-
jayrityksen pysyä kartalla tilaajayrityksen asiakastyytyväisyyden tilasta arvioimalla tä-
män tarpeita, odotuksia ja kokemuksia, joiden pohjalta asiakastyytyväisyyden voidaan 
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katsoa muodostuvan. Näihin kolmeen tekijään päästään käsiksi olemalla yhteydessä asi-
akkaisiin, eli laajemmin ilmaistuna myyjän ja ostajan välisen vuorovaikutuksen kautta 
(Hsieh et al. 2014). Yritysten välisessä kaupankäynnissä tapahtuvan vuorovaikutuksen 
voidaan näin ollen huomata kuvan 1 mukaisesti koskevan asiakastyytyväisyyttä kahdesta 
suunnasta: Palveluntarjoajan tarjooma vastaa asiakkaan tarpeita paremmin laajemman 
vuorovaikutuksen seurauksena, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä, ja toisaalta myyjä 
saa tietoa asiakkaan tarpeista, odotuksista ja kokemuksista saman vuorovaikutusprosessin 
aikana.  

 

Kuva 1. Asiakkaan ja tuottajan välisen vuorovaikutuksen merkitys asiakastyytyväisyy-
teen. 

Kuten kuvassa 1 on havainnollistettu, asiakkaan toiveiden selvittäminen antaa mahdolli-
suuden muuttaa tarjoomaa asiakkaan toiveiden mukaiseen suuntaan ja toisaalta auttaa 
palvelemaan nykyisiä asiakkaita sellaisella tavalla, joka parantuneen asiakastyytyväisyy-
den myötä saattaa johtaa uusienkin asiakkaiden saamiseen (McColl-Kennedy & Schnei-
der 2000). Lisäksi asiakkaan ja tuottajan välisten kosketuspintojen lukumäärä on viimeis-
ten vuosikymmenten aikana noussut moninkertaiseksi, joka osaltaan on tehnyt asiakas-
kokemuksista sosiaalisempia luonteeltaan (Lemon & Verhoef 2016). Laajan asiakasraja-
pinnassa tapahtuvan vuorovaikutuksen voidaan ajatella auttavan asiakkaan näkökulmien 
ja tavoitteiden ymmärtämisessä, mikä puolestaan kasvattaa todennäköisyyttä onnistua 
palvelumuotoilussa (Accenture 2017; Christensen 2017). Vuorovaikutuksen kautta saa-
tava jatkuva asiakaspalaute on lisäksi tärkeää laadukkaan tarjooman ylläpitämisen kan-
nalta, sillä sen perusteella pystytään asemoimaan yritys suhteessa kilpailuun ja toisaalta 
kehittämään kohdennettuja operaatioita segmentoimalla markkinoita (Huq et al. 2010). 

3.2 Mittaaminen B2B-kontekstissa 

McColl-Kennedyn ja Schneiderin (2000) mukaan asiakastyytyväisyyden mittaaminen ei 
ole neutraalia teko, vaan puuttumista asiakkaan toimintaan. Koska ihmiset ovat 
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monenlaisen tiedon, esimerkiksi asenteiden, mielipiteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien 
ainoita lähteitä, saattaa niiden tarjoaminen esimerkiksi kyselyn välityksellä näyttäytyä 
kustannuksena tietojaan antaville ihmisille ja toisaalta niille yrityksille, joille he työsken-
televät (McColl-Kennedy & Schneider 2000). Yrityksen ja kuluttajan välisessä liiketoi-
minnassa (business-to-customer, B2C) yritykset saattavat käyttää asiakkaiden kokemus-
ten, mielipiteiden ja näkemysten selvittämiseksi huomattavasti enemmän resursseja kuin 
B2B-kontekstissa toimivat yritykset, vaikka yritysten väliset sopimukset saattavat olla 
huomattavankin rahakkaita (Stewart 2005). Resurssien käytölle asiakastyytyväisyyden 
selvittämiseen on kuitenkin perusteita B2B-kontekstissa, sillä asiakkaan kokema palvelun 
laatu – asiakastyytyväisyyden osakokonaisuus – on liiketoiminnan kannalta parempi 
käyttäytymisen ennustaja B2B- kuin B2C-kontekstissa (Gounaris 2005). Myös Eggert ja 
Ulaga (2002) korostavat asiakastyytyväisyyden olevan vahva käyttäytymisen ennustaja 
B2B-kontekstissa.  Monilla toimialoilla liiketoimintaympäristön ollessa vaikeasti ennus-
tettava ja dynaaminen, vähentää asiakkaiden käyttäytymisen parempi ennustettavuus yri-
tyksen tarvetta nopeille ja virhealttiille reagoinneille muuttuneeseen toimintaympäristöön 
(Laihonen et al. 2013). Vaikka asiakastyytyväisyyden mittaaminen onkin puuttumista asi-
akkaan toimintaan, voidaan sillä saavuttaa kilpailuetua myös johtamisen näkökulmasta. 

Loppukäyttäjän käsite B2B-kontekstissa ei ole yksiselitteinen. Mitä innovatiivisempi pal-
velu on kyseessä, sitä tärkeämpi rooli käyttäjällä kuitenkin on suorituskyvyn suhteen 
(McColl-Kennedy & Schneider 2000). B2B-kontekstissa palvelun varsinainen käyttäjä ei 
myöskään todennäköisesti vuorovaikuta palveluntuottajan kanssa yhtä suoraan kuin lop-
pukäyttäjä vuorovaikuttaa palveluntuottajan kanssa B2C-kontekstissa. B2B-loppukäyt-
täjä ei myöskään yleensä käytä suoraan omia rahojaan palveluun, toisin kuin B2C-loppu-
käyttäjät. (Walsh et al. 2015) B2B-kontekstissa loppukäyttäjällä on ylipäätään vähemmän 
valtaa palveluiden ostoon liittyen, joka esimerkiksi digitaalisten palveluiden osalta johtaa 
siihen, että käyttäjän asenteilla teknologiaa kohtaan on pienempi vaikutus tyytyväisyy-
teen kuin B2C-kontekstissa (Hallikainen & Laukkanen 2016). Loppukäyttäjä voi joissa-
kin tapauksessa olla asiakasyrityksen työntekijän lisäksi olla jokin toinen toimija asiak-
kaan verkostossa, esimerkiksi asiakkaan asiakas tai toimittaja (Zolkiewski et al. 2017). 
Loppukäyttäjän käsitteellinen ongelma tulee näin ollen ottaa huomioon B2B-asiakastyy-
tyväisyyden mittausta suunnitellessa. 

Yrityksen käyttäessä omia resurssejaan asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, on asiakas-
tyytyväisyystutkimuksen tavoitteet ja kohteet syytä valita tarkoin. Asiakastyytyväisyyden 
muodostuessa kuvan 1 mukaisesti asiakkaan odotuksista ja kokemuksista, voidaan asia-
kastyytyväisyystutkimuksessa tutkia näitä osakokonaisuuksia erikseen. Selvittämällä asi-
akkaan mieltymykset ja odotukset, voidaan palvelua räätälöidä nykyisten asiakkaiden 
osalta. Yrityksen parantunut kyky vastata asiakkaiden toiveisiin puolestaan voi johtaa 
esimerkiksi myynnin kasvamiseen nykyisten asiakkaiden osalta tai uusien asiakkuuksien 
saamiseen yrityksen maineen parantuessa. Asiakkaiden kokemuksia selvittämällä yritys 
voi parantaa suoriutumistaan, ja toisaalta yrityksen työntekijät saattavat annetun 
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palautteen perusteella pyrkiä aiempaa parempiin tuloksiin omissa työtehtävissään. 
(McColl-Kennedy & Schneider 2000) Asiakastyytyväisyystutkimuksen perusmalli on ha-
vainnollistettu kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Tutkimuksen perusmalli asiakastyytyväisyyden mittaamiseen (mukaillen 
McColl-Kennedy & Schneider 2000) 

Yrityksen maineella on vaikutusta uusien asiakkuuksien saamiseen ja asiakastyytyväi-
syydellä on kuvan 2 mukaisesti merkitystä yrityksen imagon eli maineen rakentamisen 
kannalta (McColl-Kennedy & Schneider 2000).  Yrityksen mainetta voidaan pitää aineet-
tomana voimavarana, jonka hyödyt ovat kuitenkin aineellisia: Sen arvon voi laskea eikä 
kilpailijan ole kovinkaan helppo kopioida sitä (Sequeira et al. 2015). Yritys voi lisäksi 
hyödyntää mainettaan markkinoinnissa kilpailuedun saavuttamiseksi, mikäli se ymmär-
tää maineen luonteen ja merkityksen asiakaskunnalleen (Walsh et al. 2015). Näin ollen, 
vaikka asiakastyytyväisyys ei kuulukaan yrityksen talousraporttien alle, voi se poikia ta-
loudellista menestystä sanan leviämisen myötä (Wikhamn 2019). 

B2B-kontekstissa asiakastyytyväisyydellä on suora yhteys asiakasuskollisuuteen (Yang 
2015), joka pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin johtaessaan kehittää Hsun et al. (2010) mu-
kaan muun muassa yrityksen arvonluontiprosesseja. Asiakasuskollisuuden kannalta kriit-
tisiä tekijöitä ovat asiakastyytyväisyyden lisäksi suhdearvo (relationship value), luotta-
mus ja sitoutuneisuus. Suhdearvon käsite pohjautuu asiakasarvon käsitteeseen (Gil-Saura 
et al. 2009). Asiakasarvon käsite on hyvinkin kontekstiriippuvainen ja sillä voidaan tar-
koittaa esimerkiksi arvon luomista ja toimittamista asiakkaalle, asiakkaiden arvoa orga-
nisaatiolle tai arvoa asiakkaan näkökulmasta (Walter et al. 2001). Suhdearvo on asia-
kasarvosta laajennettu käsite, joka B2B-konseptissa ottaa huomioon toimittajan tar-
jooman hyödyt ja uhraukset asiakkaan päätöksentekijöiden näkökulmasta sekä toisaalta 
toisten toimittajien kilpailevat tarjoomat (Payne & Holt 2001; Eggert & Ulaga 2002). 
Suhdearvon, luottamuksen, sitoutuneisuuden ja asiakastyytyväisyyden suhteita asiakas-
uskollisuuteen B2B-kontekstissa on havainnollistettu kuvassa 3 siten, että nuolen paksuus 
kuvastaa korrelaation voimakkuutta. 
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Kuva 3. Asiakasuskollisuuteen vaikuttavien tekijöiden väliset yhteydet B2B-konteks-
tissa (mukaillen Gil-Saura et al. 2009). Nuolen paksuus kuvastaa korrelaation voimak-
kuutta. 

Kuten kuvassa 3 on havainnollistettu, asiakkaan sitoutuneisuus ja asiakastyytyväisyys 
ovat olennaisimpia osia asiakasuskollisuuden rakentumisessa. Käytännön tasolla tämä 
tarkoittaa, että kun toimijoiden välinen suhde koetaan arvokkaaksi, syntyy siitä luotta-
musta, tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, jotka johtavat usein myönteisiin kehityksiin yri-
tysten välisissä suhteissa (Gil-Saura et al. 2009). Luottamuksen osalta tämä havainnollis-
tuu esimerkiksi sopimusten laatimisessa: Kaikkia skenaarioita ei voida ottaa sopimuk-
sessa huomioon, joten luottamukselle jää aina oma roolinsa (Yang 2015). Vargo et al. 
(2008) huomauttaa lisäksi, että jopa yksinkertaisimmat transaktiot tuovat mukanaan vä-
hintäänkin suullisia sopimuksia ja lupauksia. Kuvan 3 havainnollistamien korrelaatioiden 
perusteella yrityksen on syytä ymmärtää asiakkaidensa sitoutuneisuuden ja asiakastyyty-
väisyyden tasoa, jotta asiakasuskollisuuden mukana tuomiaan etuja pystytään realisoi-
maan. B2B-kontekstissa tuottajayritykset uskovat usein tuntevansa omat asiakkaansa, 
mutta tilanne on usein toinen: Asiakkaat eivät välttämättä ilmaise tyytymättömyyttään 
toimittajaa kohtaan ennen kuin tekevät päätöksen asiakkuutensa siirtämisestä kilpaile-
valle toimijalle (Stewart 2005). Digitaalisten palveluiden osalta palvelun koettu helppo-
käyttöisyys vahvistaa huomattavasti käyttäjien asiakastyytyväisyyteen, millä puolestaan 
on kuvan 3 mukaisesti positiivinen vaikutus asiakasuskollisuuteen (Hallikainen & Lauk-
kanen 2016). 

Asiakasuskollisuudella on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Vaikka se toisaalta voi kas-
vattaa yrityksen liikevaihtoa ja tuottoa, voi se kuitenkin johtaa kohonneeseen vaativuu-
teen palvelutason osalta (Ho et al. 2015). Vaativuustasoja voidaan kuvastaa määrittele-
mällä toivottu ja riittävä palvelutaso. Toivottu palvelutaso on sellainen palvelutarjooman 
taso, johon asiakkaat uskovat toimittajan pystyvän, ja tästä syystä myös sitä vaativat. Riit-
tävä palvelutaso puolestaan kuvastaa sellaista palvelutarjooman tason minimiä, jonka asi-
akkaat vielä pystyvät hyväksymään. (Zeithaml et al. 1993) Aluetta näiden kahden 
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vaativuustason välissä kuvataan termillä sietokyvyn alue (zone of tolerance) (Ho et al. 
2015), jonka muodostumista on havainnollistettu kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Sietokyvyn alueen viitekehys (mukaillen Ho et al. 2015) 

Kuvassa 4 havainnollistettuun sietokyvyn alueeseen vaikuttavat B2B-kontekstissa esi-
merkiksi yrityksen koko ja asiakassuhteen pituus. Tuottajayrityksen suurempi koko ja 
palvelun hinta vaikuttavat positiivisesti toivottuun palvelutasoon ja asiakassuhteen pituus 
vaikuttaa positiivisesti sekä toivottuun että riittävään palvelutasoon. Halutun palvelutason 
noustessa myös riittävä palvelutaso nousee. (Ho et al. 2015) Sietokyvyn aluetta voidaan 
hahmottaa pyrkimällä selvittämään asiakkaan toivoma ja asiakkaalle riittävä palvelutaso. 
Asiakastyytyväisyyden tai -kokemuksen mittausta ei kuitenkaan tulisi käyttää puhtaasti 
panos–tuotos-tyyppisenä ratkaisuna sellaisen minitason löytämiseksi, joka ehkäisee asia-
kastyytymättömyyttä (Zolkiewski et al. 2017). Palvelutasojen vaatimuksiin vaikuttavat 
tekijät kuvassa 4 eivät myöskään ole yksioikoisia luonteeltaan, sillä esimerkiksi asiakas-
lupausten osalta voi niiden osittainen pettäminenkin olla hyväksyttävää esimerkiksi myö-
hästyneiden toimitusten tai pienen epävarmuuden osalta, mikäli palvelu on innovatiivinen 
tai ratkaisee muuten asiakkaalle olennaisia ongelmia (Ford et al. 2011). 

3.3 Mittaustulosten hyödyntäminen 

Vaikka asiakastyytyväisyyden mittaamiseen käytettäisiin laajoja ja kattavia menetelmiä, 
on mahdollista, että mittaamisessa käytetyt muuttujat ovat vääriä, tai että mittauksessa 
saatuja tuloksia käytetään vain reaktiivisesti (Dahlsten 2003). Mittauksen tuloksia ei 
muutenkaan tulisi Piercyn (1995) mukaan soveltaa sokeasti siten, että henkilöstöä vaadi-
taan muuttumaan asiakkaan – joskus jopa vain useimmin ja kovimpaan ääneen valitta-
neen asiakkaan – mieltymyksiin soveltuvaksi. Asiakastyytyväisyyden tutkimisella ei siis 



13 

tulisi pyrkiä ainoastaan löytämään asioita, jotka tekevät asiakkaat tyytymättömiksi, vaan 
lisäksi löytämään tekijöitä, joita vahvistamalla voidaan asiakastyytyväisyyden tasoa ja 
potentiaalia nostaa (Piercy 1995; McColl-Kennedy & Schneider 2000; Dahlsten 2003; 
Kellar et al. 2012). Asiakastyytyväisyyttä mitatessa ei tulisi ainoastaan haluta tietää, mi-
ten yritys on suoriutunut menneisyydessä, vaan mittaustulosten avulla pitää haluta luoda 
myös yrityksen tulevaisuutta (McColl-Kennedy & Schneider 2000). Koska mittaustulos-
ten tärkein käyttötarkoitus ei saisi olla ehkäistä asiakastyytymättömyyttä keskittymällä 
korjaamaan pieleen menneitä asioita, tulisi fokusta keskittää myös siihen, mikä mittauk-
sen hetkellä sujuu hyvin (Dahlsten 2003). Tähän näkökulmaan tulee kiinnittää huomiota 
jo mittaamisen lähestymistapaa pohdittaessa, sillä mittaus on mahdollista vahingossa laa-
tia kielteiseksi ja kritiikkiin yllyttäväksi, jolloin se ei onnistu löytämään hyviä asioita vah-
vistettavaksi (Piercy 1995). 

Yleisimmin mittaustulokset ovat erilaisten asiakastyytyväisyyden komponentteja edusta-
vien indikaattorien osoittamia korrelaatioita (McColl-Kennedy & Schneider 2000), joita 
voidaan käsitellä vastaamaan tutkimukselle asetettuihin kysymyksiin ja tavoitteisiin. In-
dikaattorien osoittamia johtopäätöksiä voidaan ryhmitellä eri tavoin, esimerkiksi jaotte-
lemalla ennalta päätetyn määritelmän mukaan asiakkaat tyytyväisiin ja tyytymättömiin, 
ja arvioimalla näitä omina ryhminään. Koska tyytymättömät asiakkaat vaativat erilaisia 
liikkeenjohdollisia toimia kuin tyytyväiset asiakkaat, antaa tällainen kaksiulotteinen mal-
linnus johdolle mahdollisuuden kyseisten toimien tarpeen arviointiin. Tyytymättömien 
asiakkaiden määrä tulisi minimoida tyytymättömien asiakkaiden ryhmässä, ja toisaalta 
asiakkaiden tyytyväisyys maksimoida tyytyväisten asiakkaiden ryhmässä. (Kellar et al. 
2012) Mikäli asiakastyytyväisyystutkimus indikoi korkeaa asiakastyytyväisyyden tasoa 
homogeenisellä aineistolla, voi asiakkaiden todellisen luonteen tavoittaminen olla vai-
keaa (Dahlsten 2003). Termi asiakastyytyväisyysharha kuvaa ilmiötä, jossa mittaustulos-
ten näkeminen yksiulotteisena kokonaisuutena keskiarvojen tarkastelun kautta johtaa ti-
lanteeseen, missä yritys hahmottaa oman maineensa asiakkaiden keskuudessa virheelli-
sesti (Kellar et al. 2012). Helpoiten tämä on havainnollistettavissa kuvitteellisessa tilan-
teessa, jossa tasan puolet yrityksen käyttäjistä ovat erittäin tyytyväisiä yrityksen tar-
joomaan ja toinen puolikas on tyytymätön; yksiulotteinen asiakastyytyväisyyden kes-
kiarvo ei tällöin kerro totuutta asiakaskunnan todellisesta tyytyväisyyden tasosta. 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata ulkoisten markkinoiden lisäksi sisäisillä markki-
noilla, esimerkiksi yrityksen sisällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun ulkoisilla 
markkinoilla selvitetään asiakkaan näkemystä tuottajayrityksestä, selvitetään sisäisillä 
markkinoilla työntekijöiden näkemystä asiakkaan tarpeista ja prioriteeteista. Näin saatuja 
tuloksia voidaan verrata keskenään ja tehdä toimenpiteitä, jotta markkinoiden näkemyk-
set lähentyisivät toisiaan. Johto voi tällä tavoin kehittää yrityksen liiketoiminnan ja ris-
kien hallintaa. Sisäisen asiakastyytyväisyyden mittaamiseen liittyy kuitenkin runsaasti 
ongelmia, esimerkiksi osastojen välisiä toimintapoliittisia erimielisyyksiä, tarpeetonta 
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kritiikkiä ongelmista kysyttäessä tai ylimielisyyttä, kun sisäisillä markkinoilla uskotaan 
tiedettävän mitä asiakkaat ajattelevat. (Piercy 1995) 

Mittaustuloksen validiteettia arvioitaessa yrityskonteksti eroaa tilastotieteen näkökul-
masta. Matemaattisesta näkökulmasta mittausten toistettavuus on tärkeää tilastollisesti. 
Tämä edellyttää toisaalta mittareiden vakioimista ja aineiston homogeenistamista, joka ei 
kuitenkaan välttämättä ole yrityksille oikea lähestymistapa. Yrityskontekstissa mittaami-
sen tehokkuus nouseekin usein tärkeämmäksi kuin sen validiteetti, luotettavuus tai objek-
tiivisuus. Tilastollisesti mittaustuloksista ei välttämättä ole hyötyä, mikäli otetaan huomi-
oon puutteet erityisesti validiteetin osalta. Tällaisissakin tapauksissa tuloksia voidaan jos-
kus käyttää esimerkiksi oppimisprosessien indikaattoreina. (McColl-Kennedy & Schnei-
der 2000) Tällöin yritys voi saada invalidista mittauksesta huolimatta tietoa pitkän aika-
välin kilpailukyvylleen merkityksellisestä organisaation oppimisesta (Laihonen et al. 
2013). 

Hyvin toteutetut asiakastyytyväisyysmittaukset tarjoavat yritykselle mahdollisuuden ar-
von yhteisluontiin asiakkaan kanssa. Mikäli tutkimuksessa pystytään analysoimaan asi-
akkaan kokonaispalvelukokemusta eli asiakkaan matkaa, saattaa se luoda mahdollisuuk-
sia arvon yhteisluonnille sekä tuottaja- että asiakasorganisaatioiden tunnistaessa strategi-
sesti itselleen merkittäviä asioita ja tapoja niiden mittaamiseen. Kun uusia mittaamista-
poja sovelletaan seuraavaan mittaukseen, syntyy yhteisluonnille jälleen uusia alustoja. 
(Zolkiewski et al. 2017) 
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4. TERVEYDENHUOLTO 

Tässä luvussa tarkastellaan terveydenhuollon erityispiirteitä liiketoiminnan ja organisaa-
tion näkökulmista. Koska Tofieldin (2018) mukaan eri maiden terveydenhuoltojärjestel-
mät kuitenkin eroavat toisistaan merkittävästi, pyritään aihetta tarkastelemaan mahdolli-
simman universaalisti siten, että erilaisten, esimerkiksi julkiseen tai yksityiseen tervey-
denhuoltoon pohjautuvien järjestelmien nyanssit eivät vaikuta tutkittaviin asioihin rajaa-
vasti. Kun erilaisten terveydenhuollon tapojen järjestämistä ei rajata tutkimuksen kan-
nalta, poistuu myöskin tarve laajoille, alueellisille rajauksille. 

4.1 Terveydenhuollon liiketoiminnan erityispiirteet 

Terveydenhuolto eroaa liiketoiminnan osalta perinteisistä hyödykkeistä, sillä suuri osa 
ihmisistä kokee sen olevan ainakin jonkin asteinen perusoikeus. Terveydenhuollon asi-
akkaat eli potilaat eivät ole asiakkaita sanan perinteisessä merkityksessä. Asiakkaan si-
jaan heitä voisi kutsua esimerkiksi kantajiksi, koska viime kädessä heidän tarpeinaan on 
saada terveydenhuoltoa ilman huolta siitä maksettavaksi koituvasta hinnasta. Käytännön 
tasolla tämä näkyy esimerkiksi sairausvakuutusten hankkimisessa taloudellisten riskien 
pienentämiseksi. Kun henkilö on sairas, ei hän ole taipuvainen etsimään halvemman hin-
nan toivossa vaihtoehtoisia hoitolaitoksia edes silloin, kun hoidon kustannukset lankeavat 
henkilön itsensä maksettaviksi; kulut ovat toissijainen asia kuluttajan päätöksenteossa, 
kun halutaan parasta mahdollista hoitoa. (Relman 1980) Toisaalta, Field et al. (1989) huo-
mauttavat, että esimerkiksi organisaatiotasolla ostajat etsivät tehokkaita tapoja tehostaa 
kustannuksiaan terveydenhuollon suhteen. 

Perinteisten hyödykkeiden kauppaan verrattuna terveydenhuollon liiketoiminnassa on 
useita eroavaisuuksia. Ensinnäkin kysynnän luonne on erilainen. Terveydenhuolto ei 
alana ole yhtä ennakoitava kuin esimerkiksi elintarvike- tai vaatetusteollisuus, vaan ad-
jektiivit epäsäännöllinen ja huonosti ennustettava kuvaavat alaa paremmin. Vastaavaan 
luokkaan ei viime kädessä kuulu erityisen useita toimialoja, mutta esimerkkinä tällaisesta 
voisi olla lakipalvelut. Tarve lakipalveluiden käyttämiselle erityisesti rikosoikeudellisissa 
asioissa syntyy erinäisten, usein suunnittelemattomien tapahtumien seurauksena, mutta 
apua on saatava silti. Toisena eroavaisuutena perinteiseen kauppaan voidaan nostaa hoi-
tohenkilön odotettu käyttäytyminen myynnin suhteen. Terveydenhuollossa tuote ja tar-
peen tyydyttäminen ovat usein samoja asioita; asiakas ei tällöin voi testata tuotetta ennen 
sen käyttämistä, mikä toisaalta synnyttää tarpeen luottamukselle potilaan ja hoitohenkilön 
välillä. (Arrow 2004) Relmanin (1980) mukaan terveydenhuollon suhteen asiakas on voi-
makkaasti tai jopa täysin riippuvainen hoitohenkilön arvostelukyvystä, sillä kuten Arrow 
(2004) toteaa, asiakas ei yksinkertaisesti tiedä tarpeeksi voidakseen kyseenalaistaa hoito-
henkilön päätöksiä. Toisin kuin normaaleita hyödykkeitä ostaessa, terveydenhuollon 
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asiakas ei tiedä mitä palveluita hän tarvitsee, joten lääkäri tekee päätöksen hänen puoles-
taan (Relman 1980). 

Kolmantena eroavaisuutena terveydenhuollon ja perinteisen kaupan suhteessa on tuotteen 
epävarmuus. Terveydenhuollon palveluissa epävarmuus on todennäköisesti merkittä-
vämpi tekijä kuin millään muulla toimialalla. Kun riskit viallisten tuotteiden osalta ovat 
valtavia, muodostuu tuottajayrityksen laadunvalvonta erityisen merkitykselliseksi. Nel-
jäntenä eroavaisuutena voidaan mainita tarjonnan olosuhteet, jotka ovat perinteisesti riip-
puneet tuotannon nettotuotoista suhteessa siihen, mikä tuotto samoilla resursseilla saatai-
siin jostain muualta. Terveydenhuollon osalta alalle pääseminenkin on usein erilaisten 
lupien ja lisenssien rajaamaa, jotka toisaalta vaikuttavat kysyntään ja tarjontaan, ja toi-
saalta nostavat hintoja. Näitä rajoituksia perustellaan usein palvelun laadun minimin ta-
kaamisella. (Arrow 2004) 

Kilpailuasetelmat eivät myöskään toimi terveydenhuollon alalla perinteistä kaupankäyn-
tiä vastaavasti. Perinteisen kilpailun luonteelle ominaista on, että markkinat toimivat ta-
loudellisesti tehokkaasti, eli hyödykkeitä tuotetaan kuluttajille mahdollisimman paljon 
pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla (Bernstein & Gauthier 1998). Jotta kilpailu-
asetelma olisi taloustieteen näkökulmasta optimaalinen, tulisi markkinoilla yleisesti ot-
taen olla mahdollisimman paljon kilpailijoita (Bernstein & Gauthier 1998; Pohjola 2012). 
Kilpailun myötä kilpailijat ajavat toisensa toimimaan taloudellisesti tehokkaasti eli talou-
dellisesti (Bernstein & Gauthier 1998). Useimmilla toimialoilla todellisuutta ovat kuiten-
kin Pohjolan (2012) mukaan monien, kooltaan pienempien kilpailijoiden sijaan mono- ja 
oligopolit. Tämä väite pätee myös terveydenhuoltoon, jonka toimijat kehittyvät organi-
saatiotasolla jatkuvasti yhdistymällä ja yhdistämällä toimintoja; käytännössä tämä näkyy 
kilpailun vaikeutumisena, kun esimerkiksi jakelijaverkostoja pystytään rajoittamaan kil-
pailijoita hylkiviksi (Bernstein & Gauthier 1998). Arrow’n (2004) esille nostamat lupien 
ja lisenssien kautta tapahtuvat markkinoille pääsyn rajauksetkaan eivät edistä kilpailun 
toteutumista. Taloustieteen näkökulmasta tulisi kilpailun takaamiseksi olla vapaa pääsy 
markkinoille, ja toisaalta myös markkinoilta poistumisen tulisi olla vapaata. Erilaisten 
rajausten myötä hyödykkeiden tuottamisoikeuksien tai -mahdollisuuksien rajoittaminen 
estää taloustieteen näkökulmasta tehokasta kilpailua. (Pohjola 2012) Bernstein ja Gaut-
hier (1998) toteavatkin, että kilpailu terveydenhuollossa ei ole työntekijävetoista tai line-
aarista ajan yli. 

4.2 Terveydenhuollon toimijat 

Terveydenhuollossa voidaan pelkistetysti sanoa olevan kaksi tasoa: julkinen ja yksityinen 
terveydenhuolto. Julkinen terveydenhuolto huolehtii terveyteen ja sairauteen liittyvistä 
tekijöistä riippumatta siitä, kuka varsinaisen hoidon lopulta tuottaa. Joidenkin maiden jär-
jestelmät rakentuvat lähes täysin julkisen terveydenhuollon varaan, mutta yksityiset toi-
mijat saavat tällaisissa tapauksissa tarjota terveydenhuollon palveluita julkisen järjestel-
män rinnalla. (Pedersen & Wilkin 1998) Esimerkiksi Suomessa terveydenhuolto on 
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järjestetty lähtökohtaisesti julkisella sektorilla, sillä kunnalla on kansanterveystyön jär-
jestämisvelvollisuus, joka pitää sisällään muun muassa yksilöiden, väestön ja elinympä-
ristön terveyden edistyksen sekä yksilön sairaanhoidon (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2010). Toisaalta sellaisissa maissa, joissa terveydenhuolto on järjestetty pääasiassa yksi-
tyisen sektorin kautta, ovat yksilöiden sairausvakuutukset merkittävässä roolissa. Mikäli 
terveydenhuollon tuottaja on hintapolitiikassaan tällaisissa tapauksissa joustamaton, tulee 
terveydenhuollon asiakkaiden eli potilaiden vauraustaso vähenemään terveysvakuutusten 
laajemman käyttöasteen myötä. Joustamaton hintapolitiikka johtaa terveydenhuollon hin-
tojen nousemiseen, jotka viime kädessä siirtyvät kasvavien vakuutusmaksujen kautta ku-
luttajien maksettaviksi. Terveysvakuutusten korkea käyttöaste lisää myöskin kysyntää 
terveydenhuollon palveluita kohtaan, mikä luo painetta tarjontapuolen hintojen nostami-
seen. Näin ollen vakuutusmaksujen kasvaessa entisestään voidaan joutua tilanteeseen, 
jossa vakuutuksen tarjoama riskinhallinta terveydenhuollon kustannuksien suhteen ei 
enää riitä kattamaan sitä taloudellista taakkaa, mikä vakuutuksen pitämisestä aiheutuu. 
Mikäli vaurauden tasoa ei haluta laskea tilanteessa, jossa terveydenhuolto on toteutettu 
yksityisesti, tulisi sairausvakuutusmaksuja tukea esimerkiksi julkisin varoin. (Chiu 1997) 
Jo Field et al. (1989) ennustivat terveydenhuollon hintojen nousevan rajusti. Lähempänä 
nykypäivää onkin pystytty osoittamaan, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, joissa yksityiset 
sairausvakuutukset muodostavat laajan osan terveydenhuollon rahoittamisesta, tervey-
denhuoltoon käytettävien summien osuus bruttokansantuotteesta on noussut suhteessa 
enemmän kuin yleinen tulotaso (Acemoglu et al. 2013).  

Terveydenhuoltoa tarjoavat organisaatiot ovat historiallisesti olleet organisaatiomalleil-
taan hierarkkisia ja sisältäneet erilaisille osa-alueille esimerkiksi omat hallinnolliset toi-
mintonsa. Perinteisestä, hierarkkisesta organisaatiomallista poikkeaa esimerkiksi jaetun 
hallinnan malli, joka perustuu ajatukselle siitä, että esimerkiksi sairaanhoitajien tulisi yh-
dessä olla vastuussa omista työn standardeistaan ja laatuvaatimuksistaan. (Kangas et al. 
1999) Mallista riippumatta tulisi terveydenhuollon johtavissa asemissa työskentelevien 
henkilöiden käyttää päätöksenteon tukena huolellista arviointia ja tutkimusta oppiakseen 
uusista innovaatioista ja sellaisista uusista lähestymistavoista, joita voidaan soveltaa pai-
kallisesti. Huolellinen taustatyö auttaa parempien johtamispäätösten tekemisessä sekä 
hallinnollisessa että projektityössä. (Øvretveit 1998) Tämä on erityisen tärkeää tervey-
denhuoltoalalla, sillä kuten Arrow (2004) toteaa, terveydenhuollossa riskit ovat suurem-
pia kuin lähes millään muulla toimialalla. Esimerkiksi ostopäätösten suhteen terveyden-
huoltoalalla päätöksenteko on tavallisempia toimialoja sitouttavampaa (Baker et al. 
2009), mikä osaltaan luo paineita huolellisuudelle. Terveyspolitiikan tekijöillä tai johta-
jilla ei yksinkertaisesti ole varaa tehdä tai toteuttaa päätöksiä ilman huolellista arviointia 
(Øvretveit 1998).  

Tavallisempien toimialojen B2B-kontekstissa loppukäyttäjän käsitteen ollessa monitul-
kintainen (esim. Walsh et al. 2015; Zolkiewski et al. 2017), pätee sama monitulkintaisuus 
terveydenhuollonkin suhteen. Vaikka järjestelmien loppukäyttäjiksi voidaan usein 
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hahmottaa esimerkiksi lääkäreitä tai lääketieteen opiskelijoita, voidaan jo pelkällä tutki-
mustavan muuttamisella  päästä erilaisiin lopputuloksiin terveydenhuoltoalan henkilöstöä 
tutkiessa (Valenta & Wigger 1997).  Pedersenin ja Wilkinin (1998) mukaan osa tervey-
denhuollon työntekijöistä – esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat ja hammaslääkärit – eroa-
vat muiden toimialojen työntekijöistä erityisesti suhteessa työnteon kontekstiin, joka on 
edellä mainituille terveydenhuollon työntekijäryhmille vasta toissijainen työtä muok-
kaava tekijä ammatti-identiteetin jälkeen. Ammatti-identiteetin on terveydenhuoltoalalla 
huomattu vaikuttavan myös esimerkiksi hoitohenkilöiden suhteeseen käyttää teknologiaa 
työnsä apuna; mahdollinen vastahakoisuus teknologiaa kohtaan ei johdu useinkaan tek-
nologiasta itsestään, vaan enemmänkin hoitohenkilön omasta terveydenhuollon ideologi-
asta tai hoitofilosofiasta (Valenta & Wigger 1997). Vaikka hoitohenkilön ideologia ja 
filosofiat ovat merkityksellisiä vaikuttimia hänen suhteessaan työhön liittyvään teknolo-
giaan, on kuitenkin hyvä huomioida, että perinteisemmätkin tekijät, kuten teknologiaval-
miudet sekä henkilön ikä ja sukupuoli, merkitsevät huomattavan paljon, kun tutkitaan 
hoitohenkilöiden asenteita digitaalisia palveluita ja teknologiaa kohtaan (Hallikainen & 
Laukkanen 2016). Digitaalisten palveluiden osalta Hallikainen ja Laukkanen (2016) ovat 
lisäksi huomanneet, että palvelun koettu helppokäyttöisyys vaikuttaa huomattavan posi-
tiivisesti käyttäjien tyytyväisyyteen palvelua kohtaan, mikä puolestaan johtaa asiakasus-
kollisuuteen. 

Koska potilaan hoito voidaan hahmottaa arvovirtana, eli tarkastella hoitoa kokonaisuu-
tena potilaan näkökulmasta (Suneja et al. 2018), pystytään terveydenhuollon tarjoomia 
hahmottamaan esimerkiksi asiakaskeskeisen tai palvelulogiikan kautta. Sunejan et al. 
(2018) käyttämä potilaskeskeisen logiikan termi voidaan rinnastaa asiakaskeskeiseen lo-
giikkaan, joka siis tarkoittaa, että palveluprosessia tulisi pystyä tarkastelemaan asiakkaan 
näkökulmasta (Heinonen et al. 2010). B2B-kontekstissa palvelulogiikka kuitenkin tarjoaa 
helpomman viitekehyksen terveydenhuollon palveluiden arvioimiselle, sillä sen mukaan 
arvo luodaan asiakkaan ajamana asiakasprosesseissa (Grönroos & Gummerus 2014). 
Näin ollen esimerkiksi terveydenhuollon hoitohenkilön käyttöön toimitettu lääkinnälli-
nen laite tai tietojärjestelmä tarjoavat sekä hoitohenkilölle että tämän potilaalle palvelu-
logiikan mukaisen palvelun hoitotapahtumaan liittyen. B2B-tuottajan ja hänen asiak-
kaansa välisen arvonluonnin kannalta ei näin ollen ole välttämättä tarpeellista arvioida 
potilaan kokemuksia hoitotilanteeseen liittyvien tekijöiden ulkopuolella. Kokonaisuutena 
joko asiakaskeskeisen tai palvelulogiikan soveltaminen esimerkiksi sairaalan toimintaa 
arvioitaessa vaikuttaa kuitenkin järkevämmältä kuin Eggerin (1999) puolustama malli tu-
losten saavuttamisesta suhteessa kustannuksiin. Tämänkaltainen malli edustaa perinteistä 
panos–tuotos-ajattelua, jota Zolkiewskin et al. (2017) mukaan ei kannattaisi käyttää esi-
merkiksi B2B-kontekstissa, sillä se ei useinkaan pysty ottamaan huomioon erilaisia nä-
kökulmien kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi asiakaskokemusta, jotka vaikuttavat toimi-
joiden väliseen suhteeseen pidemmällä aikavälillä. 
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5. TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Tulokset muodostetaan yhdistelemällä 
lukujen 2, 3 ja 4 lähdeaineistoista tehtyjä havaintoja. 

Asiakastyytyväisyys voidaan tiivistää asiakkaan odotusten ja kokemusten väliseksi suh-
teeksi  (Eggert & Ulaga 2002; Dahlsten 2003; Kellar et al. 2012; Parke 2012; Cheung & 
To 2016). Asiakastyytyväisyyden riippuessa asiakkaan odotuksista (Kellar et al. 2012), 
on johdon tehtävänä huolehtia niiden realistisuudesta (Ho et al. 2015). Odotusten hallin-
taa voidaan tehdä myös markkinointistrategian ja -suunnittelun kautta (Piercy 1995). 
Koska asiakkaan alhaiset odotukset eivät kuitenkaan paranna asiakastyytyväisyyttä 
(Parke 2012), on johdon tehtävä asiakaskunnan odotustenhallinnan suhteen merkittävä. 
Yrityksen maineella on konkreettista, mitattavissa olevaa arvoa (McColl-Kennedy & 
Schneider 2000). Maineen kehittyminen edesauttaa yrityksen taloudellista menestymistä 
(Wikhamn 2019) ja sitä voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa (Walsh et al. 
2015). Asiakastyytyväisyyden parantuessa myös yrityksen maine parantuu, joka voi joh-
taa uusien asiakkuuksien saamiseen (McColl-Kennedy & Schneider 2000). Asiakastyy-
tyväisyydellä on näin ollen suoria vaikutuksia yrityksen mahdollisuuksiin menestyä pi-
demmällä aikavälillä. 

Asiakastyytyväisyydellä on suora yhteys asiakasuskollisuuteen (Gurau & Ranchhod 
2002; Gil-Saura et al. 2009; Yang 2015), joka johtaa pidempiin asiakassuhteisiin auttaen 
yritystä kehittämään omia arvonluontiprosessejaan (Hsu et al. 2010). Lisäksi asiakasus-
kollisuuteen vaikuttavat välillisesti asiakassuhteen suhdearvo (Gil-Saura et al. 2009), joka 
voi tarkoittaa esimerkiksi asiakassuhteen arvoa sekä toimittajan että asiakkaan näkökul-
mista (Walter et al. 2001) ja toisaalta ottaa huomioon niin toimittajan kuin kilpailijoiden-
kin tarjoomat (Payne & Holt 2001; Eggert & Ulaga 2002) sekä asiakkaan ja toimittajan 
välinen luottamus (Gil-Saura et al. 2009), jolla on rooli kaikessa kaupankäynnissä (Vargo 
et al. 2008; Yang 2015). Asiakasuskollisuus johtaa kuitenkin pidempien asiakassuhteiden 
myötä korkeampiin vaatimuksiin palvelun tason suhteen (Ho et al. 2015), joten se mikä 
tyydyttää asiakkaiden odotukset asiakassuhteen alkuvaiheessa ei välttämättä riitä asiakas-
tyytyväisyyden tason ylläpitämiseksi myöhemmin. Näin ollen asiakastyytyväisyyden 
mittaamisen kautta saatu tieto asiakaskunnan odotuksista ja kokemuksista auttaa yritystä 
pitämään yllä asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja 
tyydyttäminen onkin olennainen osa minkä tahansa organisaation selviämistä (Cheung & 
To 2016). Käytännössä asiakkaat käyttävät palveluihin enemmän rahaa, jos myyjä ym-
märtää mitä asiakkaat haluavat (Stewart 2005). Tuottajan ja asiakkaan välinen vuorovai-
kutus on olennainen tekijä asiakkaan odotusten selvittämisessä (Hsieh et al. 2014; 
Accenture 2017; Christensen 2017), sillä tuottaja ei saa unohtaa asiakkaan tarpeita tai sitä 
miten ne tyydytetään (Parke 2012). Vuorovaikutuksen kautta yritys pystyy muokkaamaan 



20 

sekä ylläpitämään tarjoomaansa siten, että asiakaskunnan tavoitteet voivat täyttyä 
(McColl-Kennedy & Schneider 2000; Huq et al. 2010). 

Asiakasuskollisuuden näkökulmasta terveydenhuolto eroaa kontekstina muusta teollisuu-
desta. Koska markkinoille ei ole vapaata pääsyä (Arrow 2004), ei sillä näin ollen toden-
näköisesti ole myöskään tarpeeksi kilpailua, jota tarvitaan taloustieteen näkökulmasta op-
timaaliseen kilpailuasetelmaan (Bernstein & Gauthier 1998; Pohjola 2012). Terveyden-
huollon markkinoiden ollessa niukemman tarjonnan takia jäykemmät, ovat B2B-asiakas-
suhteissa sitoutumisen taso korkealla. Lisäksi terveydenhuollossa palvelun epäonnistu-
misen aiheuttamat riskit voivat olla erityisen suuria, on epävarmuus merkittävä tekijä toi-
mialalla (Arrow 2004). Näin ollen palveluiden käyttäminen vaatii terveydenhuollon B2B-
kontekstissa toimijoiden välistä luottamusta usein enemmän kuin perinteisemmillä toi-
mialoilla. 

Vaikka B2B-asiakkuudet ovat usein sopimusarvoltaan rahakkaita, eivät asiakkaat silti 
välttämättä tuo tyytymättömyyttään esille oma-aloitteisesti (Stewart 2005). Asiakastyy-
tyväisyys on vahva käyttäytymisen ennustaja B2B-kontekstissa (Eggert & Ulaga 2002; 
Gounaris 2005). Koska asiakkaiden käyttäytymisen parempi ennustettavuus vähentää yri-
tyksen tarvetta nopeille ja virhealttiille reagoinneille (Laihonen et al. 2013), voidaan asia-
kastyytyväisyyden tilan selvittämisen kautta myös hallita yrityksen riskejä. Palvelun laatu 
on terveydenhuollon kontekstissa usein hintaa tärkeämpi tekijä (Relman 1980), samoin 
kuin se on hintaa tärkeämpi tekijä myös B2B-kontekstissa (Stewart 2005). Palvelun laa-
dun varmistamisen vaatiessa onnistuakseen ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja toiveista 
(McColl-Kennedy & Schneider 2000; Dahlsten 2003; Stewart 2005; Baker et al. 2009; 
Hsu et al. 2010; Parke 2012), voidaan asiakastyytyväisyyttä mittaamalla edesauttaa myös 
palvelun laadun varmistamista, vaikka asiakastyytyväisyys ja laatu eivät olekaan syno-
nyymeja keskenään (Dahlsten 2003). Muutokset asiakastyytyväisyyden tilassa tulee aina 
selvittää, jotta kielteiset trendit asiakkaiden tyytyväisyydessä voidaan pysäyttää ja toi-
saalta myönteisiä trendejä ylläpitää ja vahvistaa (Parke 2012). 

Asiakastyytyväisyyden mittaamisen suhteen ongelmalliseksi voi muodostua erityisesti 
loppukäyttäjän käsite, eli se kenen kokemusta mitataan asiakastyytyväisyyttä mitattaessa. 
Mitä innovatiivisempi palvelu on kyseessä, sitä enemmän käyttäjä vaikuttaa sen suoritus-
kykyyn (McColl-Kennedy & Schneider 2000). Loppukäyttäjän suhteen B2B-konteksti 
eroaa kuitenkin voimakkaasti B2C-kontekstista, sillä B2B-kontekstissa palvelun loppu-
käyttäjä ei vaikuta yhtä suoraan palveluntuottajan kanssa kuin B2C-kontekstissa (Walsh 
et al. 2015) eikä toisaalta loppukäyttäjällä ole myöskään yhtä paljoa vaikutusvaltaa käy-
tettävien palveluiden valinnassa B2B- kuin B2C-kontekstissa (Hallikainen & Laukkanen 
2016). Terveydenhuollon kontekstissa loppukäyttäjän käsite on erityisen monitulkintai-
nen, sillä pelkällä tutkimustavan muuttamisellakin voidaan päästä erilaisiin lopputulok-
siin mittauksia suorittaessa (Valenta & Wigger 1997). B2B-kontekstissa loppukäyttäjä 
voi lisäksi olla asiakkaan henkilöstön lisäksi esimerkiksi jokin muu toimija asiakkaan 
verkostossa, esimerkiksi asiakkaan asiakas tai jokin toinen asiakkaalle palveluja tuottava 
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yritys (Zolkiewski et al. 2017). Terveydenhuollon kontekstissa loppukäyttäjä voisi siis 
esimerkiksi olla hoitohenkilö, potilas tai jokin potilaan sidosryhmä. Näin ollen asiakas-
tyytyväisyyden mittaamista terveydenhuollon B2B-kontekstissa suunnitellessa on syytä 
ottaa huomioon loppukäyttäjän monitulkintaisuus.  

Asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksia ei tule soveltaa sokeasti (Piercy 1995) tai aino-
astaan reaktiivisesti (Dahlsten 2003). Mittaustuloksista tulee löytää sekä kehitettäviä että 
vahvistettavia osa-alueita (Piercy 1995; McColl-Kennedy & Schneider 2000; Dahlsten 
2003; Kellar et al. 2012), jotta tulosten pohjalta ei tarkasteltaisi vain yrityksen mennei-
syyttä, vaan luotaisiin lisäksi tulevaisuutta (McColl-Kennedy & Schneider 2000). Jo mit-
tauksen suunnitteluvaiheessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että se ei yllytä vastaa-
jia liialliseen kritiikkiin tuottajayritystä kohtaan (Piercy 1995), jotta vahvistettavia asioita 
on mahdollista löytää. 

Tuloksia voidaan lisäksi ryhmitellä. Esimerkiksi vastausten ryhmitteleminen tyytyväisiin 
ja tyytymättömiin asiakkaisiin voi auttaa yritystä löytämään helpommin sekä vahvistet-
tavia että kehitettäviä tekijöitä tarjoomastaan ja toisaalta tekemään erilaisia toimenpiteitä 
näiden ryhmien suhteen (Kellar et al. 2012) . Asiakastyytyväisyysmittaus voidaan lisäksi 
toistaa yrityksessä sisäisesti samanlaisena kuin ulkoisestikin, jolloin nähdään miten yri-
tyksen oman henkilöstön näkemykset eroavat asiakaskunnan näkemyksistä (Piercy 
1995). 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikä merkitys asiakastyytyväisyydellä on tervey-
denhuollon B2B-toimijoille. Tutkimusongelmaa lähestyttiin kirjallisuustutkimuksen kei-
noin. 

6.1 Yhteenveto 

Päätutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan kolmen alatutkimuskysymyksen avulla. 
Asiakastyytyväisyyteen liittyvät alatutkimuskysymykset limittyvät osittain toisiinsa ter-
veydenhuoltoa käsittelevän alatutkimuskysymyksen ollessa itsenäisempi kokonaisuus.  

6.1.1 Mitä on asiakastyytyväisyys? 

Asiakastyytyväisyys koostuu kahdesta komponentista: asiakkaan odotuksista ja asiak-
kaan kokemuksista palvelun suhteen. Asiakastyytyväisyys muodostuu näiden kahden 
suhteesta. Mikäli palvelukokemus vastaa asiakkaan odotuksia, on asiakas tyytyväinen. 
Odotusten ylittyessä on asiakas erittäin tyytyväinen, ja palvelukokemuksen alittaessa 
odotukset on asiakas tyytymätön. Asiakkaan odotuksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
yrityksen tarjoomaa muokkaamalla tai mainonnan keinoin. Palvelun markkinointi ei saa 
kuitenkaan harhauttaa asiakasta siten, että odotukset ovat epärealistisia suhteessa yrityk-
sen tarjoomaan. Yrityksen johdon tehtävänä onkin huolehtia, että asiakkaiden odotukset 
ovat mahdollisimman realistisia. Mitä pidempikestoisia asiakassuhteet ovat, sitä tärkeäm-
mäksi palvelukokemus muodostuu sekä asiakastyytyväisyyden että yrityksen tuloksen 
kannalta. Vastaavasti lyhytaikaisissa asiakassuhteissa odotukset määräävät asiakastyyty-
väisyyden tilan. 

Asiakastyytyväisyyden kannalta erityisen tärkeä tekijä on vuorovaikutus, joka osaltaan 
parantaa asiakastyytyväisyyttä palvelukokemuksen puolelta. Lisäksi vuorovaikutus luo 
palvelun tuottajan ja asiakkaan välille arvon yhteisluontimahdollisuuksia, kun asiakas 
pystyy auttamaan tuottajaa tarjooman kehittämisessä haluamaansa suuntaan ja yritys saa 
tietoa asiakaskunnan tarpeista.  

6.1.2 Miksi asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tärkeää B2B-
toimijoille? 

Asiakastyytyväisyyden kartoitus mittaamisen avulla on tärkeää yritykselle liiketoiminnan 
ja arvonluonnin näkökulmasta. Laajemmassa näkökulmassa asiakastyytyväisyys vaikut-
taa yrityksen imagoon, asiakkaiden halukkuuteen käydä lisää kauppaa sekä toisaalta uu-
sien asiakassuhteiden saamiseen yrityksen maineen myötä. Erityisesti B2B-kontekstissa 
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asiakastyytyväisyys muodostuu tärkeäksi tekijäksi tuottajayrityksen kannalta, sillä asia-
kassuhteet yritysten välillä ovat usein rahallisesti arvokkaita, eivätkä tyytymättömät asi-
akkaat välttämättä ilmaise tyytymättömyyttään sen enempää kuin tyytyväisyyttäkään 
oma-aloitteisesti. 

Kun asiakastyytyväisyyttä mitataan, tulisi yrityksen ymmärtää, minkälaisia tuloksia mit-
taamisella voidaan saavuttaa ja toisaalta minkälaisia toimia yritys on valmis tekemään 
mittaustulosten pohjalta. Mittausdataa kerätessä on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi 
siihen, että asiakasta ei kannusteta liialliseen kritiikkiin, jotta voidaan löytää tuottajayri-
tyksen toiminnasta myös hyviä asioita, joita vahvistaa tulevaisuudessa. Mittausdatan kä-
sittely on yhtä tärkeää kuin sen kerääminen. Jotta vältytään asiakastyytyväisyysharhalta, 
on erityisesti homogeenistä aineistoa pyrittävä käsittelemään siten, että asiakkaiden eri-
laiset näkökannat nousevat esiin. Asiakastyytyväisyysmittaus voidaan lisäksi toistaa si-
säisesti samanlaisena kuin ulkoisestikin, jolloin johto saa tietoa oman henkilöstönsä tie-
doista ja asenteista. Tällaisen tiedon pohjalta yritys voi kehittää sisäisiä prosessejaan laa-
jemmin myös henkilöstön näkökulmasta. Mittausdatasta voidaan lisäksi pyrkiä ekstrapo-
loimaan esimerkiksi tietoa asiakaskunnan toivotusta ja riittävästä palvelutasosta, joiden 
väliin jäävän sietokyvyn alueen ymmärtäminen voi auttaa johtoa tekemään parempia pää-
töksiä. 

6.1.3 Mitä ovat terveydenhuollon liiketoiminnan erityispiirteet? 

Terveydenhuollon liiketoiminta eroaa merkittävästi perinteisemmästä liiketoiminnasta, 
kuten elintarvike- tai vaateteollisuudesta. Liiketoimintaympäristönä terveydenhuollosta 
tekee erityisen sen suljetumpi luonne, sillä markkinoille pääsy ei ole vapaata. Tämä osal-
taan rajoittaa kilpailua, mikä vähentää asiakkaan vaihtoehtoja valita eri toimittajien vä-
lillä. Lyhyessä mittakaavassa terveydenhuolto on suhteellisen hankalasti ennustettava lii-
ketoiminnan osa-alue, mutta toisaalta pidemmällä aikavälillä epätäydellisestä kilpailusta 
johtuva toimijoiden vaihtuvuuden vähäisyys tuo ennustettavuutta toimintaan. 

Riskienhallinnalla on merkittävä rooli terveydenhuollossa, sillä panokset voivat hoidon 
suhteen olla esimerkiksi ihmishenkiä. Tämä luo tarvetta luottamukselle toimijoiden ja 
asiakkaiden välillä. Terveydenhuollon B2B-kontekstissa erityisesti loppukäyttäjän on-
gelma korostuu, kuten perinteisemmänkin liiketoiminnan kohdalla. B2B-palveluiden vai-
kutusaluetta on haastava rajata, sillä palveluntarjoajan tarjooman vaikutusalueella on käy-
tännössä aina esimerkiksi lääkinnällisen laitteen tapauksessa sekä hoitohenkilö että poti-
las. 

6.2 Johtopäätökset 

Asiakasuskollisuus on tärkeä tekijä yrityksen pidemmän aikavälin vakauden ja toiminnan 
jatkuvuuden suhteen. Asiakasuskollisuuden tärkeimmät tekijät B2B-kontekstissa ovat si-
toutuneisuus ja asiakastyytyväisyys, sekä välillisesti luottamus ja suhdearvo; hinta ei 



24 

näiden rinnalla ole yhtä merkityksellinen tekijä. Tekijöiden välisiä yhteyksiä terveyden-
huollon B2B-kontekstissa on havainnollistettu kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Asiakastyytyväisyyden rooli terveydenhuollon B2B-kontekstissa 

Terveydenhuollon B2B-suhteissa sitoutuneisuuden taso on lähtökohtaisesti muita toimi-
aloja – kuten elintarvike- tai vaateteollisuutta – korkeampi samoin kuin asiakassuhteen 
koettu arvo. Tilanne on kuitenkin sama myös kilpailijoille, joten erityisen kilpailuedun 
saavuttaminen asiakkaan sitoutumisen suhteen vaatii laajempaa toimijoiden keskinäistä 
luottamusta. Terveydenhuollon kontekstissa luottamuksella on muita toimialoja tärke-
ämpi rooli asiakassuhteen alusta alkaen, sillä toimialalle sisältyvät riskit ovat suuria. Vir-
heellisesti toimivat palvelukokonaisuudet voivat pahimmillaan vaarantaa potilasturvalli-
suuden. Luottamuksen rakentaminen on B2B-kontekstissa kuitenkin pidemmän aikavälin 
prosessi, johon asiakassuhteiden pituudella on positiivinen vaikutus. 

Asiakastyytyväisyyteen B2B-palveluntuottaja pystyy kuvan 5 mukaisesti terveydenhuol-
lon kontekstissa vaikuttamaan tehokkaimmin itse. Se voi luoda esimerkiksi palvelumuo-
toilun keinoin kilpailijoitaan kehittyneemmän tarjooman. Esimerkiksi digitaalipalvelun 
helppokäyttöisyys painaa loppukäyttäjien vaakakupissa usein teknisiä ominaisuuksiakin 
enemmän, joten yrityksen kannattaa olla tietoinen asiakkaan tarpeista ja asenteista, jotta 
tarjoomaa voidaan kehittää asiakkaan näkökulmasta helposti lähestyttäväksi. Asiakas-
kunnan odotuksia yritys voi muokata haluamaansa suuntaan mainonnan ja vuorovaiku-
tuksen keinoin. Asiakaskokemuksen osalta yritys voi pyrkiä luomaan vuorovaikutuksen 
kautta arvon yhteisluontimahdollisuuksia itsensä ja asiakkaan välille; näin kaupan mo-
lemmat osapuolet voivat hyötyä jaetuista ideoista palvelun kehittämiseksi. Kuten kuvassa 
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5 on lisäksi havainnollistettu, vaikuttaa asiakasuskollisuus asiakastyytyväisyyteen. Vai-
kutus korostuu erityisesti tukittaessa riittävää ja haluttua palvelutasoa. 

Asiakastyytyväisyyden tilan selvittämisellä yritys voi saada tietoa asiakkaiden odotuk-
sista palvelua kohtaan, yrityksen osuudesta kyseisten odotusten muotoutumisessa sekä 
asiakkaiden palvelukokemuksesta. Lisäksi yritys pystyy mittausprosessin kautta välilli-
sesti tutkimaan asiakkaidensa lojaaliuden, eli asiakasuskollisuuden tilaa, ja toisaalta luo-
maan vuorovaikutuksen kautta alustan yhteisluonnille ja syvemmälle yhteistyölle asiak-
kaan kanssa. Terveydenhuollon toimijoiden välisessä B2B-kontekstissa asiakassuhteiden 
ylläpito on erityisen tärkeää. Sitoutuneisuus on terveydenhuollon B2B-asiakassuhteissa 
luontaisesti vahvalla tasolla eikä asiakassuhteita lähdetä purkamaan kevyin perustein. 
Kääntäen tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että menetetyn asiakkaan saaminen takaisin on 
erityisen haastavaa. 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Terveydenhuollon osalta asiakastyytyväisyyttä tai -kokemusta ei ole tutkittu B2B-kon-
tekstissa kovinkaan paljoa, vaikka aihe on erityisesti markkinoiden epätäydellisyyden 
seurauksena mielenkiintoinen. Kun kynnys asiakkuuksien siirtämiselle toimijalta toiselle 
on suurempi kuin perinteisessä B2B-liiketoiminnassa, voisi asiakastyytyväisyyden roolia 
tutkia empiirisesti esimerkiksi suhteessa taloudellisiin tekijöihin. 

Lisäksi terveydenhuollon B2B-asiakastyytyväisyyden mittaaminen siten, että loppu-
asiakas hahmotetaan laajempana kokonaisuutena, on mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 
Terveydenhuollossa toimitettu palvelu koskee useimmiten jollain tavalla myös asiakkaan 
asiakasta, esimerkiksi potilasta ja tämän sidosryhmiä, joten B2B-tuottajan palvelu voi 
vaikuttaa osaltaan yritysasiakkaan oman asiakkaan palvelukokemukseen, joka puolestaan 
B2B-tuottajan asiakastyytyväisyyden sijaan näkyisi yritysasiakkaan asiakastyytyväisyy-
dessä. Loppukäyttäjän määritelmää laajentamalla voisi B2B-palveluntuottaja pystyä hah-
mottamaan oman palvelunsa arvontuoton asiakkaan näkökulmasta paremmin. 
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