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1 Johdanto 

 

Pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitämisen ja asiakkaiden sitouttamisen rooli on korostunut 

viime vuosina (Chou 2009). Jonesin & Shandizin (2015) mukaan yritysten tehtävänä on pitää 

huolta asiakkaistaan, ja varmistaa heidän tyytyväisyytensä. Tästä syystä nykypäivän 

markkinointitoiminnot ovat keskittyneet luottamuksen rakentamiseen ja asiakasuskollisuuden 

ylläpitämiseen (Nusair, Bilgihan, Okumus, & Cobanoglu 2013). Yritysten tulee syventää 

ymmärrystään siitä, mitkä tekijät lisäävät asiakkaan halukkuutta ylläpitää asiakassuhdetta ja 

sitoutua. Tänä päivänä asiakkaiden sitouttaminen vaatii yrityksiltä innovatiivisen ja 

ainutlaatuisen asiakasarvon tuottamista (Chou 2009). 

 

Asiakkaita pidetään yritysten liiketoiminnan kannalta niiden tärkeimpänä sidosryhmänä, ja 

tästä syystä yksi yritysten oleellisimmista tehtävistä on tuottaa asiakkaille arvoa (Tosti 2009). 

Yritykset, jotka ymmärtävät asiakkaiden tarpeita ja kiinnittävät huomiota asiakkaan kokemaan 

arvoon, omistavat kilpailuetua suhteessa niihin yrityksiin, joilla ei ole ymmärrystä asiakkaiden 

arvontuotannosta (Chou 2009). Nykypäivänä asiakkaan arvontuotantoprosessin ymmärtäminen 

on kasvattanut painoarvoaan, kun asiakas on arvontuotannon ytimessä, ja arvoa tuotetaan 

asiakkaan ja yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

Syvällinen tuntemus asiakasarvosta ja sitä tuottavista tekijöistä on tänä päivänä tärkeämpää, 

kuin koskaan aiemmin. 

 

Ymmärtääkseen asiakkaan arvontuotantoa yritysten tulee oppia siitä asiakkailtaan, sillä se, mitä 

asiakas arvostaa, voi erota paljon yrityksen käsityksestä siitä, mikä on asiakkaalle arvokasta 

(Jones & Shandiz 2015). Johtajien näkemykset voivat olla hyvin erilaisia verrattuna 

asiakkaiden näkemyksiin (Zeithaml 1988). Yritysten on siis hyvin tärkeää ottaa selvää 

asiakkaiden mieltymyksistä, eikä vain luottaa omaan käsitykseensä siitä, mitä arvo tarkoittaa 

asiakkaille. Yritysten tulee hyödyntää mahdollisuuttaan oppia asiakkailta heidän odotuksistaan 

ja kokemastaan palvelun tasosta, sillä kun tieto tulee suoraan heiltä, yritys kykenee tarjoamaan 

palveluja, jotka vastaavat asiakastarpeita mahdollisimman tarkasti (Jones & Shandiz 2015). 

Erityisesti palveluiden tapauksessa asiakkaita tulee osallistaa prosessiin hyvin aikaisessa 

vaiheessa, sillä he ovat osa palvelun tuotantoprosessia (Wikström 1996). 
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Digitalisaation vuoksi yritysten verkkopalvelut ovat tulleet yhä tärkeämmäksi osaksi niiden 

liiketoimintaa, joten niiden asemaa asiakkaiden sitouttamisessa on syytä tarkastella lähemmin. 

Kandidaatintutkielma keskittyy verkkopalvelun rooliin asiakkaan sitouttamisessa, ja sitä 

edistäviin tekijöihin. Keinot asiakkaan sitouttamiseen on johdettu asiakkailta itseltään, ja ne 

pohjautuvat asiakkaan kokemalle arvolle. Näin koetulla arvolla on merkittävä rooli 

tutkimuksessa. Tutkimuksen asetelmalla pyritään vastaamaan erään auto-alan toimijan 

kohtaamaan ongelmaan. Vuonna 2015 yritys julkaisi verkkopalvelun, jonka avulla asiakkaat 

voivat hoitaa autoiluun liittyviä asioita, esimerkiksi tilata huoltopalveluita, sähköisesti. Yritys 

haluaa kehittää verkkopalvelua asiakaslähtöisesti, sillä yksi sen keskeisimmistä tavoitteista on 

sitouttaa asiakkaita pitkällä aikavälillä. Tästä syystä yritys hyötyisi sen selvittämisestä, mitkä 

tekijät luovat nykyisille verkkopalvelun käyttäjille arvoa verkkopalvelussa, eli mitkä palvelun 

ominaisuudet ovat tärkeimpiä asiakkaille. Näin verkkopalvelua voidaan kehittää 

asiakastarpeiden mukaisesti. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Työn pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, millainen rooli yrityksen verkkopalvelulla on 

asiakkaan pitkäaikaisessa sitouttamisessa. Työssä pyritään tunnistamaan tekijät, jotka luovat 

asiakkaalle arvoa verkkopalvelussa, ja joiden avulla sitoutumista voidaan edistää. Prosessia 

varten tutkimuksessa luodaan arvoajureita, joiden kautta koettua arvoa kategorisoidaan. 

Analyysille perustuen muodostetaan ehdotuksia verkkopalvelun kehittämiseksi, ja näin ne 

pohjataan asiakkaan kokemalle arvolle. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään, mitä uusia 

ominaisuuksia palveluun voidaan tuoda. Ehdotukset pohjautuvat tutkimuksen tuloksiin ja 

asiakkaiden ajatuksiin. Näin asiakkaiden mielipide voidaan ottaa huomioon verkkopalvelun 

kehittämisessä myös uusien palveluominaisuuksien osalta. Tutkielman viitekehys, eli teemat, 

joita tutkimuksessa analysoidaan, on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys. 

 

Ennen sen tutkimista, mitä verkkopalvelun osa-alueita tulisi kehittää, on selvitettävä, voidaanko 

asiakkaita sitouttaa verkkopalvelua ylläpitävään yritykseen palvelun kehittämisen kautta. 

Toisin sanoen on tutkittava, onko asiakkaan verkkopalvelun käyttö yhteydessä asiakkaan 

valmiuteen jatkaa asiakassuhdetta palveluntarjoajaan. Ongelman selvittämiseksi tutkielman 

päätutkimuskysymys muotoutuu seuraavalla tavalla: 

 

”Selittääkö asiakkaan verkkopalvelun käyttö hänen halukkuuttaan sitoutua palvelua 

ylläpitävään yritykseen?” 

 

Työssä pyritään löytämään ne kriittiset tekijät, joiden osalta verkkopalvelua on kannattavaa 

kehittää asiakkaan sitouttamisprosessin edistämiseksi. Täten tutkimuksen 

alatutkimuskysymykset muotoutuvat seuraavasti: 

 

- ”Mitkä ovat asiakkaan sitouttamisen kannalta kriittisimmät tekijät verkkopalvelussa?” 

 

- ”Miten verkkopalvelua olisi kannattavaa kehittää?” 
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1.2 Tutkimusmenetelmät ja rajaukset 

 

Yrityksen on oleellista kerätä tarpeellista, kohdemarkkinoita koskevaa informaatiota 

päätöksenteon tueksi, jolla tarkoitetaan pääasiassa asiakastiedon keräämistä ja analysoimista 

(Puusa, Reijonen, Juuti, Laukkanen 2012, 55, 56). Heidän mukaansa markkinatiedon hankinnan 

kautta yritys voi tunnistaa mahdollisia uusia asiakasryhmiä. Työn pääasiallisena tarkoituksena 

on kuitenkin selvittää nykyisten verkkopalvelun käyttäjien mieltymyksiä, ja saada selville 

heidän sitouttamistaan edistävät tekijät. Tutkimuksen kannalta ei ole oleellista tarkastella muita 

kohderyhmiä, joten yrityksen asiakkaat, jotka eivät ole verkkopalvelun nykyisiä käyttäjiä, on 

rajattu pois aineistosta. Työn analyysi on rajattu asiakkaan sitouttamisen näkökulmaan, eikä 

uusasiakashankintaa oteta huomioon. 

 

Nykyisiä kohdeyrityksen palvelun käyttäjiä koskeva tieto on kerätty sähköisesti toteutetulla 

kyselytutkimuksella. Täten tutkimusasetelma on kvantitatiivinen, eli tutkimuksen empiirinen 

osa suoritetaan tilastollisten tutkimusmenetelmien avulla (Kallio, Korhonen, Salo 2003, 68). 

Tilastolliset testit on suoritettu SAS Enterprise Guide –ohjelmistolla.  Tutkimuksen 

perusjoukon jäseniksi luetaan kaikki verkkopalvelun nykyiset käyttäjät, eli perusjoukon 

lukumäärä on 1059. Kysely lähetettiin kaikille palvelun käyttäjille. Perusjoukko, joka 

tutkimukseen valittiin, ei ollut satunnainen joukko yrityksen asiakkaita tai mahdollisia 

asiakkaita, vaan tutkimus haluttiin rajata nykyisiin verkkopalvelun käyttäjiin. Ei-

satunnaisuudelle on tyypillistä, että koehenkilöt on valittu tutkijan tarpeiden mukaan, kuten 

kyseisessä tutkimuksessa harkinnan (halu tutkia oleellisia henkilöitä) mukaan (Metsämuuronen 

2001, 37). Tutkimuksen kannalta on oleellista, että perusjoukko oli harkittu.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on yleistää otannasta tutkimuksessa saadut tulokset koskemaan koko 

perusjoukkoa (verkkopalvelun nykyiset käyttäjät). Ideaalitapauksessa tutkimus olisi voitu 

suorittaa kokonaistutkimuksena, jolloin koko perusjoukkoa olisi tutkittu (Metsämuuronen 

2001, 37). Kyselyyn vastaaminen oli kuitenkin jokaisen asiakkaan harkinnan mukaista, ja näin 

tutkimukseen valiutuneen otoksen voidaan katsoa olevan satunnainen. Satunnaisella otannalla 

viitataan tilanteeseen, jossa tunnetaan kaikki perusjoukon jäsenet, ja tutkimukseen valiutuu 

sattumanvaraisesti mukaan sopiva määrä yksilöitä (Metsämuuronen 2001, 37). 

Satunnaisotoksessa jokaisella perusjoukon jäsenellä on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi 
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(Kallio et al. 2003, 69). Vaikka tutkimuksen perusjoukko rajattiin verkkopalvelun käyttäjiin, 

tutkijalla ei ollut valtaa siihen, kuka perusjoukosta vastaa kyselyyn. Näin oletetaan, että 

tutkimukseen valiutunut otanta täyttää perusjoukkoon yleistettävyyden vaatimukset (Kallio et 

al. 2003, 64, 68). Yleistettävyyttä puoltaa myös tutkimuksen suuri otanta (n. 19 %) 

perusjoukosta. Suurehko otanta parantaa myös tutkimuksen reliabiliteettia. 

 

1.3  Kirjallisuuskatsaus 

 

Asiakkaan sitoutumista on tutkittu laajalti markkinointikirjallisuudessa. Tutkielman analyysi 

keskittyy kirjallisuuteen, joka käsittelee asiakkaan sitouttamista ja asiakassuhteiden luomista ja 

ylläpitämistä. Niiden tekijöiden analysointi, jotka saavat asiakkaan pysymään asiakassuhteessa, 

perustuu kuitenkin pääasiassa Bendapudin & Berryn (1997) havaintoihin siitä, mikä motivoi 

asiakkaita ylläpitämään suhdetta palveluntarjoajaan. Heidän havaintonsa tunnepitoisen 

sitoutumisen merkityksestä asiakassuhteen ylläpidossa, ja muiden tutkijoiden (esimerkiksi 

Verhoef, Franses & Hoekstra (2002), Chang, Wang, Chih & Tsai (2012), Chung-Yu & Li-Wei 

(2012)) havaintoja tukevat ajatukset luovat pohjan tutkielman käsitykselle siitä, mikä edistää 

asiakkaan halukkuutta ylläpitää asiakassuhdetta palveluntarjoajaan. 

 

Asiakasarvon merkityksen käsittelemisen osalta keskitytään erityisesti asiakkaan arvoa 

tutkivaan kirjallisuuteen, kuten Zeithamlin (1988) ja Ravaldin & Grönroosin (1996) löydöksiin 

ja ajatuksiin asiakasarvosta. Arvontuotannon perinteistä mallia sivutaan, mutta pääasiassa 

tarkastellaan sitä, miten näkökulma asiakkaan arvontuotannosta on muuttunut. Tutkielman 

käsitys nykypäivän arvontuotannosta perustuu Vargon & Luschin (2004) käsitykseen uudesta, 

palveluita korostavasta paradigmasta, ja eritoten Prahaladin & Ramaswamyn (2004) ajatuksiin 

asiakkaan ja yrityksen välisen vuorovaikutuksen keskeisyydestä arvontuotannossa ja 

yhteiskehittämisestä.  Analyysi nojaa myös Wikströmin (1996) näkemyksiin, jotka tukevat 

edellä kuvailtuja ajatuksia arvontuotannosta, ja Heskettin, Jonesin, Lovemanin, Sasserin & 

Schlesingerin (1994), Grewalin, Monroen & Krishnanin (1998) ja Zeithamlin (1988) esittämiin 

käsityksiin tavasta määritellä koettua arvoa.  
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Tutkimuksen kannalta on mielekästä selvittää, mitä aiemmin on tutkittu asiakasarvon ja 

asiakkaan sitoutumisen ilmenemisestä erilaisissa Internetissä toimivissa palveluissa, jollaiseksi 

myös verkkopalvelu mielletään. Hua, Tao & Zhang (2014) ovat tutkineet sitä, mitkä tekijät 

selittävät asiakkaan halua jatkaa mobiilipalvelun käyttämistä. Tutkijat tarkastelevat aihetta 

arvonäkökulmasta, ja väittävät, että asiakkaiden mielestä mobiilipalveluilla on rooli 

arvontuotannossa, ja että ne tuottavat asiakkaalle sekä hedonista hyötyä (positiivisten tunteiden 

kokeminen) että käyttöhyötyä (palvelun tehokkuus ja käytännöllisyys). Tutkijoiden mukaan 

asiakkaalle muodostuu palvelun käytöstä johtuvia kustannuksia kahdella tavalla: 

rahamääräisesti, ja ei-rahamääräisesti. Ei-rahamääräisillä kustannuksilla viitataan siihen, miten 

paljon asiakas joutuu näkemään vaivaa palvelua käyttääkseen. Tutkimuksen tuloksista selviää, 

että asiakkaat eivät painota verkkopalvelun ei-rahamääräisiä kustannuksia arvioidessaan 

mobiilipalvelun arvoa. Tutkimuksen tärkeimmät löydökset liittyvät asiakkaan kokemaan 

arvoon; kun asiakas kokee, että palvelu tuottaa hänelle arvoa, hän jatkaa palvelun käyttöä. 

Tutkijat ehdottavat, että mobiilipalveluja tulisi kehittää perustuen asiakkaan arviolle 

mobiilipalvelussa koetusta arvosta. 

 

Nusair et al. (2013) ovat tutkineet asiakkaiden sitouttamista yhteisöpalveluun 

matkailukontekstissa. Tutkimus painottaa tunnepitoisen sitoutumisen roolia sekä 

asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, että asiakasuskollisuudessa.  Tutkimuksen 

tulosten mukaan asiakasuskollisuutta on mahdollista parantaa kasvattamalla tunnepitoisen 

sitoutumisen määrää. Lisäksi sen katsotaan olevan keskeisessä roolissa asiakkaan 

sitoutumisessa. Tutkimuksessa tunnepitoisella sitoutumisella viitataan suhteen osapuolten 

väliseen tunnesiteeseen ja yhteisten arvojen jakamiseen. Tunnepitoisen sitoutumisen 

luomiseksi yhteisöpalvelun ylläpitäjien tulee korostaa niitä hyötyjä, joita asiakas saa palvelusta. 

Tutkijoiden mukaan palvelun käyttäjien sitouttamiseksi yhteisöpalvelujen ylläpitäjien tulisi 

pyrkiä luomaan tunnesiteitä palvelun käyttäjiin, sekä keskittyä toimintoihin, jotka kasvattavat 

positiivista yhteydentunnetta palvelun ylläpitäjän ja käyttäjän välillä, sekä palvelun käyttäjien 

kesken. 

 

Vaikka asiakkaan sitoutumista ja asiakkaan kokemaa arvoa on tutkittu paljon, digitalisaatio on 

tuonut teemoihin uuden näkökulman, jota on tärkeää tarkastella. Aihetta on oleellista tutkia 

lähemmin, sillä sitä, miten asiakkaan verkkopalvelun käyttö vaikuttaa asiakkaan haluun 
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sitoutua palvelua ylläpitävään yritykseen, ei olla tutkittu asiakasarvoa painottavasta 

näkökulmasta. Yritysten verkkopalveluista on tullut tärkeä osa niiden liiketoimintaa, joten 

asiakkaan kokeman arvon, asiakkaan sitoutumishalukkuuden ja yrityksen verkkopalvelun 

suhdetta on olennaista tutkia lähemmin. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Taulukossa 1 esitellään tutkielman rakenne. Siihen on sisällytetty eri kappaleet, johon tutkimus 

jakautuu, ja kappaleen sisältö. Lisäksi taulukossa on esitelty se tulos, joka kappaleessa pyritään 

saavuttamaan. 

 

Taulukko 1. Tutkielman rakenne. 

Kappale Sisältö Tulos 

1. Johdanto - Tutkimuksen taustaa 

- Työn tavoitteet ja tutkimusongelmat 

- Tutkimusmenetelmät ja työn rajaukset 

- Kirjallisuuskatsaus 

- Työn rakenne 

- Tutkielman lähtöasetelman 

tarkastelu 

- Tutkimuksen tavoitteiden 

määrittely 

-Tutkimusmenetelmien esittely 

2. Asiakkaan 

sitoutuminen ja 

asiakasarvo 

- Asiakassuhteen ylläpito ja siihen vaikuttavat tekijät 

- Asiakkaan kokeman arvon merkitys sitoutumisessa 

- Asiakkaan arvontuotanto 

- Koetun arvon suhde asiakasuskollisuuteen ja -

tyytyväisyyteen 

- Asiakkaan kokemaa arvoa ja 

asiakkaan sitouttamista 

tutkineen kirjallisuuden 

läpikäynti 

- Sen selvittäminen, miten 

koettu arvo vaikuttaa asiakkaan 

sitoutumishalukkuuteen 

3. Asiakkaan 

sitouttaminen 

verkkopalvelu-

kontekstissa 

- Tutkimukseen muodostetut arvoajurit 

- Asiakassuhteen jatkamista selittävät tekijät 

- Kriittisten arvoajurien tunnistaminen 

- Verkkopalvelun kehittäminen 

 

- Teorian soveltaminen 

empiriaan 

- Tilastollisen tutkimuksen 

tulosten läpikäynti ja 

analysointi 

4. Johtopäätökset - Tärkeimmät tutkimustulokset ja niiden soveltaminen 

- Tutkimuksen yleistettävyys ja mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita 

- Kirjallisuuden ja tutkimuksen 

tulosten läpikäynti ja 

soveltaminen kohdeyritykseen 

- Tutkimusongelmiin 

vastaaminen 
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2 Asiakkaan sitoutuminen ja asiakasarvo 

 

Yrityksen ja asiakkaan välillä vallitseva suhde on hyvin kriittinen yrityksen selviytymisen ja 

menestyksen kannalta, sillä asiakkaan sitoutumisen merkitys yrityksen liiketoiminnan 

jatkuvuuteen on suuri pitkällä aikavälillä (Bendapudi & Berry 1997).  Morganin & Huntin 

(1994) mukaan asiakkaan sitoutumisella viitataan siihen, missä määrin asiakas on halukas 

ylläpitämään pitkäaikaista suhdetta palveluntarjoajaan. Heidän mukaansa sitoutumisesta on 

kyse, kun kummatkin suhteen osapuolista ajattelevat suhteen olevan niin tärkeä, että he ovat 

valmiita tekemään uhrauksia sen ylläpitämiseksi. Kaplanin & Nortonin (2003, 131) mukaan 

asiakkaiden sitoutumista yritykseen voidaan mitata esimerkiksi sen kautta, missä määrin 

asiakkaat suosittelevat yritystä muille. Bendapudin & Berryn (1997) mukaan on havaittu, että 

asiakassuhteiden rooli korostuu etenkin palveluiden tapauksessa sen takia, että palvelut vaativat 

usein jäsenyyttä, asiakkaille on tyypillistä muodostaa suhteita palveluntarjoajien kanssa koetun 

riskin pienentämiseksi, ja että asiakkaat muodostavat herkemmin suhteen yritykseen, kuin sen 

tarjoamaan tuotteeseen. Voidaan päätellä, että etenkin palveluiden tapauksessa yrityksen on 

kannattavampaa panostaa pitkien asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitoon, kuin 

uusasiakashankintaan. Tästä syystä tutkimuksen analyysi keskittyy asiakkaan sitouttamiseen 

uusasiakashankinnan sijaan. 

 

Asiakkaan sitoutuminen on käsite, jotka yleensä liitetään kirjallisuudessa suhdemarkkinointiin. 

Suhdemarkkinointi on strategia, jonka avulla luodaan, kehitetään ja ylläpidetään 

asiakassuhteita, ja jonka kautta voidaan edistää asiakasuskollisuuden syntymistä (Chou 2009). 

Suhdemarkkinoinnilla viitataan kaikkiin markkinoinnin toimintoihin, jotka on tarkoitettu 

luomaan, kehittämään ja ylläpitämään onnistuneita suhteita sidosryhmien kanssa (Morgan & 

Hunt 1994). Suhdemarkkinoinnin voidaan katsoa hyödyttävän asiakasta esimerkiksi 

erityiskohtelun kautta (Bryant, Hammerschmidt & Bauer 2009). Morganin & Huntin (1994) 

mukaan suhteeseen sitoutuminen ja luottamus ovat keskeisessä roolissa onnistuneessa 

suhdemarkkinoinnissa. Heidän mukaansa suhdemarkkinointi kannustaa yhteistyöhön, jonka 

seurauksena tehokkuus ja tuotteliaisuus kasvavat. Suhdemarkkinoinnin avulla voidaan luoda 

asiakkaalle arvoa ja luoda asiakastyytyväisyyttä, ja sen lisäksi syventää suhdetta asiakkaisiin 

(Chou 2009). Suhdemarkkinointi on työkalu, jonka avulla yritys pyrkii sitouttamaan asiakkaita 
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ja luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita heidän kanssaan, ja täten tutkimuksen analyysi ja 

lopputulema myötäilevät suhdemarkkinoinnin periaatteita. 

 

Tutkimuksessa asiakkaan sitoutumista lähdettiin tarkastelemaan asiakkaan kokemaa arvoa 

painottavan näkökulman kautta, sillä asiakasarvon on havaittu olevan yhteydessä asiakkaan 

halukkuuteen sitoutua yritykseen. Esimerkiksi Chung-Yun & Li-Wein (2012) mukaan 

ylivoimaisen arvon tuottamisen kautta asiakasta voidaan tutkitusti sitouttaa yritykseen pitkällä 

aikavälillä, sillä asiakkaan kokema arvo vaikuttaa positiivisesti asiakasuskollisuuteen. Myös 

Kaplan & Norton (2003, 130) uskovat, että asiakasarvolla on selkeä vaikutus asiakassuhteiden 

ylläpitämiseen. Asiakkaan kokemaa arvoa lähdettiin tutkimaan verkkopalvelukontekstissa, 

koska ilman syvällistä tuntemusta asiakkaiden tarpeista yrityksen mahdollisuudet onnistua 

oikeanlaisen arvon tuottamisessa ovat hyvin pienet; yrityksen, joka pyrkii tuottamaan 

asiakkaalleen kilpailukykyistä arvoa, tulee syventää tietämystään asiakkaalle arvoa luovista 

tekijöistä (Ravald & Grönroos 1996). Jotta asiakkaiden kokemasta arvosta voidaan tehdä 

oikeanlaisia päätelmiä, on tutkittava, mistä tekijöistä asiakkaan kokema arvo muodostuu 

verkkopalvelussa. 

 

Asiakkaan kokemalle arvolle käsitteenä on vaikeaa löytää yksiselitteistä määritelmää. 

Zeithamlin (1988) mukaan ne tavat ja keinot, joilla arvo muodostuu, ovat hyvin 

henkilökohtaisia, eli arvo tarkoittaa eri kuluttajille eri asioita, ja siten arvon katsotaan olevan 

subjektiivista. Tutkijan mukaan koetun arvon vaihtelemista voidaan selittää sillä, että jokaisella 

asiakkaalla on omat, henkilökohtaiset arvonsa, tarpeensa ja preferenssinsä. Arvon 

subjektiivisen luonteen huomioiminen on olennaista, kun tarkastellaan asiakkaan kokemaa 

arvoa. Arvolle on siis vaikeaa löytää yksiselitteistä määritelmää syystä, että sen merkitys 

vaihtelee jokaisen asiakkaan kohdalla. Ravaldin & Grönroosin (1996) mukaan on myös 

olennaista huomioida, että asiakas saattaa kokea tuotteen tai palvelun arvon eri tavalla eri 

tilanteissa. Vaikka koettua arvoa on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti, tutkielmassa sitä on 

määritelty tavalla, joka on useiden tutkijoiden tukema. Määritelmä asiakkaan kokemalle arvolle 

esitellään luvussa 2.3. 
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2.1 Asiakassuhteen ylläpito ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Asiakassuhteen katsotaan olevan olemassa, kun yksittäinen liiketapahtuma ei ole irrallinen, 

vaan osa edellisten ja tulevien liiketapahtumien jatkumoa. Asiakkaat hakeutuvat oma-

aloitteisesti pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, ja ovat valmiita uhraamaan lyhyellä aikavälillä 

saavutettavia hyötyjä ylläpitääkseen pitkäaikaisia suhteita. (Czepiel, 1990; Bendapudi, Berry 

1997)) Asiakassuhteen ylläpitämisen katsotaan olevan jatkuva ja dynaaminen prosessi, jossa 

asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutuksen tulisi olla keskeisessä roolissa (Chang et al. 2012). 

Kun asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, katsotaan, että hän todennäköisemmin 

sitoutuu yritykseen (Tomer 1998). Asiakkaan ja yrityksen välisen vuorovaikutuksen katsotaan 

siis olevan avaintekijä asiakassuhteiden ylläpitämisessä ja asiakkaan sitouttamisessa. 

 

Asiakkaan halu muodostaa suhteita palveluntarjoajiin vaihtelee asiakaskohtaisesti. Jokaisella 

asiakkaalla ei ole tarvetta tai halua muodostaa yritysten kanssa pitkäaikaisia suhteita, ja 

yrityksille on edullista tunnistaa ne asiakkaat, jotka haluavat pysyä yrityksen kanssa 

asiakassuhteessa pitkällä aikavälillä (Bendapudi & Berry 1997). Verhoefin, Fransesin & 

Hoekstran (2002) mukaan markkinointikirjallisuudessa tunnistetaan asiakkaan sitoutumiselle 

kaksi eri komponenttia, joka ovat tunnepitoinen sitoutuminen ja laskelmoitu sitoutuminen. 

Heidän mukaansa tunnepitoisella sitoutumisella viitataan kirjallisuudessa tilanteeseen, jossa 

suhteen osapuolet tuntevat toisiaan kohtaan uskollisuutta ja yhteyttä. Laskelmoidulla 

sitoutumisella taas tarkoitetaan sitä, kun asiakas pysyy suhteessa siksi, että suhteessa 

lähteminen aiheuttaisi vaihtokustannuksia. Asiakkaalla on siis kaksi syytä ylläpitää suhdetta, 

joista ensimmäinen on aito halu pysyä suhteessa, ja toinen on asiakkaan ajatus siitä, että suhteen 

ylläpitäminen on ainoa mahdollinen vaihtoehto (Bendapudi & Berry 1997). 

 

Ensimmäinen tapa selittää asiakassuhteen ylläpitämistä on osapuolten tunnepitoinen 

sitoutuminen. Asiakkaiden, jotka ovat sitoutuneet yritykseen tunnetasolla, oletetaan omaavan 

läheisiä asiakassuhteita yrityksiin (Verhoef et al. 2002). Asiakas ylläpitää suhdetta, koska hän 

haluaa aktiivisesti pysyä siinä, sillä suhde herättää hänessä erilaisia tunnetason reaktioita 

(Bendapudi & Berry 1997). Verhoef et al. (2002) mukaan asiakkaan ja yrityksen välille syntyy 

uskollisuutta, kun heidän välillään esiintyy tunnereaktioita, ja kun osapuolten tuntevat yhteyttä 

toisiinsa. Chang et al. (2012) mukaan jatkuvien positiivisten kanssakäymisten ja tyydytettyjen 



11 
 

asiakastarpeiden seurauksena asiakkaalle syntyy kiinnekohta yritykseen, ja tämän seurauksena 

asiakkaan riippuvuuden yrityksestä katsotaan kasvavan. Myös asiakkaan luottamus 

asiakassuhteen toiseen osapuoleen johtaa kasvaneeseen halukkuuteen ylläpitää suhdetta 

(Bendapudi & Berry 1997). Verhoef et al. (2002) mukaan asiakkaiden tunnetason sitoutuminen 

on positiivinen asia yrityksen kannalta, sillä se on yhteydessä kasvaneeseen liikevaihtoon. 

 

Asiakkaan sitoutumista yritykseen voidaan selittää myös laskelmoidun sitoutumisen kautta, 

jolla viitataan vaihtokustannuksiin. Vaihtokustannuksilla tarkoitetaan kuluja, joita koituu, kun 

asiakas vaihtaa tuottajasta toiseen (Heide & Weiss 1995). Vaihtokustannuksiin luetaan 

esimerkiksi aika, raha ja panostus, ja niitä syntyy vain asiakassuhteen päättämisen yhteydessä 

(Chang et al. 2012). Vaihtokustannukset sisältävät myös ne edut, joita asiakkaalle on syntynyt 

uskollisuudesta (Heide & Weiss 1995). Vaihtokustannusten voidaan nähdä vaikuttavan 

positiivisesti asiakasuskollisuuteen, ja niiden vaikutus korostuu etenkin pitkäaikaisessa 

asiakassuhteessa (Chung-Yu & Li-Wei 2012). Kuitenkin Verhoef et al. (2002) mukaan on 

organisaation kannalta huono asia, jos sen asiakaskunta on laskelmoidusti sitoutunutta, sillä 

laskelmoidusti sitoutuneet asiakkaat suosittelevat harvoin yritystä eteenpäin. 

 

Asiakkaiden vapaaehtoista suhdetta palveluntuottajaan voidaan selittää myös taloudellisen 

näkökulman kautta, joka on rinnastettavissa laskelmoituun sitoutumiseen.  Taloudellinen 

näkökulma asiakassuhteessa pysymiseen linjaa vaihtokustannusten mallia. Asiakkaan ja 

yrityksen välisistä kohtaamisista, transaktioista, syntyy kustannuksia esimerkiksi 

neuvotteluiden muodossa. Pitkäaikaisen asiakassuhteen rakentamisen ja luottamuksen 

kasvattamisen kautta asiakkaan ja yrityksen välisiä transaktiokustannuksia voidaan pienentää, 

kun osapuolten ei tarvitse enää kiinnittää huomiota yhtä paljon esimerkiksi liiketapahtumien 

riskinhallintaan. Tätä kautta asiakassuhteen ylläpitämistä voidaan selittää: asiakkaan katsotaan 

vertailevan suhteen jättämisen hyötyjä ja kustannuksia suhteessa pystymisen kustannuksiin ja 

hyötyihin. (Bendapudi & Berry 1997) Jos asiakas saa suhteen kautta enemmän hyötyä 

verrattuna suhteessa pysymisen kustannuksiin, hän pysyy suhteessa, ja sitoutuu yritykseen.  
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2.2 Asiakkaan kokeman arvon merkitys sitoutumisessa 

 

Kuten mainittu, asiakkaan kokema arvo on subjektiivista ja yksilöllistä, ja vaihtelee jokaisen 

asiakkaan kohdalla (Ravald & Grönroos 1996). Samoin asiakkaan keinot arvioida koettua arvoa 

vaihtelevat. Hua et al. (2014) mukaan voidaan kuitenkin katsoa, että kirjallisuuteen on 

vakiintunut tapa määritellä asiakkaan kokemaa arvoa. Heidän mukaansa palvelukontekstissa 

koettua arvoa arvioidaan sen kautta, mitä hyötyjä asiakas saa palvelun käytöstä verrattuna niihin 

kustannuksiin, joita palvelun käyttö luo asiakkaalle. Heskett et al. (1994), Grewal, Monroe & 

Krishnan (1998) ja Zeithaml (1988) esittävät samankaltaisia määritelmiä sille, miten asiakas 

voi mitata kokemaansa arvoa. Heskett et al. (1994) mukaan asiakas voi määritellä koettua arvoa 

“saan”-määrettä ja “annan”-määrettä vertailemalla. Grewal et al. (1998) mukaan perinteisesti 

asiakkaan kokemaa arvoa on kuvailtu asiakkaan henkisenä vaihtokauppana koetun laadun tai 

edun ja hyödykkeen hinnan välillä. Zeithaml (1988) toteaa, että asiakkaan kokema arvo 

muodostuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta arviosta hyödykkeen käyttöarvosta, joka perustuu 

asiakkaan käsitykselle siitä, mitä on vastaanotettu ja saatu. Vaikka saadut ja vastaanotetut 

tekijät vaihtelevat asiakasta kohden, hänen mukaansa jokaisen asiakkaan kohdalla pätee sääntö 

siitä, että arvolla tarkoitetaan vaihtokauppaa annettujen ja saatujen tekijöiden välillä. Arvo 

käsitteenä määritellään perinteisesti myös edellä kuvaillulla tavalla. 

 

Kuten mainittu, Hua et al. (2014) mukaan palveluiden markkinointia tutkineessa 

kirjallisuudessa on todettu, että palvelu voi tuottaa hedonista hyötyä ja käyttöhyötyä. Heidän 

mukaansa asiakkaalle muodostuu myös kahdella tapaa kustannuksia palvelun käytöstä: 

rahamääräisesti ja ei-rahamääräisesti. Mobiilipalvelujen katsotaan tutkijoiden mukaan 

tuottavan asiakkaille sekä hedonista että käyttöhyötyä, ja havaittu hyöty vaikuttaa siihen, 

jatkaako asiakas mobiilipalvelun käyttöä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa 

verkkopalvelun käyttöön, sillä sen voidaan myös katsoa tuottavan asiakkaalle sekä hedonista 

että käyttöhyötyä. Lisäksi verkkopalvelun käyttö vaatii asiakkaalta vaivannäköä, eli aiheuttaa 

ei-rahamääräisiä kustannuksia. Näin asiakas voi arvioida verkkopalvelussa kokemaansa arvoa 

punnitsemalla palvelun hyötyjä ja kustannuksia koetun arvon arvioimisen perinteistä mallia 

mukaillen, ja tämän arvion perusteella määräytyy, jatkaako asiakas verkkopalvelun käyttöä. 
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Tarkastellessa asiakkaan kokemaa arvoa, on tärkeää huomioida asiakkaan kokeman laadun 

vaikutus koettuun arvoon. Zeithamlin (1988) mukaan laatua voidaan kuvata kuluttajan 

käsityksenä tuotteen tai palvelun paremmuudesta tai erinomaisuudesta, ja täten arvon lailla se 

on subjektiivista. Kun tutkitaan kirjallisuutta koetusta arvosta ja laadusta, huomataan, että ne 

ovat samankaltaisia luonteeltaan, ja että niiden välillä on tiivis yhteys. Asiakkaan kokema arvo 

ja koettu laatu sekoitetaan usein toisiinsa, mutta arvo eroaa laadusta kuitenkin siinä, että se 

edellyttää saatujen ja annettujen osatekijöiden vaihdantaa (Zeithaml 1988). Koettu laatu 

vaikuttaa hyvin usein koettuun arvoon. Esimerkiksi Zeithamlin (1988) tekemässä 

tutkimuksessa havaittiin, että suuri osa asiakkaista määritteli kokemaansa arvoa laadun kautta: 

”Arvoa on se laatu, mitä saan hinnalla, jonka maksan”. Palvelun laatua tutkivassa 

kirjallisuudessa katsotaan, että yritykset usein ymmärtävät asiakkaiden odotukset laadusta 

väärin: asiakkaiden odotukset ovat sitä, mitä asiakkaan mielestä palveluntarjoajan tulisi tarjota 

hänelle, eikä välttämättä sitä, mitä palveluntarjoaja tarjoaa (Parasuraman, Zeithaml & Berry 

1988). Tänä päivänä yritysten tulisikin keskittyä sen selvittämiseen, millaista laatua asiakkaat 

tarvitsevat (Ravald & Grönroos 1996).  

 

2.2.1 Asiakkaan arvontuotanto 

 

Perinteisessä merkityksessään arvontuotanto on nähty yrityskeskeisenä prosessina. 

Hallitsevana ajatuksena oli kuluttajan erottelu yrityksestä; yritys tuottajana ja asiakas 

kuluttajana nähtiin erillisinä asioina. Kuluttajan ei katsottu olevan osa yrityksen toimintaa, vaan 

sen ulkopuolinen asia. (Prahalad & Ramaswamy 2004) Markkinoinnin perinteinen näkökulma 

keskittyi arvontuotantoon, jonka katsottiin tapahtuvan tuotteiden vaihdannassa (Vargo & Lusch 

2004). Wikströmin (1996) mukaan asiakkaiden rooli oli toimia objektina, johon yritykset 

kohdistivat tietoa. Asiakkailla oli hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan 

arvontuotantoprosessiinsa, sillä yrityksillä oli päätösvalta siitä, mikä tuottaa asiakkaalle arvoa 

(Prahalad & Ramaswamy 2004). Ravaldin & Grönroosin (1996) mukaan tarkastellessa 

perinteisiä keinoja lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle, huomataan, että yleensä ensimmäinen 

teko arvon lisäämiseksi on tuotteen tai palvelun teknisten osa-alueiden lisääminen tai 

parantaminen, tai lisäpalveluiden tarjoaminen ydintuotteen tai -palvelun tukemiseksi. Heidän 

mukaansa edellä kuvattujen ratkaisujen ongelma piilee siinä, että ratkaisut ovat erillään 

asiakkaista. Hyödykkeen teknisten ominaisuuksien lisääminen tai lisäpalvelujen tarjoaminen ei 
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välttämättä tuota asiakkaalle arvoa odotetulla tavalla, sillä ne eivät välttämättä vastaa 

asiakkaiden todellisia tarpeita.  

 

Tänä päivänä uusi näkökulma hallitsee markkinointia ja käsitystä asiakkaan arvontuotannosta. 

Vargo & Lusch (2004) puhuvat uudesta, palvelujen roolia korostavasta paradigmasta. 

Tutkijoiden mukaan markkinoinnin fokus ei ole enää tuotekeskeisessä näkökulmassa, vaan 

palveluita korostavassa näkökulmassa, jossa aineettomuus ja suhteet ovat keskeisessä roolissa. 

Palveluilla he viittaavat erikoistuneiden kyvykkyyksien (tieto ja taidot) soveltamista 

esimerkiksi prosessien kautta. Näkökulman radikaalin muutoksen seurauksena yritysten 

perinteiset keinot tarkastella asiakkaan arvontuotantoa eivät enää toimi. Tänä päivänä sekä 

yritykset että asiakkaat toimivat aktiivisessa roolissa arvontuotantoprosessissa (Wikström 

1996). Prahaladin & Ramaswamyn (2004) mukaan asiakkaan ja yrityksen välisen 

vuorovaikutuksen katsotaan olevan arvon luomisen ytimessä, ja niille yrityksille, jotka jättävät 

huomioimatta arvon ja arvontuotannon määritelmän kehittymisen, kilpailijoista erottautuminen 

on vaikeaa. Välttyäkseen erottautumisen vaikeuden tuomalta sudenkuopalta yritysten tulee 

siirtyä pois yrityskeskeisestä arvontuotannosta, ja pyrkiä luomaan arvoa yhdessä asiakkaiden 

kanssa. Uskotaan, että nykypäivän kehitys kohti asiakaskeskeisyyttä tulee jatkumaan niin, että 

arvo on suora seuraus yrityksen ja asiakkaan välisestä vuorovaikutuksesta (Prahalad & 

Ramaswamy 2004). Tänä päivänä paras tapa tuottaa asiakkaalle arvoa on asiakkaan kanssa 

yhteistyössä. Tämä uusi ajattelumalli haastaa käsityksen siitä, että yrityksen tarkoituksena on 

vain tyydyttää kuluttajien tarpeita (Wikström 1996). Samalla asiakkaan aktiivinen rooli 

arvontuotannossa pakottaa yritykset luopumaan ajattelumallista, jossa asiakkaat ovat vain 

kohteita, joille yritys tarjoaa palveluitaan (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

 

Nykyliiketoimintaympäristössä toimivien yritysten on tärkeää hyödyntää asiakkaita 

palveluidensa kehittämisessä. Kuitenkin jotta tietoa asiakkaan kokemuksista, odotuksista ja 

tarpeista voidaan hyödyntää yrityksen palveluiden kehitysprosessissa, yrityksen ja asiakkaiden 

välillä tulee esiintyä vuorovaikutusta (Wikström 1996). Yritysten tulee pärjätäkseen oppia 

mahdollisimman paljon asiakkaista vuorovaikutuksen kautta, sillä näin asiakkaiden arvoja ja 

käyttäytymistä, sekä niissä tapahtuvia muutoksia, ymmärretään parhaiten (Prahalad & 

Ramaswamy 2004). Wikström (1996) uskoo, että kun asiakkaita osallistetaan 

arvontuotantoprosessiin tiiviin vuorovaikutuksen kautta, arvontuotannosta syntyy yhteinen 
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oppimisprosessi, ja näin asiakkaita koskevaa tietoa saadaan tuotettua päivittäisellä tasolla. 

Hänen mukaansa teknologian kehitys on mahdollistanut yritysten ja asiakkaiden välisen 

kommunikaation yksilöimisen, ja sen avulla on mahdollista sisällyttää asiakkaiden tietoja ja 

kyvykkyyksiä palveluiden kehittämiseen. Näin teknologian avulla yrityksen ja asiakkaan 

välistä suhdetta on mahdollista tiivistää, ja tutkijan mukaan asiakas on tästä syystä omaksunut 

kasvavassa määrin kanssakehittäjän roolin. 

 

Prahalad & Ramaswamy (2004) esittelivät vuonna 2004 julkaisemassaan tutkimuksessaan ”Co-

creation experiences: The next practice in value creation” termin yhteiskehittäminen (engl. 

value co-creation). Asiakkaan ja yrityksen välinen vuovaikutus on yhteiskehittämisen 

keskiössä, ja se perustuu sitoutumiseen, osapuolten väliseen dialogiin ja yhteisiin tavoitteisiin 

(Baumann, Le Meunier-FitzHugh & Le Meunier-FitzHugh 2014).  Asiakas toimii yrityksen 

kanssa palvelun tuottajana, ja hän määrittelee arvon, ei yritys (Vargo & Lusch 2004). Prahaladin 

& Ramaswamyn (2004) mukaan yrityksille, jotka huomioivat liiketoiminnassaan ja 

arvontuotannossaan mahdollisuuden yhteiskehittämiseen ainutkertaisen arvon luojana, 

mahdollisuudet asiakkaan arvontuotantoprosessin ymmärtämiseen ja kehittämiseen ovat hyvin 

laajat. Käsityksen mukaan yrityksen tarkoituksena on osallistua asiakkaan omaan 

arvontuotantoon, jossa yrityksen tarjooma toimii olennaisena osana (Wikström 1996). Jos 

yritys kykenee tarjoamaan asiakkaalleen niin merkittävää arvoa, että asiakkaan kokema 

kustannus pienenenee ja asiakas kokee asiakassuhteessa pysymisen kannattavaksi, yrityksen 

mahdollisuudet menestykseen kasvavat huomattavasti (Ravald & Grönroos 1996). 

 

2.2.2 Koetun arvon suhde asiakasuskollisuuteen ja -tyytyväisyyteen 

 

Asiakkaan kokemalla arvolla on havaittavissa yhteys asiakasuskollisuuteen ja 

asiakastyytyväisyyteen, joilla kummallakin on merkittävä rooli asiakkaan sitoutumisessa. 

Ravaldin & Grönroosin (1996) mukaan tuottavan ja pitkäaikaisen asiakassuhteen luominen 

vaatii asiakasuskollisuutta.  Myös Chung-Yu & Li-Wei (2012) uskovat, että asiakkaan kokeman 

arvon ja asiakasuskollisuuden välillä on huomattavissa positiivinen yhteys, sillä asiakkaan 

näkemys koetusta arvosta voi saada hänet asioimaan palveluntarjoajalla uudestaan. 

Asiakasuskollisuutta voidaan luonnehtia ostajan kiinnekohtana tai syvänä sitoutumisena 

tuotteeseen, palveluun, brändiin tai organisaatioon (Oliver 1999). Asiakasuskollisuutta syntyy 
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pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaikutuksesta; mitä pidempään suhde asiakkaan ja yksittäisen 

palveluntarjoajan välillä on olemassa, sitä vahvemmaksi se muotoutuu (Chung-Yu & Li-Wei 

2012). Ravaldin & Grönroosin (1996) mukaan asiakasuskollisuuden synnyttämiseksi yritysten 

tulee kyetä lisäämään asiakkaan kokemaa arvoa; jos yrityksen tarjoama hyödyke ei tue 

asiakkaan arvontuotantoprosessia, asiakkaat eivät koe sitä uudelleenoston arvoiseksi. Heidän 

mukaansa yritys ei onnistu luomaan asiakasuskollisuutta, mikäli arvon lisääminen ei rakennu 

asiakasorientoituneisuudelle. Kun asiakkaan kokeman arvon ja asiakasuskollisuuden synnyn 

välillä on havaittavissa selkeä yhteys, voidaan olettaa, että asiakasarvo vaikuttaa merkittävästi 

myös asiakkaan sitoutumiseen.  

 

Ravaldin & Grönroosin (1996) mukaan asiakasuskollisuuden synnyttämiseksi yritysten tulee 

kyetä kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä. He uskovat, että asiakastyytyväisyyden kautta suhde 

asiakkaan ja yrityksen välillä syvenee, minkä seurauksena uskollisuutta alkaa muotoutua, ja 

näin asiakastyytyväisyyden voidaan katsoa vaikuttavan olennaisesti asiakasuskollisuuteen. 

Oliver (1981) kuvaa asiakastyytyväisyyttä kuluttamista koskevana tunnereaktiona, joka on 

seurausta asennetasolla toimivasta kokemuksesta. Asiakastyytyväisyyttä on tutkittu laajalti, ja 

sen on havaittu olevan positiivisesti yhteydessä asiakassuhteen kestoon (Verhoef et al. 2002). 

Kuluttajan ollessa tyytyväinen palveluun tai yritykseen, hänen oletetaan jatkavan palvelun 

käyttöä, kertovan siitä muille, ja keskittävän asiointinsa yritykseen (Chou 2009). Hallowellin 

(1996) mukaan asiakastyytyväisyys kasvaa asiakkaan kokeman arvon perusteella. Asiakkaan 

kokeman arvon merkitystä asiakkaan sitoutumiseen voidaan siis perustella myös 

asiakastyytyväisyyden kautta: koetun arvon vaikuttaessa asiakkaan tyytyväisyyteen ja sitä 

kautta asiakasuskollisuuteen, oletetaan, että sillä on myös merkittävä vaikutus asiakkaan 

sitoutumiseen.  
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3 Verkkopalvelu ja asiakkaan sitoutuminen 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin sähköisellä kyselytutkimuksella, joka suunnattiin 

kohdeyrityksen verkkopalvelun nykyisille käyttäjille. Kuten mainittu, yrityksen verkkopalvelu 

on julkaistu vuonna 2015, ja tutkimuksen suorittamishetkellä sitä käytti 1059 henkilöä. 

Verkkopalvelua voivat käyttää myös henkilöt, jotka eivät ole kohdeyrityksen asiakkaita. 

Kyselyn suoritti loppuun 201 verkkopalvelun käyttäjää, joka edustaa 18,98 %, eli noin 

yhdeksäätoista prosenttia perusjoukosta. Täten tutkimuksen otoksen lukumäärä (n) on 201. 

Pääasiassa tutkimuksen tilastolliset analyysit (korrelaatiotestit ja lineaariset regressioanalyysit) 

on kuitenkin suoritettu alle kahdella sadalla havainnolla, kun aineistosta on rajattu pois 

havaintoja, joiden parametrit eli muuttujat saivat arvon 0. Tilastollisissa testeissä on käytetty 

luottamusvälinä 95 prosenttia, joten tulosten riskitaso on 5 prosenttia. 

 

Asiakkaan sitoutumista lähdettiin tutkimaan asiakasarvon näkökulmasta, mutta koska 

asiakastyytyväisyys ja asiakkaan kokema arvo liittyvät olennaisesti toisiinsa, on tarpeellista 

tutkia myös asiakastyytyväisyyden nykytilaa. Ravaldin & Grönroosin (1996) mukaan 

asiakkaan tyytyväisyys palveluun toimii keskeisessä roolissa asiakasuskollisuuden luomisessa 

ja asiakassuhteen rakentamisessa: asiakasuskollisuuden synnyttämiseksi yritysten tulee kyetä 

sekä lisäämään asiakkaan kokemaa arvoa, että kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä. Samoin 

Choun (2009) mukaan kuluttajan ollessa tyytyväinen palveluun tai yritykseen, hänen oletetaan 

jatkavan palvelun käyttöä, kertovan siitä muille ja keskittävän asiointinsa yritykseen. Näin 

analyysin kannalta on oleellista tutkia, ovatko verkkopalvelun käyttäjät tyytyväisiä palveluun. 

 

Taulukko 2. Faktori 1:seen sisällytetyt muuttujat. 

Faktori 1: Q13_KokTyytVP ”Kokonaisvaltainen tyytyväisyys verkkopalveluun” 

Q13_1_TyytVP Olen tyytyväinen verkkopalveluun 

Q13_2_VPHyod Koen verkkopalvelun hyödylliseksi 

Q13_3_Helpk Verkkopalvelu on mielestäni helppokäyttöinen 

Q13_4_OdoV Verkkopalvelu vastaa odotuksiani 
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Asiakkaille osoitetussa kyselytutkimuksessa asiakkaan tyytyväisyyttä yrityksen 

verkkopalveluun mitattiin neljän muuttujan kautta. Asiakas arvioi viisiportaisen Likert-

asteikon avulla, mitä mieltä hän oli esitetyistä väittämistä koskien verkkopalvelua (liite 1). 

Asiakkaalle kyselyn yhteydessä esitetyt väittämät on koottu taulukkoon 2. Asiakkaan 

tyytyväisyyttä mittaavista tekijöistä muodostettiin faktorianalyysin avulla mittari 

”Kokonaisvaltainen tyytyväisyys verkkopalveluun” jatkoanalyysien helpottamiseksi. Kaikkien 

muuttujien välillä havaitaan merkitsevää positiivista korrelaatiota, joten niiden muodostaminen 

faktoriksi oli mahdollista (liitteet 2 ja 3). Faktori muodostettiin laskemalla muuttujien 

keskiarvot. Analyysiä varten havainnot, jotka saivat arvon 0 (asiakas ei ole vastannut 

kysymykseen), rajatiin pois aineistosta, joten faktorianalyysi suoritettiin 197:llä havainnolla. 

Faktorianalyysin reliabiliteettia testattiin tutkimalla muuttujien välisiä korrelaatioita. Kuten 

liitteestä 3 on havaittavissa, reliabiliteettitesti antaa faktorianalyysia tukevan tuloksen; kaikkien 

muuttujien väliltä löytyy merkitseviä positiivisia korrelaatiota (pienin korrelaatiokerroin 

r=0,536). Mallin reliabiliteetti on siis riittävän korkea (liitteet 2 ja 3). 

 

3.1 Tutkimukseen muodostetut arvoajurit 

 

Tutkimuksen tilastollisen osuuden tarkoituksena on tunnistaa kriittisiä, arvoa tuottavia tekijöitä 

verkkopalvelukontekstissa ymmärryksen lisäämiseksi asiakkaan arvontuotannosta. 

Arvontuotantoprosessin ymmärtämisen kautta yritys voi kehittää verkkopalvelua niin, että se 

mukautuu asiakkaan omaan arvontuotantoon (Ravald & Grönroos 1996).  Tutkimuksessa 

oletetaan, että asiakkaille tärkeimpien tekijöiden tunnistamisen kautta asiakkaan sitoutumista 

yritykseen voidaan edistää pitkällä aikavälillä. Tekijöiden tunnistamisen avulla pyritään yhä 

edelleen kasvattamaan asiakkaan kokeman arvon määrää verkkopalvelun kehittämisen kautta, 

ja näin saada asiakas jatkamaan verkkopalvelun käyttöä ja sitoutumaan yritykseen. Koska 

asiakkaan kokema arvo vaikuttaa positiivisesti asiakasuskollisuuteen, asiakkaille ylivoimaisen 

arvon tuottamisen kautta asiakasta voidaan sitouttaa yritykseen pitkällä aikavälillä (Chung-Yu 

& Li-Wei 2012). 

 

Tutkimukseen muodostettiin seitsemän eri arvoajuria, joiden oletetaan tuottavan asiakkaalle 

arvoa verkkopalvelussa. Tutkimuksessa arvoajurilla viitataan palvelun ominaisuuteen, joka luo 

asiakkaalle arvoa. Nämä ominaisuudet ovat asiakkaan erityisyys, huolenpito, kustannusedut, 
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palvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys, tuotteiden ja palveluiden monipuolisuus, 

palvelun hyödyllisyys ja palvelun muokattavuus. Ajurit on muotoiltu pohjautuen sekä tutkijan 

omaan arvioon siitä, mitkä asiat toimivat arvoa tuottavina verkkopalvelussa asiakkaan 

näkökulmasta, että asiakkaan kokemaa arvoa ja laatua tutkivalle kirjallisuudelle. Tutkimukseen 

muodostetut arvoa tuottavat tekijät voidaan rinnastaa Zeithamlin (1988) tunnistamiin 

kategorioihin asiakkaan keinoista määritellä arvoa ja Parasuraman et al. (1985) kehittämään 

malliin kymmenestä laatudimensiosta, kuten taulukossa 3 on esitetty. Vaikka asiakkaan 

kokemaa arvoa ja laatua ei voida pitää synonyymeina toisilleen, on niiden välillä havaittavissa 

selkeä yhteys. Asiakkaan kokemaa arvoa määritellään usein asiakkaan kokeman laadun kautta: 

esimerkiksi Hallowellin (1996) mukaan arvolla tarkoitetaan koettua palvelun laatua suhteessa 

hintaan, ja Zeithamlin (1988) tutkimuksessa havaittiin, että suuri osa asiakkaista määrittelee 

arvoa kokemansa laadun kautta. SERVQUALia, joka on rakentunut pohjautuen alkuperäisten 

kymmenen dimension mallille (Parasuraman et al. 1988), voidaan soveltaa hyvin erilaisissa 

palvelukonteksteissa (Jones & Shandiz 2015). Näin oletetaan, että Parasuraman et al. (1985) 

tunnistamia dimensioita asiakkaan kokemasta laadusta voidaan hyödyntää myös sen 

määrittelemisessä, mitkä tekijät tuottavat asiakkaalle arvoa verkkopalvelukontekstissa. 

 

Asiakkaan erityisyydellä tarkoitetaan sitä, että ollessaan palvelun jäsen asiakas saa haltuunsa 

etuja, joita muut yrityksen asiakkaat eivät saa. Esimerkkinä voidaan esittää tarjoukset, joita 

annetaan vain palvelun käyttäjille. Muuttujalla ei viitata niihin konkreettisiin säästöihin, joita 

asiakas voi tarjouksien hyödyntämisen kautta saavuttaa. Sen sijaan sillä viitataan tunteeseen, 

jonka asiakas saa tiedosta, että hän kuuluu ”harvaan valittujen joukkoon”, jolle tarjouksia 

esitetään. Kustannuseduilla puolestaan viitataan siihen rahamääräiseen säästöön, jonka 

asiakkaan on mahdollista saavuttaa käyttämällä verkkopalvelussa tehtyjä tarjouksia: 

asiakkaalle tuotetaan arvoa konkreettisen, taloudellisen edun kautta. Kustannussäästöt ovat 

tutkitusti merkittävä arvoa tuottava tekijä kuluttajien mielestä (esimerkiksi Zeithaml 1988). 

Asiakkaan erityisyys tulee myös pitää erillään asiakkaan huolenpidosta. Huolenpidolla 

tarkoitetaan asiakkaan tunnetta siitä, että kaikista hänen tarpeista pidetään huolta. Sillä viitataan 

asiakkaan tuntemukseen siitä, että yritys välittää hänen tarpeistaan ja eduistaan. Asiakas tuntee 

olonsa huomioiduksi, ja näin asiakkaalle tuotetaan positiivisien tunnekokemuksien sekä ja 

henkilökohtaisen palvelun kautta arvoa verkkopalvelussa. 
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Taulukko 3. Muodostettujen arvoajurien rinnastaminen arvokategorioihin ja 

laatudimensioihin. 

 

 

Palvelun teknisellä toimivuudella ja helppokäyttöisyydellä viitataan palvelun tekniseen osa-

alueeseen. Palvelun käytön helppous ja sen toiminnallisuus nähdään osana asiakkaan 

arvontuotantoprosessia. Myös palvelun muokattavuudella viitataan palvelun teknisiin 

ominaisuuksiin. Ajurilla tarkoitetaan sitä, että asiakas voi muokata palvelua omiin 

käyttötarkoituksiinsa ja mieltymyksiinsä soveltuvaksi. Esimerkkinä voidaan mainita, että 

asiakas voi itse päättää, saako hän tarjouksia palvelun kautta. Palvelun muokattavuus –ajuri 

perustuu Prahaladin & Ramaswamyn (2004) esittämälle idealle siitä, että yritysten tulee kyetä 

Zeithamlin (1988) 

tunnistamat kategoriat 

asiakkaan kokemasta 

arvosta 

 

Tutkimukseen muodostetut, verkkopalvelussa arvoa 

tuottavat tekijät (arvoajurit) 

Parasuramanin, Zeithamlin, ja 

Berryn (1985) tunnistamat 

dimensiot asiakkaan kokemasta 

laadusta 

 

 

 

”Arvoa on se laatu, 

mitä saan hinnalla, 

jonka maksan” 

Asiakkaan erityisyys; ”klubiin” kuuluminen, asiakas saa 

esimerkiksi tarjouksia, joita muut asiakkaat eivät saa 
Huomaavaisuus/ 

suosionosoitukset, asiakkaan 

tunteminen: kohteliaisuus, 

kunnioitus, ystävällisyys, 

henkilökohtaisen huomion 

tarjoaminen 

Huolenpito; asiakkaiden tarpeista pidetään huolta 

kokonaisvaltaisesti ja asiakas kokee, että yritys välittää hänestä ja 

hänen eduistaan 

Asiakkaan tunteminen, 

kommunikaatio, turvallisuus, 

uskottavuus: henkilökohtaisen 

huomion tarjoaminen, asiakkaan 

kuunteleminen, asiakkaan etu on 

yrityksen sydämessä 

Palvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys; palvelu 

toimii teknisesti ja asiakas voi luottaa siihen, että saa sitä, mitä tilaa 
Pätevyys, luotettavuus: ylläpidetty 

palvelun taso, yrityksen sisällä on 

tarvittava osaaminen ja tieto 

palvelun suorittamiseen 

”Arvo tarkoittaa 

halpaa hintaa” 

Kustannusedut; hyvät tarjoukset, joiden kautta asiakas saa 

konkreettista säästöä 

Käsinkosketeltava/ 

konkreettinen tulos 

  

”Arvo on sitä, mitä 

saan sillä, mitä annan” 

Palvelun hyödyllisyys; ajanvaraaminen netissä akuuttiin 

ongelmaan, arjen helpottaminen 
Reagoivuus: yrityksen valmius 

tarjota palvelua, esimerkiksi 

ajanvaraukset nopeasti 

”Arvo on mitä tahansa, 

mitä palvelulta 

haluan” 

Tuotteiden ja palveluiden monipuolisuus; asiakkaalla on 

laajasti tuotteita ja palveluita käytössään, mistä valita 
Saatavuus: palveluita pääsee 

käyttämään helposti 

Palvelun muokattavuus; asiakas voi muokata itse palvelua 

oman käyttötarkoituksensa mukaan, esim. saako hän palvelun 

kautta tarjouksia vai ei 

Käsinkosketeltava/ 

konkreettinen tulos: fyysinen 

palveluympäristö, työkalut ja 

varusteet palvelun tarjoamiseen 
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luomaan asiakkaalle oma kokemusympäristö, jonka sisällä asiakas voi luoda ainutlaatuisen ja 

olosuhteisiinsa sopivan palvelukokemuksen, ja tätä kautta tuottaa itselleen arvoa. 

 

Tuotteiden ja palveluiden monipuolisuudella tarkoitetaan sitä, että verkkopalvelun käyttämisen 

kautta asiakkaalla on laaja-alaisesti palveluita käytössään. Asiakkaalle arvoa tuottavana 

tekijänä nähdään verkkopalvelusta varattavien palveluiden ja ostettavien tuotteiden 

moninaisuus. Monipuolisuuden katsotaan myötäilevän niiden asiakkaiden 

arvontuotantoprosessia, joiden tarpeet ovat heterogeenisiä ja laaja-alaisia. Asiakkaat, jotka 

vaativat laajaa ratkaisujen ja tuotteiden kirjoa, usein etsivät yhtä tahoa, joka voi tyydyttää useita 

tarpeita (Bendapudi & Berry 1997). Puolestaan verkkopalvelun hyödyllisyys –ajurissa 

katsotaan, että asiakas kokee palvelun hyödylliseksi omassa arjessaan. Verkkopalvelun kautta 

asiakkaan on esimerkiksi mahdollista varata aika akuutin ongelman hoitamiseen, ja tätä kautta 

helpottaa arkeaan, mikä nähdään arvoa tuottavana asiana. 

 

3.2 Asiakassuhteen jatkamista selittävät tekijät 

 

Tutkimusta varten muodostettujen arvoajurien lisäksi lähdettiin tutkimaan muodostetun 

faktorin (”Kokonaisvaltainen tyytyväisyys verkkopalveluun”) ja kolmen muun muuttujan 

yhteyttä asiakassuhteen jatkamiseen, eli asiakkaan sitoutumiseen. Tekijöitä, jotka selittävät 

asiakkaan aikomusta jatkaa asiakassuhdetta, lähdettiin selvittämään lineaaristen 

regressioanalyysien avulla. Muuttujat valittiin tutkimukseen perustuen sekä tutkijan arvioon 

siitä, mitkä tekijät toimivat asiakkaalle arvoa tuottavina verkkopalvelukontekstissa 

(tutkimukseen muodostetut arvoajurit), että arvioon siitä, mitkä tekijät voivat selittää asiakkaan 

halua jatkaa asiakassuhdetta verkkopalvelukontekstissa (muuttujat ”Yritys on tarjonnut minulle 

mielestäni tarpeeksi henkilökohtaista palvelua”, ”Olen kokonaisvaltaisesti tyytyväisempi 

saamaani palveluun verkkopalvelun myötä” ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä” ja 

”Kokonaisvaltainen tyytyväisyys verkkopalveluun”). Näin tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 

yhdentoista muuttujan lineaarista yhteyttä selitettävään muuttujaan (”Aion jatkaa 

asiakassuhdettani yritykseen”). Analyysiin valitut muuttujat on esitetty taulukossa 4. 

Tutkimusta varten aineistosta rajattiin pois havainnot, jotka saivat arvon 0. 
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Taulukko 4. Tutkimukseen valitut, asiakassuhteen jatkamista selittävät tekijät. 

 

Ennen lineaarisen regressioanalyysin suorittamista tutkittiin, esiintyykö selitettävän muuttujan 

ja selittävien muuttujien välillä korrelaatioita. Kun tarkasteltiin Spearmanin 

korrelaatiokertoimia, havaittiin, että neljällä selittävällä tekijällä on tilastollisesti merkitsevää 

positiivista korrelaatiota selitettävän muuttujan ”Aion jatkaa asiakassuhdettani yritykseen” 

kanssa. Kuten liitteestä 4 huomataan, kaikkien muuttujien korrelaatioanalyysin p:n arvo alittaa 

käytetyn riskitason, mutta vain muuttujien ”Yritys on tarjonnut minulle mielestäni tarpeeksi 

henkilökohtaista palvelua”, ”Olen kokonaisvaltaisesti tyytyväisempi saamaani palveluun 

verkkopalvelun myötä”, ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä” ja ”Kokonaisvaltainen 

tyytyväisyys verkkopalveluun” korrelaatiokerroin r>0,3. Liitteestä 4 on nähtävissä myös, että 

muuttujat ”Verkkopalvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys” ja ”Verkkopalvelun 

hyödyllisyys” selittävät lievästi asiakassuhteen jatkamista. Suurin positiivinen riippuvuus 

(0,598) havaitaan muuttujan ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä” ja selitettävän muuttujan 

”Aion jatkaa asiakassuhdettani yritykseen” välillä. Pienin positiivinen korrelaatio (0,350) 

havaitaan muuttujan ”Kokonaisvaltainen tyytyväisyys verkkopalveluun” ja selitettävän 

muuttujan välillä.  

 

Kun korrelaatiotestin tuloksena havaittiin, että usealla muuttujalla on positiivinen yhteys 

selitettävään muuttujaan, siirryttiin tutkimaan, onko muuttujien välillä havaittavissa yhteys 

Variable N Mean Minimum Maximum Label 

Q15_1_Erit 192 3.6806 1.00000 5.00000 Asiakkaan erityisyys 

Q15_2_Huolenp 192 4.0942 1.00000 5.00000 Huolenpito 

Q15_3_Kust 192 3.9319 1.00000 5.00000 Kustannusedut 

Q15_4_Tekn 192 4.2984 1.00000 5.00000 Verkkopalvelun tekninen toimivuus ja 

helppokäyttöisyys 

Q15_5_Monip 192 3.7329 1.00000 5.00000 Verkkopalvelun monipuolisuus 

Q15_6_Hyod 192 3.9685 1.00000 5.00000 Verkkopalvelun hyödyllisyys 

Q15_7_Muok 192 3.6649 1.00000 5.00000 Verkkopalvelun muokattavuus 

Q31_1_HKP 192 3.9214 1.00000 5.00000 Yritys on tarjonnut minulle mielestäni tarpeeksi 

henkilökohtaista palvelua 

Q31_2_KokT 192 3.6544 1.00000 5.00000 Olen kokonaisvaltaisesti tyytyväisempi 

saamaani palveluun verkkopalvelun myötä 

Q31_4_VPK 192 4.0994 1.00000 5.00000 Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä 

Q13_KokTyytVP 192 3.8128 1.00000 5.00000 Kokonaisvaltainen tyytyväisyys 

verkkopalveluun 
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myös lineaarisessa regressiomallissa. Asiakassuhteen jatkamista selvittävä lineaarinen 

regressiomalli suoritettiin kahdessa erässä, sillä kaksi selittävistä muuttujista korreloivat liikaa 

keskenään, mikä olisi vaikuttanut mallin tuloksiin. Kummankin mallin katsotaan olevan 

tilastollisesti merkitsevä, sillä kuten liitteistä 6 ja 8 nähdään, mallien p:n arvot alittavat käytetyn 

riskitason. Liitteistä 6 ja 8 myös havaitaan, ettei malleissa esiinny heteroskedastisuutta. 

Regressiomallit antoivat yhteneväisiä tuloksia korrelaatiotestin kanssa: riippuvuussuhde on 

havaittavissa muuttujien ”Yritys on tarjonnut minulle mielestäni tarpeeksi henkilökohtaista 

palvelua”, ”Olen kokonaisvaltaisesti tyytyväisempi saamaani palveluun verkkopalvelun 

myötä”, ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä” ja selitettävän muuttujan väliltä. Kuten liitteistä 

5 ja 7 havaitaan, vain edellä mainittujen muuttujien p:n arvo alittaa käytetyn riskitason, joten 

ne toimivat ainoina tilastollisesti merkitsevinä selittäjinä asiakkaan halukkuudelle jatkaa 

asiakassuhdetta. Jokaisen tilastollisesti merkitsevän selittäjän T-arvon itseisarvo on suurempi 

kuin 2, mikä tukee tulosten tilastollista merkitsevyyttä (liitteet 5 ja 7). Tulee kuitenkin 

huomioida, että ensimmäisen regressiomallin tulosten perusteella muuttuja ”Olen 

kokonaisvaltaisesti tyytyväisempi saamaani palveluun verkkopalvelun myötä” selittää 

asiakassuhteen jatkamista 15 prosentin riskitasolla, kun taas toisessa regressiomallissa se 

selittää 5 prosentin riskitasolla (liitteet 5 ja 7). 

 

Kuten muuttujien välisiä korrelaatiota tarkastellessa oli tulkittavissa, myös lineaarisen 

regressioanalyysin tuloksista havaitaan, että muuttuja ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä” 

selittää kaikkein eniten asiakassuhteen jatkamista. Liitteestä 5 on nähtävissä, että sen 

parametriestimaatti on huomattavasti suurempi kuin muiden parametriestimaattien. Täten 

tulosten perusteella on havaittavissa, että asiakkaan halukkuus jatkaa verkkopalvelun käyttöä 

vaikuttaa merkittävästi siihen, että asiakas aikoo jatkaa asiakassuhdettaan yritykseen, joka 

ylläpitää verkkopalvelua. Näin on pääteltävissä, että asiakasta on mahdollista sitouttaa 

yritykseen verkkopalvelun kehittämisen kautta.  

  

Muuttujien välisistä korrelaatioista huomattiin, että muuttuja ”Olen kokonaisvaltaisesti 

tyytyväisempi saamaani palveluun verkkopalvelun myötä” korreloi merkitsevästi selitettävän 

muuttujan kanssa, kun r=0,468 (liite 4). Muuttujien väliltä on havaittavissa myös tilastollisesti 

merkitsevä yhteys lineaarisen regressioanalyysin tulosten perusteella (liite 7). Jos siis asiakas 

kokee, että verkkopalvelu täydentää hänen palvelukokemustaan, ja että verkkopalvelu on 
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parantanut yrityksen asemaa palveluntarjoajana, asiakas sitoutuu yritykseen suuremmalla 

todennäköisyydellä. Myös muuttujan ”Yritys on tarjonnut tarpeeksi henkilökohtaista palvelua” 

havaittiin vaikuttavan positiivisesti asiakassuhteen jatkamiseen. Liitteestä 4 havaitaan, että 

muuttuja korreloi vahvasti selitettävän muuttujan kanssa (korrelaatiokerroin 0,467), ja 

muuttujalle regressiomallin avulla laskettu parametriestimaatti on positiivinen. Voidaan 

päätellä, että kun asiakas tuntee saavansa tarpeeksi henkilökohtaista palvelua, hän 

todennäköisemmin sitoutuu palveluntarjoajaan. Tutkimusta varten faktorianalyysillä 

muodostettu mittari ”Kokonaisvaltainen tyytyväisyys verkkopalveluun” korreloi positiivisesti 

asiakassuhteen jatkamisen kanssa, mutta lineaarisen regressioanalyysin tuloksista havaitaan, 

ettei se selitä asiakassuhteen jatkamista. 

 

3.3 Kriittisten arvoajurien tunnistaminen 

 

Tutkimukseen muodostetuista arvoajureista kaikkein tärkeimmäksi voidaan tunnistaa 

”Verkkopalvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys” sekä asiakaskyselyn tulosten että 

tilastollisten analyysien tulosten perusteella. Näin oletetaan, että kyseinen muuttuja tuottaa 

asiakkaalle eniten arvoa verkkopalvelukontekstissa. Kuten taulukosta 4 voidaan huomata, 

muuttujan keskiarvo (4,29) on huomattavasti korkeampi, kuin muiden arvoajurien. Kyselyn 

yhteydessä asiakkaat arvioivat kunkin tekijän tärkeyttä viisiportaisella Likert-asteikolla (liite 

1). Muuttujan ”Verkkopalvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys” saadessa pyöristetyn 

keskiarvon 4,3, sen merkitys asiakkaalle asettuu välille 4-5. Kyselylomakkeessa asiakkaalle 

esitetty kysymys muotoiltiin seuraavasti: ”Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, kun 

käytät verkkopalvelua (myös muut, kuin kohdeyrityksen verkkopalvelu)?” (liite 1). Näin voidaan 

olettaa, että verkkopalvelua käyttäessään asiakkaalle on kaikkein tärkeintä, että verkkopalvelu 

on toimiva ja helppokäyttöinen. 

 

Jotta arvoajurin ”Verkkopalvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys” merkitystä voitiin 

tutkia tarkemmin, suoritettiin lineaarinen regressiomalli, jonka avulla testattiin muuttujan 

yhteyttä asiakkaan aikomukseen jatkaa verkkopalvelun käyttämistä. Malli suoritettiin, koska 

muuttujien välisiä korrelaatioita tutkiessa havaittiin, että muuttujan ja asiakkaan aikomuksen 

jatkaa verkkopalvelun käyttöä välillä on positiivinen yhteys. Kuten liitteestä 9 on havaittavissa, 

muuttuja korreloi tilastollisesti merkitsevästi muuttujan ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä” 
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kanssa, korrelaatiokertoimen ollessa 0,316, ja p:n arvon alittaessa käytetyn riskitason. Liitteestä 

10 huomataan, että muuttujien väliltä on havaittavissa yhteys myös lineaarisen 

regressioanalyysin tuloksien perusteella. Malli on tilastollisesti merkitsevä, eikä siinä esiinny 

heteroskedastisuutta (liite 11). Mallilla laskettu parametriestimaatti saa arvon 0,287 (liite 10). 

Kun muuttujien välillä on merkitsevää positiivista korrelaatiota ja niiden välillä on havaittavissa 

lineaarinen yhteys, on selvää, että asiakas todennäköisemmin jatkaa verkkopalvelun käyttöä, 

mikäli hän kokee sen olevan teknisesti toimiva ja helppokäyttöinen. 

 

Kuten taulukosta 4 havaitaan, toinen arvoajuri, jonka keskiarvo on huomattavasti muita 

muuttujia suurempi, on huolenpito. Muuttujan pyöristetyn keskiarvon ollessa 4.1, se on 

asiakkaille toiseksi tärkein arvoa tuottava tekijä. Täten se voidaan myös tunnistaa kriittiseksi 

arvoajuriksi. Vaikka huolenpito arvoajurina ei selitä tilastollisesti merkitsevästi asiakassuhteen 

jatkamista (liitteet 4, 5, 7), kyselyn tulosten perusteella asiakkaalle voidaan luoda merkittävästi 

arvoa, jos hän tuntee, että yritys (verkkopalvelun ylläpitäjä) välittää hänestä ja hänen 

tarpeistaan. Muuttujalla on merkittävä rooli asiakkaan arvontuotannossa 

verkkopalvelukontekstissa, ja asiakasarvoa tutkineeseen kirjallisuuteen pohjautuen voidaan 

olettaa, että jos asiakkaalle voidaan tuottaa arvoa, asiakas herkemmin sitoutuu yritykseen 

pitkällä aikavälillä. Näin arvoajurin katsotaan selittävän asiakkaan sitoutumista yritykseen. 

 

Tutkittaessa asiakassuhteen jatkamisen kanssa korreloivia muuttujia, on mahdollista tunnistaa 

vielä yksi kriittinen asiakasarvoa tuottava tekijä. Muuttujan ”Verkkopalvelun hyödyllisyys” 

korrelaatiokerroin saa arvon 0,280 viiden prosentin riskitasolla tutkittaessa parametrin yhteyttä 

asiakassuhteen jatkamiseen (liite 4), joten sen voidaan katsoa selittävän lievästi asiakkaan 

halukkuutta jatkaa asiakassuhdetta verkkopalvelua ylläpitävään yritykseen. Muuttujan 

”Verkkopalvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys” kanssa se on ainoa muuttuja, jonka 

voidaan nähdä lievästi selittävän asiakkaan aietta jatkaa asiakassuhdetta, vaikkei muuttujan ja 

selitettävän muuttujan väliltä löydykään lineaarista yhteyttä. Lisäksi muuttuja ”Verkkopalvelun 

hyödyllisyys saa korkean keskiarvon (3,96) tarkastellessa asiakaskyselyn tuloksia, ja se on 

asiakkaalle kolmanneksi eniten arvoa tuottava tekijä. Näin tekijän sisällyttäminen analyysiin 

on oleellista. 
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3.4 Verkkopalvelun kehittäminen 

 

Palveluiden markkinointia tutkivassa kirjallisuudessa on havaittu, asiakkaan harkitessa 

verkkopalvelun käyttämisen jatkamista, hän mittaa kokemaansa arvoa palvelunkäytön hyötyjen 

ja kustannusten perusteella. Tähän arvioon perustuen asiakas tekee päätöksen siitä, jatkaako 

hän palvelun käyttämistä. Kuten mainittu, palvelusta koituvat kustannukset voidaan jakaa 

rahamääräisiin ja ei-rahamääräisiin. (Hua et al. 2014) Vaikka kohdeyrityksen verkkopalvelun 

käytöstä ei koidu asiakkaalle rahamääräisiä kustannuksia, ei-rahamääräisiä kustannuksia koituu 

kuitenkin vaivannäön osalta, sillä asiakkaan tulee rekisteröityä palveluun käyttääkseen sitä. 

Kustannuksiksi voidaan mieltää myös esimerkiksi palvelun tekniset ongelmat, jotka aiheuttavat 

asiakkaalle ylimääräistä vaivaa. Palvelun käytöstä koituvat kustannukset ovat kuitenkin pienet, 

eivätkä ne ylitä palvelun käytöstä koettuja hyötyjä, mikäli asiakkaan arvontuotantoon osataan 

osallistua oikealla tavalla verkkopalvelussa. Tutkittaessa palveluiden markkinointia, on 

havaittu, että asiakkaat jatkavat verkkopalvelun käyttämistä, mikäli palvelu tuottaa heille arvoa 

(Hua et al. 2014). Yrityksen pitää pyrkiä lisäämään asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä 

verkkopalvelussa, jotta sen hyödyt ylittävät sen kustannukset.  Samalla sen tulee pyrkiä 

pienentämään palvelun käytöstä koituvia kustannuksia. 

 

Voidaan olettaa, että kun verkkopalvelua kehitetään perusten asiakasarvolle, palvelunkäytön 

edut ylittävät sen kustannukset, ja asiakas jatkaa palvelun käyttämistä. Asiakkaan jatkaessa 

verkkopalvelun käyttöä oletetaan, että hän on herkempi myös sitoutumaan palvelua 

ylläpitävään yritykseen pitkällä aikavälillä. Olettamus perustetaan lineaarisesta 

regressioanalyysistä saaduille tutkimustuloksille, joista selviää, että asiakkaan aikomus jatkaa 

verkkopalvelun käyttöä vaikuttaa merkittävästi asiakkaan halukkuuteen sitoutua yritykseen. 

Toinen verkkopalvelukohtainen tekijä, joka vaikutti positiivisesti asiakkaan halukkuuteen 

jatkaa asiakassuhdetta, on se, että asiakas kokee verkkopalvelun vaikuttaneen positiivisesti 

hänen kokemaansa palveluun. Jos asiakas kokee, että verkkopalvelun käyttö on hänen 

kokonaisvaltaisen palvelukokemuksensa kannalta positiivinen asia, hän todennäköisemmin 

sitoutuu yritykseen. Huomataan, että verkkopalvelulla on vaikutusta asiakkaan sitoutumiseen, 

ja että siihen panostaminen on yritykselle kannattavaa. Analyysi verkkopalvelun kehittämisestä 

pohjautuu kriittisten arvoajureiden tunnistamiselle, sekä niiden tekijöiden analyysille, joiden 

tutkimuksessa havaittiin olevan yhteydessä asiakassuhteen jatkamiseen. 
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Tärkeimmäksi arvoajuriksi asiakaskyselyn tulosten ja tilastollisten analyysien perusteella 

voidaan tunnistaa se, että asiakas kokee verkkopalvelun olevan helppokäyttöinen ja teknisesti 

toimiva. Liitteestä 4 voidaan huomata, että muuttuja korreloi lievästi asiakassuhteen jatkamisen 

kanssa viiden prosentin riskitasolla. Vaikka muuttujalla ei havaittu olevan suoraa vaikutusta 

asiakkaan aikomukseen jatkaa asiakassuhdetta, se toimii asiakkaalle eniten arvoa tuottavana 

tekijänä verkkopalvelussa, eli asiakas arvostaa eniten verkkopalvelua käyttäessään sen teknistä 

toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä. Kun verkkopalvelun tekninen toimivuus ja 

helppokäyttöisyys vaikuttaa siihen, että asiakas aikoo jatkaa verkkopalvelun käyttöä, ja 

aikomus jatkaa verkkopalvelun käyttöä puoltaa asiakassuhteen jatkamista, voidaan olettaa, että 

verkkopalvelun teknisellä osa-alueella on vaikutusta asiakkaan sitoutumiseen. Asiakkaan 

sitoutumista tutkivasta kirjallisuudesta voidaan löytää väittämää tukevia ajatuksia. Bendapudin 

& Berryn (1997) mukaan kumppanin asiantuntemus vaikuttaa asiakkaan innokkuuteen ylläpitää 

asiakassuhdetta, sillä asiakkaat luottavat todennäköisemmin kumppaniin, joka on 

ammattitaitoinen. Asiantuntemus on rinnastettavissa siihen, että yrityksen verkkopalvelu on 

toteutettu ammattitaidolla, ja näin vastaa sille asetettuja laatukriteerejä. Jonesin & Shandizin 

(2015) mukaan asiakkaat todennäköisemmin valitsevat yrityksen palvelun uudestaan, jos yritys 

suoriutuu asiakkaan näkökulmasta odotetulla tavalla. Voidaan siis ainakin olettaa, että jos 

asiakas kokee, ettei verkkopalvelu vastaa tekniseltä laadultaan asiakkaan odotuksia, asiakas 

jatkaa pienemmällä todennäköisyydellä verkkopalvelun käyttöä, ja näin asiakas myös sitoutuu 

epätodennäköisemmin yritykseen. 

 

Täten kun yrityksen tavoitteena on ylläpitää tasokasta verkkopalvelua, jonka avulla asiakkaita 

on mahdollista sitouttaa pitkällä aikavälillä, yrityksen tulee panostaa erityisesti verkkopalvelun 

tekniseen toimivuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Panostukset palvelun tekniseen osa-alueeseen 

nähdään palvelun käytöstä koituvia kustannuksia pienentävänä tekijänä. Kun kustannuksia 

pienennetään, verkkopalvelun hyödyt korostuvat, ja asiakas todennäköisemmin jatkaa 

verkkopalvelun käyttöä. Asiakaskyselyn tuloksista selviää, että yli 20 prosentilla tutkimuksen 

havainnoista on ollut ongelmia palvelun kanssa, joista suurin osa on ollut teknisiä. Esimerkkinä 

voidaan mainita ongelmat kirjautumisessa ja auton tietojen rekisteröimisessä palveluun. Kun 

kuitenkin tarkastellaan, millaisia keskiarvoja asiakkaiden tyytyväisyyttä verkkopalveluun 

mittaavat muuttujat saavat (liite 12), huomataan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun. 

Muuttujan ”Verkkopalvelu vastaa odotuksiani” keskiarvo kuitenkin poikkeaa linjasta. Se saa 

arvon 3.64, mikä on korkea, mutta suhteessa muihin tyytyväisyyttä mittaaviin arvoihin se on 
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yli 0,2 yksikköä pienempi. On mahdollista, että asiakkaiden tekniset ongelmat 

verkkopalvelussa vaikuttavat siihen, ettei verkkopalvelu täysin vastaa asiakkaiden odotuksia, 

eli niitä kriteerejä, joita asiakas on asettanut verkkopalvelulle. 

 

Choun (2009) mukaan nykypäivän asiakkaat painottavat kokemuksen merkitystä, eli 

asiakkaille kustannuksia tärkeämpää on palvelukokemus. Väittämä linjaa myös tutkimuksen 

tuloksia. Kuten taulukosta 4 oli havaittavissa, asiakkaille verkkopalvelun kautta saatavat 

kustannusedut eivät olleet erityisen tärkeitä. Näin oletetaan, etteivät kustannusedut ole 

kriittinen elementti asiakkaan arvontuotannossa verkkopalvelukontekstissa. Vaikka muuttuja 

saa korkean keskiarvon (3,93), asiakkaat arvostavat konkreettisia kustannussäästöjä enemmän 

sitä, että palvelu toimii teknisesti, että heistä pidetään huolta, ja että verkkopalvelu helpottaa 

heidän arkeaan. Koska keskiarvo on kuitenkin korkea, kannattaa palvelun kautta annettuihin 

tarjouksiin panostaa jatkossa saman verran. Kuten liitteestä 13 huomataan, noin 98 prosenttia 

otannasta on kokenut yrityksen verkkopalvelussa annetut tarjoukset hyödyllisinä, joten 

asiakkaat ovat esitettyihin tarjouksiin tyytyväisiä. Kuitenkin vain noin 23 prosenttia otannasta 

on hyödyntänyt verkkopalvelussa annettuja tarjouksia (liite 13). Samankaltainen tulos on 

havaittavissa sen osalta, miten iso osa otannasta on ostanut tuotteita tai palveluita 

verkkopalvelun kautta. Liitteestä 13 nähdään, että vain 26 prosenttia otannasta on hyödyntänyt 

verkkopalvelua tuotteiden ostamisessa tai palveluiden tilaamisessa, ja yli puolet näistä 

havainnoista hyödyntää verkkopalvelua vain kerran vuodessa. Asiakkaat ovat tyytyväisiä 

verkkopalveluun, mutta eivät hyödynnä sitä. Tämä on kohdeyrityksen kannalta ongelmallista, 

kun sen tavoitteena on saada asiakkaita sitoutumaan yritykseen verkkopalvelun kautta. 

 

Verkkopalvelun hyödyllisyys tunnistettiin kriittiseksi arvoajuriksi verkkopalvelussa. Ajuri 

tarjoaa lähtökohdan ehdotuksille palveluun tuotavista, uusista ominaisuuksista. Verkkopalvelun 

hyödyllisyyden katsottiin tuottavan asiakkaalle arvoa sen kautta, että palvelu on hyödyksi 

asiakkaalle hänen arkipäivässään. Riittävän hyödyllisyyden varmistamiseksi verkkopalvelussa 

tulisi korostaa toimintoja, jotka asiakkaat kokevat arvokkaaksi. Asiakaskyselyn tuloksista 

selvisi, että osa asiakkaista kokee, että palvelu on toimiva, ja että siinä on riittävästi 

ominaisuuksia. Kuitenkin asiakkaiden suunnalta tuli myös paljon kehitysehdotuksia. 

Asiakaskunnassa olisi kysyntää niin sanotuille ”pikapalveluille”, kuten pikahuolloille. 

Verkkopalvelun hyödyllisyyttä käsittelevän kysymyksen asettelussa esimerkkinä mainittiin, että 
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asiakas saa esimerkiksi varattua ajan akuuttiin ongelmaan (liite 1). Tekijän korkea keskiarvo 

voi vihjata, että asiakkaat haluaisivat käyttää yrityksen verkkopalvelua kanavana, jonka kautta 

he voivat ratkaista autoiluun liittyvät ongelmansa nopeasti ja tehokkaasti. Päätelmää tukevat 

myös asiakkaiden kommentit siitä, että he haluaisivat hoitaa yhä enemmän asioita 

verkkopalvelun kautta. Kyselyn tuloksista selvisi, että asiakkaat haluaisivat tilata palvelun 

kautta esimerkiksi osia, jopa kotiin kuljetettuina. Palvelun käyttäjiä kiinnostavat toiminnot, 

joiden kautta heidän tarvitsee nähdä mahdollisimman vähän vaivaa. 

 

Asiakkaan tunne siitä, että hän ja hänen tarpeensa ovat tärkeitä yritykselle (huolenpito), 

tunnistettiin asiakkaalle arvoa tuottavaksi tekijäksi verkkopalvelukontekstissa asiakaskyselyn 

perusteella. Kirjallisuudesta löytyy sisältöä, jonka voidaan katsoa tukevan huolenpidon roolia 

asiakkaan arvontuotannossa. Samoin on tutkittu, että asiakasta voidaan sitouttaa yritykseen 

positiivisten tunnekokemuksien kautta. Bendapudin & Berryn (1997) mukaan asiakassuhteen 

ylläpitämistä voidaan selittää osapuolten tunnetason sitoutumisella; suhdetta ylläpidetään 

asiakkaan aktiivisesta halusta pysyä suhteessa, sillä se herättää hänessä eri tunnetason 

reaktioita, kuten tyytyväisyyttä. Chang et al. (2012) uskovat, että toistuvien positiivisten 

kanssakäymisten ja tyydytettyjen asiakastarpeiden seurauksena asiakkaalle syntyy kiinnekohta 

yritykseen. Kiinnekohdan katsotaan edistävän asiakkaan sitoutumista. Voidaan päätellä, että 

jos asiakas kokee olevansa yritykselle tärkeä, hän sitoutuu todennäköisemmin yritykseen. 

 

Kyselytutkimuksessa ei mitattu asiakkaan kokeman huolenpidon astetta. Asiakkaita pyydettiin 

kuitenkin arvioimaan heidän tyytyväisyyttään yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, ja tunnetta 

siitä, onko yritys tarjonnut heille tarpeeksi henkilökohtaista palvelua. Tuloksista selviää, että 

asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, muuttujan saadessa 

keskiarvon 4.22. Asiakkaan tunnetta siitä, että yritys on tarjonnut hänelle tarpeeksi 

henkilökohtaista palvelua, mittaava keskiarvo on 3.92. Arvo on korkea, mutta verrattuna 

muihin asiakkaan tyytyväisyyttä yritykseen mittaavien muuttujien keskiarvoihin (liite 14), 

havaitaan, että arvo on noin 0,3 yksikköä matalammalla. Näin voidaan olettaa, että yrityksen 

tulisi tarjota asiakkaille henkilökohtaisempaa palvelua sekä yleisesti, että 

verkkopalvelukontekstissa. Yrityksen tulee linkittää henkilökohtainen palvelu osaksi 

verkkopalvelun toimintoja. Riittävän huolenpidon ja henkilökohtaisen palvelun 

varmistamiseksi yritys voisi panostaa tunnepitoista sitoutumista luoviin funktioihin, edistäen 
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tunnesiteen syntymistä yrityksen ja palvelun käyttäjien välille. Asiakaskyselyn tuloksista 

havaittiin, että asiakastoiveisiin kuuluu yksilöityjä palveluja, ja erityistarjouksia kanta-

asiakkaille. Nusair et al. (2013) tutkimuksessa tunnepitoisen sitoutumisen havaittiin olevan 

keskeisessä roolissa asiakkaan sitouttamisessa yhteisöpalvelukontekstissa. Näin oletetaan, että 

jos paneudutaan tunnesidettä, yhteyttä ja luottamusta kasvattaviin verkkopalvelun osa-alueisiin, 

asiakkaat sitoutuvat herkemmin yritykseen myös verkkopalvelukontekstissa. 

 

Kuten todettu, asiakkaan ja yrityksen välinen kommunikaatio on arvontuotannon ytimessä 

(Prahalad & Ramaswamy 2004).  Verkkopalvelu tarjoaa erinomaisen alustan osapuolten 

väliselle kommunikaatiolle. Lisääntynyt kommunikaatio kasvattaisi asiakkaan kokeman 

huolenpidon ja henkilökohtaisen palvelun astetta, ja sen kautta yritys voisi lisätä tunnepitoista 

sitoutumista. Tavoitteen saavuttamiseksi yrityksen tulee kuitenkin varmistaa tarjotun palvelun 

laadun taso sekä verkkopalvelussa että liikkeessä. Edellä mainittujen tekijöiden nähdään 

edistävän asiakkaan sitoutumista yritykseen, joten niiden kehittäminen ja korostaminen 

verkkopalvelussa on tärkeää. Jos yrityksen verkkopalvelua halutaan kehittää yrityksen ja 

asiakkaan välisen kommunikaation välineeksi, palvelu vaatii kehittämistä nykyisestä. Tällä 

hetkellä verkkopalvelussa on ilmoitettu sähköpostiosoite, jonka kautta asiakas voi ottaa yhteyttä 

yritykseen. Yhtenä keinona kommunikaation lisäämiseksi voidaan nähdä eräänlaisen 

viestikentän kehittäminen verkkopalveluun, jonka kautta asiakas voisi keskustella yrityksen 

edustajan kanssa kokemistaan autoiluun liittyvistä ongelmista. Yksi kyselyyn vastanneista 

palvelun käyttäjistä kuvaili asiaa seuraavasti: ”Viestitys autohuollon tai myynnin kanssa 

molemminpuolisesti; voisi lähettää viestin ja saisi vastauksenkin verkkopalveluun, esim. 

tarjouksen”. Yksi tapa kasvattaa kommunikaatiota edelleen olisi viestinkentän laajentaminen 

keskustelufunktioksi, jonka kautta yrityksen asiakkaat voisivat keskustella myös keskenään. 

 

Kuten mainittu, asiakastoiveisiin kuuluu palveluiden yksilöimistä. Asiakaskyselyn tuloksista 

huomataan, että yksilöintiä kaivataan myös palvelussa annettujen tarjousten osalta. 

Asiakaskunnan keskuudessa esiintyy kysyntää tarjouksista, ”jotka ovat personoituja”. Osana 

palvelun yksilöimistä voitaisiin harkita tarkempaa dokumentointia, jolle on myös kysyntää. 

Tällä hetkellä palvelussa asiakkaan on mahdollista itse päivittää autoaan koskevia tietoja. 

Asiakkaalle luotaisiin kuitenkin enemmän arvoa, mikäli tämä hoidettaisiin maksutapahtuman 

yhteydessä, ja ostettu tuote tai palvelu liitettäisiin asiakastunnuksen kautta suoraan yrityksen 
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verkkopalveluun. Tämä auttaisi myös tarjouksien kohdentamisessa. Kun yritys rekisteröi 

verkkopalveluun ostetun tuotteen tai huoltopalvelun maksun yhteydessä, se voi tarkemmin 

pitää kirjaa siitä, millaisia tuotteita ja palveluita milläkin asiakastunnuksella ostetaan. Näin 

yritys voi hyödyntää tietoa tekemissään tarjouksissa, osaten paremmin kohdentaa tarjouksensa, 

ja samalla tehostaen markkinointiaan. 

  



32 
 

4 Johtopäätökset 

 

Tutkielman teoria keskittyi asiakkaan kokeman arvon ja asiakkaan sitouttamisen ympärille. 

Aiheisiin liittyvää kirjallisuutta tutkittiin pyrkimyksenä selittää, mitkä tekijät ajavat asiakasta 

ylläpitämään asiakassuhdetta palveluntarjoajaan, ja millainen rooli asiakkaan kokemalla arvolla 

on asiakkaan sitoutumisessa. Aiemman kirjallisuuden tarkastelun jälkeen on selvää, että 

asiakkaan kokemalla arvolla on huomattava vaikutus asiakkaan halukkuuteen sitoutua 

yritykseen. Useiden tutkijoiden (esimerkiksi Chung-Yu & Li-Wei 2012, Hallowell 1996, 

Ravald & Grönroos 1996, Kaplan & Norton 2003) ajatukset koetusta arvosta, 

asiakasuskollisuudesta- ja tyytyväisyydestä ja asiakkaan sitoutumisesta tukevat päätelmää. 

Todetaan, että asiakkaan kokemalla arvolla on perustellusti vaikutusta asiakkaan sitoutumiseen. 

Hua et al. (2014) päätyivät samaan tulokseen, kun he tutkivat asiakasarvoa mobiilipalveluissa. 

Tutkimuksen lopputulemana oli, että mobiilipalveluja tulisi kehittää perustuen asiakkaan 

arviolle palvelussa koetusta arvosta, jotta asiakkaat jatkavat mobiilipalvelun käyttöä. Tulos 

tukee tutkielman päätelmää siitä, että asiakasarvolla on rooli asiakkaan sitouttamisessa myös 

verkkopalvelukontekstissa, ja että palvelua on kannattavaa kehittää perustuen asiakasarvolle. 

 

4.1 Tärkeimmät tutkimustulokset ja tulosten soveltaminen 

 

Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaan sitouttamista 

yritykseen pitkällä aikavälillä voidaan edistää verkkopalvelun kehittämisen kautta. Ennen kun 

voitiin analysoida sitä, millä keinoin asiakasta voidaan sitouttaa verkkopalvelukontekstissa, oli 

selvitettävä, onko verkkopalvelun käytön ja asiakkaan sitoutumisen välillä havaittavissa 

yhteyttä; onko asiakasta mahdollista sitouttaa yritykseen verkkopalvelun kautta? Tästä syystä 

tutkimuksen pääkysymys muotoutui seuraavalla tavalla: 

 

”Selittääkö asiakkaan verkkopalvelun käyttö hänen halukkuuttaan sitoutua palvelua 

ylläpitävään yritykseen?” 
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Tutkielman tärkein tutkimustulos on, että asiakkaan sitouttaminen yritykseen verkkopalvelun 

kehittämisen kautta on mahdollista. Lineaarisen regressioanalyysin tuloksista huomataan, että 

asiakkaan aikomus jatkaa verkkopalvelun käyttöä vaikuttaa olennaisesti asiakkaan haluun 

jatkaa asiakassuhdetta yrityksen kanssa, sillä muuttujien välillä on havaittavissa vahva 

positiivinen lineaarinen yhteys. Päätelmää tukevat myös muuttujien väliset 

korrelaatiotarkastelut. Täten voidaan todeta, että asiakkaan aikomus jatkaa verkkopalvelun 

käyttöä selittää siis asiakkaan aikomusta jatkaa asiakassuhdetta, eli asiakkaan sitoutumista 

yritykseen. Voidaan päätellä, että asiakkaat, jotka käyttävät verkkopalvelua paljon, sitoutuvat 

suuremmalla todennäköisyydellä yritykseen. Voidaan myös olettaa, että kun verkkopalvelua 

kehitetään niiden tekijöiden osalta, jotka tuottavat asiakkaille eniten arvoa verkkopalvelussa, 

asiakas herkemmin jatkaa verkkopalvelun käyttöä, ja näin todennäköisemmin on myös halukas 

sitoutumaan. 

 

Pääongelmaan saadun vastauksen merkitys on nähtävissä sen osalta, että yrityksen on tärkeää 

panostaa ylläpitämäänsä verkkopalveluun. Asiakkaiden kokemus verkkopalvelusta vaikuttaa 

asiakkaan haluun jatkaa asiakassuhdetta palvelua ylläpitävään yritykseen, joten verkkopalvelun 

kehittäminen on yrityksen näkökulmasta kannattavaa. Samoin voidaan päätellä, että asiakkaan 

verkkopalvelun käyttö vaikuttaa asiakkaan halukkuuteen syventää asiakassuhdetta. Jos 

asiakkaan kokemus yrityksen ylläpitämästä verkkopalvelusta on huono, oletetaan, ettei asiakas 

halua syventää asiakassuhdettaan ja sitoutua yritykseen, mikä on huono asia yrityksen 

liiketoiminnan kannalta. Lopputulemana pääongelmaan vastaamisen osalta voidaan todeta, että 

asiakasta voidaan sitouttaa yritykseen sen ylläpitämän verkkopalvelun kehittämisen kautta, 

mutta asiakkaat sitoutuvat yritykseen todennäköisemmin, mikäli palvelun tiettyjä osa-alueita 

kehitetään. Se, että asiakkaiden suunnalta on kysyntää palvelun kehittämiselle, selviää 

kyselytutkimuksen tuloksista. Niiden keinojen tarkastelemiseksi, joiden kautta verkkopalvelua 

on kannattavaa kehittää, tunnistettiin asiakkaan sitoutumisen kannalta kriittiset arvoajurit. 

Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin kolme asiakassuhteen jatkamista selittävää tekijää, joista 

tärkein (asiakkaan aikomus jatkaa verkkopalvelun käyttöä) vastasi myös ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. Ennen ideointia palvelun kehittämisestä olikin olennaista tunnistaa ne 

tekijät, jotka asiakkaat kokevat kaikkein tärkeimmiksi. Tästä syystä tutkimuksen ensimmäinen 

alaongelma muotoutui seuraavasti: 
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”Mitkä ovat kriittisimmät tekijät verkkopalvelussa asiakkaan sitouttamisen kannalta?” 

 

Tutkielman tilastollisessa osuudessa tutkittiin yhteensä yhdentoista tekijän yhteyttä 

asiakassuhteen jatkamiseen. Kuvaan 2 on koottu tekijät, joiden havaittiin lineaarisen 

regressioanalyysin tulosten tai asiakaskyselyn tulosten perusteella vaikuttavan asiakkaiden 

sitoutumiseen verkkopalvelukontekstissa. Kuvaan on sisällytetty ne asiat, joita asiakkaat pitävät 

tärkeinä käyttäessään yrityksen verkkopalvelua, eli se edustaa palvelun osa-alueita, joita 

yrityksen on kannattavaa kehittää, kun sen tavoitteena on asiakkaiden sitouttaminen. 

 

Olennaisin arvoajuri, johon yrityksen tulee panostaa kehittäessään verkkopalvelua, on 

verkkopalvelun tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys. Tutkimuksen tuloksista havaitaan, että 

asiakkaat valitsivat sen tärkeimmäksi tekijäksi verkkopalvelussa, joten sen katsotaan tuottavan 

asiakkaille eniten arvoa verkkopalvelukontekstissa. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat arvostavat 

eniten verkkopalvelun teknistä toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä sitä käyttäessään. Ajurin 

merkitystä korostaa myös lineaarisen regressioanalyysin tuloksista tulkittava tulos, jonka 

mukaan teknisellä toimivuudella ja helppokäyttöisyydellä on yhteys asiakkaan aikeeseen jatkaa 

verkkopalvelun käyttöä. Korrelaatiotarkasteluissa havaittiin, että ajuri selittää lievästi myös 

asiakassuhteen jatkamista, mikä korostaa tekijän merkitystä verkkopalvelun kehitysprosessissa. 

Päätellään, että verkkopalvelun tekniseen toimivuuteen ja helppokäyttöisyyteen panostamisen 

tulee olla olennaisin osa verkkopalvelun kehittämistä. 

 

Tutkimuksen tuloksista huomataan, että asiakkaat arvostavat paljon verkkopalvelua 

käyttäessään tunnetta siitä, että he ja heidän tarpeensa ovat tärkeitä yritykselle. Tilastollisista 

tuloksista (korrelaatiotarkastelut ja lineaarinen regressioanalyysi) on havaittavissa myös, että 

asiakkaan tunne siitä, että hän on saanut yritykseltä tarpeeksi henkilökohtaista palvelua, on 

yhteydessä asiakkaan halukkuuteen jatkaa asiakassuhdetta palvelua ylläpitävään yritykseen. 

Päätellään, että asiakkaan huolenpidolla ja sillä, että hän kokee annetun palvelun 

henkilökohtaiseksi, on suurta merkitystä asiakkaalle. Huolenpidon merkitystä asiakkaalle 

tutkittiin verkkopalvelukontekstissa, mutta asiakkaan kokemaa henkilökohtaisen palvelun tasoa 

tutkittiin yleisellä tasolla (liite 1). Asiakaskyselyn tuloksista havaittiin, että asiakaskunnan 

keskuudessa on kysyntää yksilöidyille palveluille ja personoiduille tarjouksille 
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verkkopalvelussa. Kyselyn tuloksiin perustuen päätellään, että asiakkaat kaipaavat 

henkilökohtaisempaa palvelua sekä yrityksen suunnalta yleisesti, että sen ylläpitämässä 

verkkopalvelussa. Kuvassa 2 muuttuja on niiden tekijöiden yhteydessä, jotka selittävät 

asiakassuhteen jatkamista verkkopalvelukontekstissa, mutta kuitenkin eriteltynä. Erottelu on 

tehty syystä, että henkilökohtainen palvelu ei vielä kuulu olennaisena yrityksen 

verkkopalveluun, vaikka palvelua on personoitu joidenkin osa-alueiden osalta. 

Henkilökohtainen palvelu tulisi kuitenkin integroida tiiviimmäksi osaksi verkkopalvelua, jos 

yrityksen tavoitteena on sitouttaa asiakkaita verkkopalvelun kautta. 

 

 

Kuva 2. Asiakkaan sitoutumista edistävät tekijät verkkopalvelukontekstissa. 

 

Tuloksista havaitaan myös, että mikäli asiakas kokee verkkopalvelun parantaneen hänen 

kokonaisvaltaista palvelukokemustaan, asiakas todennäköisemmin jatkaa asiakassuhdetta, ja 

sitoutuu yritykseen. Tulos voidaan rinnastaa siihen, että kun asiakas kokee palvelun olevan 

hyödyllinen, hän todennäköisemmin jatkaa palvelun käyttämistä, ja näin sitoutuu herkemmin 

yritykseen. Lineaarisen regressioanalyysin tuloksista havaittiin muuttujan ”Olen 

kokonaisvaltaisesti tyytyväisempi saamaani palveluun verkkopalvelun myötä” olevan 

yhteydessä asiakkaan halukkuuteen jatkaa asiakassuhdetta. Asiakaskyselyn tuloksista on 

tulkittavissa, että asiakkaat arvostavat arkipäivässään verkkopalvelun hyödyllisyyttä. 

Asiakkaan 
sitoutuminen

Kriittiset arvoajurit:

- Palvelun tekninen 
toimivuus ja 
helppokäyttöisyys

- Huolenpito

- Palvelun hyödyllisyys

Asiakassuhteen jatkamista 
selittävät tekijät 
verkkopalvelukontekstissa:

- Aikomus jatkaa 
verkkopalvelun käyttöä

- Tunne siitä, että verkko-
palvelu on vaikuttanut
positiivisesti asiakkaan 
kokonaisvaltaiseen
palvelukokemukseen

Asiakkaan tunne siitä, 
että hän on saanut 

tarpeeksi 
henkilökohtaista 

palvelua
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Korrelaatiotarkasteluissa havaittiin, että ”Verkkopalvelun hyödyllisyys” tekijänä selittää lievästi 

asiakkaan halukkuutta jatkaa asiakassuhdetta. Päätellään, että asiakkaat, jotka suhtautuvat 

myönteisesti verkkopalveluun, ja jotka kokevat sen hyödylliseksi arkipäivässään, sitoutuvat 

todennäköisemmin palvelua ylläpitävään yritykseen. 

 

Kun asiakkaille tärkeimmät tekijät verkkopalvelukontekstissa on tunnistettu, on olennaista 

pohtia, miten niitä voisi hyödyntää yrityksen verkkopalvelun kehitysprosessissa. On tärkeää 

miettiä, miten tuloksia voidaan soveltaa yrityksen liiketoimintaan ja verkkopalveluun 

käytännössä. Tästä syystä tutkielman toinen alatutkimuskysymys muotoutui seuraavasti: 

 

”Miten verkkopalvelua olisi kannattavaa kehittää?” 

 

Jotta asiakkaita voidaan sitouttaa yritykseen verkkopalvelun kehittämisen kautta, yrityksen 

tulee kasvattaa koettua hyötyä edistäviä tekijöitä ja pienentää kustannuksia lisääviä, sillä 

asiakas tekee päätöksen palvelun käytön jatkamisesta perustuen arvioon palvelun hyödyistä ja 

kustannuksista (Hua et al. 2014). Tutkimuksessa havaittiin kohdeyrityksen kannalta muutama 

olennainen ongelma, jotka voidaan liittää asiakkaan kokeman kustannuksen kasvuun. 

Asiakaskyselyn tuloksista havaittiin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä verkkopalveluun ja siellä 

esitettäviin tarjouksiin, mutta vain 26 prosenttia otannasta on käyttänyt verkkopalvelua 

tilatessaan tuotteita tai palveluja, ja vain 23 prosenttia on hyödyntänyt verkkopalvelussa 

annettuja tarjouksia. Huomataan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun pääsääntöisesti, 

mutta verkkopalvelun käyttöaste on kuitenkin matala. Yksi mahdollinen tapa selittää ongelmaa 

on palvelussa esiintyvien teknisten vikojen kautta, jotka kasvattavat asiakkaan kokemaa 

kustannusta. Kyselyn tuloksista selvisi, että yli 20 prosentilla otannasta on ollut ongelmia 

palvelua käyttäessä, joista suurin osa on ollut teknisiä. Kun verkkopalvelun tekninen toimivuus 

ja sen helppokäyttöisyys on asiakkaiden mielestä tärkein asia verkkopalvelussa, on mahdollista, 

että teknisten ongelmien vuoksi palvelun laatu ei vastaa sitä, mitä asiakas odottaa. Näin palvelu 

ei vastaa täysin asiakkaiden odotuksia. Tulos on havaittavissa, kun vertaillaan asiakkaiden 

tyytyväisyyttä verkkopalveluun mittaavien muuttujien keskiarvoja; muut muuttujat saavat 

korkeamman keskiarvon.  Päätellään, että yrityksen tulee panostaa entistä enemmän 

verkkopalvelun tekniseen toimivuuteen. 
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Nusair et al. (2013) ovat tutkineet tekijöitä, jotka liittyvät asiakkaiden sitouttamiseen 

yhteisöpalvelussa, ja tulivat tulokseen, että tunnepitoisella sitoutumisella on keskeinen rooli 

asiakkaan sitouttamisessa. He uskovat, että palvelun käyttäjien sitouttamiseksi palvelun 

ylläpitäjän tulisi pyrkiä luomaan tunnesiteistä palvelun käyttäjiin, sekä keskittyä toimintoihin, 

jotka kasvattavat positiivista yhteydentunnetta palvelun ylläpitäjän ja käyttäjän välillä. 

Tutkimuksen tulokset tukevat tämän tutkielman tuloksia. Asiakkaalle tunne siitä, että hänestä 

välitetään, on tärkeää. Tästä syystä yrityksen tulisi luoda palveluun toimintoja, jotka rakentavat 

tunnesidettä yrityksen ja asiakkaan välille. Näin varmistettaisiin myös riittävä kommunikaatio 

yrityksen ja asiakkaan välillä, ja tätä kautta myös se, asiakas kokee saavansa yritykseltä 

tarpeeksi henkilökohtaista palvelua verkkopalvelussa. Tällä tavoin kasvatettaisiin myös 

asiakkaan kokemaa hyötyä. Kuten mainittu, yksi mahollinen tapa tähän olisi eräänlaisen 

viestikentän luominen, jonka kautta asiakas voisi keskustella yrityksen edustajan kanssa 

kohtaamastaan ongelmasta. Tällä hetkellä verkkopalvelussa on ilmoitettu sähköpostiosoite, 

jonka kautta asiakas voi ottaa yhteyttä yritykseen. Sähköposti voi kuitenkin olla 

epäkäytännöllinen viestinnän väline tänä päivänä, joten yrityksen ja asiakkaiden välistä 

kommunikaatiota olisi kannattavaa kehittää. 

 

Mahdollinen ratkaisu ongelmaan olisi keskustelufunkio, jonka osana viestikenttä toimisi. 

Toiminnon kautta asiakkaat voisivat keskustella keskenään ja yrityksen edustajan kanssa, 

julkisesti tai yksityisviestien välityksellä. Olisi asiakkaan päätettävissä, haluaako hän viestin 

julkiseksi, ja esimerkiksi tietylle asiakkaalle kohdistetut tarjoukset voitaisiin lähettää 

yksityisviestin kautta. Julkisten viestien avulla myös muita asiakkaita voitaisiin osallistaa 

keskusteluun. Näin voitaisiin lisätä yhteyden tunnetta myös asiakkaiden keskuudessa, ja 

asiakkaiden kokema yhteisöllisyyden tunne myös lisääntyisi. Myös asiakkaiden välisen 

yhteydentunteen luominen on tärkeää, kun yrityksen tavoitteena on sitouttaa asiakkaita (Nusair 

et al. 2013). Samalla ylläpitäjän vastaukset saataisiin useamman ihmisen tietoon, jolloin ne 

hyödyttäisivät useampaa asiakasta. Keskustelufunktiota voitaisiin käyttää myös 

yhteiskehittämisen välineenä. Asiakkaan ja yrityksen välinen kommunikaatio on 

yhteiskehittämisen keskiössä (Prahalad & Ramaswamy 2004), ja lisääntyneen kommunikaation 

kautta asiakkaita voitaisiin osallistaa palvelun kehittelyprosessiin paremmin; palvelua voitaisiin 

yhteiskehittää asiakkaiden kanssa. Keskustelufunktio olisi siis toiminto, joka oletettavasti 

edistäisi mahdollisuutta yhteiskehittämiseen ja lisäisi asiakkaan tunnepohjaista sitouttamista, 
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sillä lisääntyneen kommunikaation avulla voitaisiin edistää asiakkaan tunnetta siitä, että hän on 

tärkeä yritykselle. 

 

Asiakkaiden sitouttamisen edistämiseksi palvelua kannattaisi myös yksilöidä. Päätelmä 

perustuu asiakaskyselyn tuloksiin, joista havaittiin, että asiakkaiden keskuudessa esiintyy 

kysyntää palveluiden yksilöimiselle ja tarjouksien personoimiselle. Tukea löytyy myös siitä, 

että asiakkaat arvostavat palvelua, jonka he tuntevat henkilökohtaiseksi. Tarkempi 

ostotapahtumien rekisteröiminen ja datan hyötyntäminen markkinoinnin kohdentamisessa olisi 

hyödyllistä sekä yritykselle, että asiakkaalle. Massamarkkinointi on menettänyt tehokkuutaan, 

joten pyrkimys esitettyjen tarjouksien personoimiseen on tärkeää, jotta markkinointi olisi 

tehokasta. Jos tarjoukset olisivat kohdennettuja tietyille asiakasryhmille, voidaan olettaa, että 

suurempi osa kohderyhmästä hyödyntäisi tarjouksia, jolloin yritys saisi tehostettua 

markkinointiaan. Yrityksen verkkopalvelua voitaisiin hyödyntää tarkemmassa myytyjen 

tuotteiden ja palveluiden dokumentoinnissa. Kun asiakkaan ostokset tai suoritetut 

huoltotoimenpiteet rekisteröidään palveluun asiakkaan asiakasnumerolla, yritys pyrkii 

pitämään tarkemmin kirjaa siitä, mitä milläkin asiakasnumerolla ostetaan. Näin yritys voi 

kohdentaa tarjouksia verkkopalvelussa asiakkailleen ostorekisteron tietoihin perustuen. 

Samalla asiakkaat voisivat myös seurata esimerkiksi huoltotoimenpiteitä, joita heidän autolleen 

on tehty. Näin asiakas näkee vähemmän vaivaa kun hänen ei tarvitse pitää itse huolta tietojen 

päivittämisestä verkkopalveluun, ja hänelle voidaan luoda enemmän arvoa.  

 

4.2 Tutkimuksen yleistettävyys ja luotettavuus sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimustulosten katsotaan olevan yleistettävissä perusjoukkoon, mutta ne ovat täysin päteviä 

vain kohdeyrityksen tapauksessa. Tutkimus on rajattu kohdeyrityksen verkkopalvelun 

käyttäjiin, joten tuloksia voidaan hyödyntää vain perusjoukkoa koskevissa analyyseissa, eikä 

niitä voida yleistää täysin esimerkiksi muilla toimialoilla ylläpidettyihin verkkopalveluihin. 

Tutkimuksen tulokset voivat kuitenkin linjata myös muilla toimialoilla sitä, mitä asiakkaat 

arvostavat verkkopalvelua käyttäessään. Näin tutkimuksen tuloksia voidaan pitää suuntaa 

antavina esimerkiksi yhteisöpalvelukontekstissa ja muissa verkkopalveluissa. Jotta 

tutkimuksen tuloksia voitaisiin yleistää koskemaan verkkopalveluja alasta riippumatta, tulisi 

tutkimuksen perusjoukkoon sisällyttää asiakkaita useilta eri aloilta, eli tutkimuksen 
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perusjoukkoa tulisi laajentaa. Yritysten verkkopalvelujen merkitys niiden liiketoiminnassa on 

kasvanut viime vuosina, joten asiakasarvoa ja asiakkaan sitouttamista 

verkkopalvelukontekstissa olisi kannattavaa tutkia laajemmin. 

 

Vaikka tutkimuksen otanta kattaa suurehkon osan (melkein kaksikymmentä prosenttia) 

tutkittavasta perusjoukosta, ja sen tulosten katsotaan olevan yleistettävissä perusjoukkoon, ei 

tutkimus kuitenkaan anna syvällistä tietoa asiakkaiden mieltymyksistä. Tutkimuksen 

validiteettia voitaisiin parantaa, jos asiakkaiden arvontuotannosta hankittaisiin tarkempaa 

tietoa. Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina: ne kertovat asiakkaiden 

odotuksista, tarpeista ja arvontuotannosta, mutta yrityksen kannalta kannattavaa olisi syventää 

tietoa esimerkiksi ryhmä- tai yksilöhaastattelujen avulla. Näin yritys oppisi tuntemaan 

lähemmin, mistä tekijöistä sen asiakkaiden arvontuotantoprosessi koostuu. Yritys voisi myös 

haastattelut suoritettuaan vertailla asiakaskyselyn tuloksia haastatteluista saatuihin tuloksiin. 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia parantaa tutkimuksen suuri otanta perusjoukosta. Tiedon 

keräämiseksi suoritetun asiakaskyselyn asetelma voi kuitenkin heikentää tutkimuksen 

reliabiliteettia. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin palkinto, minkä seurauksena osa 

vastaajista on voinut vastata kyselyyn palkinnon takia, miettimättä vastauksiaan syvällisesti ja 

antaen väärää tietoa. Tämä voi vääristää tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen reliabiliteetin 

katsotaan kuitenkin olevan suhteellisen hyvä asiakaskyselyn asetelmasta huolimatta. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Tutkimusta varten toteutettu asiakaskysely 

 

Q1 Ikä?  
______ Ikä (1) 

 

Q2 Sukupuoli? 
 Mies (1) 

 Nainen (2) 

 

Q3 Miten pitkään olet ollut yrityksen asiakas? 
 Alle 5 vuotta (1) 

 5-10 vuotta (2) 

 Yli 10 vuotta (3) 

 En osaa sanoa (4) 

 

Q4 Tyytyväisyys yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin? 

 
Täysin eri 

mieltä (1) 

Osittain eri 

mieltä (2) 

Minulla ei ole 

mielipidettä (3) 

Osittain samaa 

mieltä (4) 

Täysin samaa 

mieltä (5) 

Olen tyytyväinen 

yrityksen 

tuotteisiin/palveluihin 

(1) 

          

 

 

Q5 Missä määrin käytät autoon tai autoiluun liittyviä palveluita muilta toimijoilta kuin 

yritykseltä (esimerkiksi huoltopalvelut?) 
 Käytän pääasiassa muiden toimijoiden palveluita (1) 

 Käytän yhtä paljon sekä yrityksen että muiden toimijoiden palveluita (2) 

 Käytän pääasiassa yrityksen palveluita (3) 

 Käytän vain yrityksen palveluita (4) 

 

Q8 Oletko ostanut  tuotteita/varannut palveluita verkkopalvelun kautta? 
 Kyllä (1) 

 En (2) 

 

Q9 Mitä tuotteita olet ostanut/mitä palveluita olet tilannut verkkopalvelun kautta 

(vapaaehtoinen kohta)? 

 

Q11 Miten usein arviolta ostat tuotteita/varaat palveluita verkkopalvelun kautta? 

 Kerran 2-3 kuukaudessa (1) 

 Puolivuosittain (2) 

 Kerran vuodessa (3) 

 

Q12 Mitä uusia tuotteita tai palveluita haluaisit pystyä ostamaan/tilaamaan verkkopalvelun 

kautta, joita et vielä pysty (vapaaehtoinen kohta)? 
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Q13 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

 
Täysin eri mieltä 

(1) 

Osittain eri 

mieltä (2) 

Ei mielipidettä 

(3) 

Osittain samaa 

mieltä (4) 

Täysin samaa 

mieltä (5) 

Olen tyytyväinen 

verkkopalveluun 

(1) 

          

Koen 

verkkopalvelun 

hyödylliseksi (2) 

          

Palvelua on 

mielestäni helppo 

käyttää (3) 

          

Palvelu vastaa 

odotuksiani (4) 
          

 

 

Q21 Onko sinulla ollut ongelmia verkkopalvelua käyttäessäsi? 
 Ei ole (1) 

 Kyllä on, millaisia? (2) ____________________ 

 

Q15 Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, kun käytät verkkopalvelua (myös muut, kuin 

yrityksen verkkopalvelu)?   

 

Q16 Oletko hyödyntänyt tarjouksia, joita olet saanut verkkopalvelussa? 
 Kyllä (1) 

 En (2) 

 

 
Ei lainkaan 

tärkeää (1) 

Vain vähän 

tärkeää (2) 
Ei mielipidettä (3) 

Suhteellisen 

tärkeää (4) 

Erittäin tärkeää 

(5) 

Saan verkkopalvelun 

kautta etuja (esimerkiksi 

tarjouksia), joita muut 
asiakkaat eivät saa (1) 

          

Tarpeistani huolehditaan, 

ja koen, että yritys 
välittää minusta ja 

eduistani (2) 

          

Saan verkkopalvelun 

kautta hyviä tarjouksia, 

joiden kautta säästän 
kustannuksissa (3) 

          

Verkkopalvelu on 

helppokäyttöinen ja 
teknisesti toimiva (4) 

          

Verkkopalvelussa on 
laajasti tuotteita ja 

palveluita, mistä voin 

valita (5) 

          

Pystyn helpottamaan 

arkeani palvelun avulla 
(saan esimerkiksi varattua 

ajan nopeasti akuuttiin 

ongelmaan) (6) 

          

Saan itse valita sisällön, 

jonka näen 

verkkopalvelussa (voin 
itse muokata palvelua, 

esim. saan valita, saanko 

tarjouksia) (7) 
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Q18 Oletko kokenut ne tarjoukset hyödyllisiksi, joita olet saanut verkkopalvelun kautta? 
 Kyllä (1) 

 En (2) 

 

Q19 Millaisia tarjouksia haluaisit saada verkkopalvelussa (vapaaehtoinen kohta)? 

 

Q31 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

 

 

 

Q22 Mitä kautta haluaisit saada/etsit tietoa autoon ja autoiluun liittyvistä asioista? Valitse 

kaksi tärkeintä tietolähdettä: 

 Yrityksen verkkosivuilta (1) 

 Verkkopalvelusta (2) 

 Henkilökohtaisella puhelinsoitolla (3) 

 Tekstiviestillä (4) 

 Sanomalehdestä (5) 

 Googlesta (6) 

 Facebookista (7) 

 Televisiosta (8) 

 Radiosta (9) 

 Muualta, mistä?: (10) ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Täysin eri 

mieltä (1) 

Osittain eri 

mieltä (2) 

Ei mielipidettä 

(3) 

Osittain samaa 

mieltä (4) 

Täysin samaa 

mieltä (5) 

Yritys on tarjonnut 

minulle tarpeeksi 

henkilökohtaista palvelua 

(1) 

          

Verkkopalvelu on 

mielestäni parantanut 

yrityksen asemaa 

palveluntarjoajana (olen 

kokonaisuudessaan 

tyytyväisempi saamaani 

palveluun) (2) 

          

Aion jatkaa 

asiakassuhdettani 

yrityksen kanssa (3) 

          

Aion jatkaa 

verkkopalvelun 

käyttämistä (4) 
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 Liite 2. Korrelaatiot muuttujien “Olen tyytyväinen verkkopalveluun”, ”Koen verkkopalvelun 

hyödylliseksi”, ”Verkkopalvelu on mielestäni helppokäyttöinen” ja ”Verkkopalvelu vastaa 

odotuksiani” välillä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 3. Faktorianalyysin lataukset ja reliabiliteetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spearman Correlation Coefficients, N = 197 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

 Q13_1_TyytVP Q13_2_VPHyod Q13_3_Helpk Q13_4_OdoV 

Q13_1_TyytVP 

 

1.00000 

 

0.63093 

<.0001 

0.54784 

<.0001 

0.68580 

<.0001 

Q13_2_VPHyod 

 

0.63093 

<.0001 

1.00000 

 

0.53620 

<.0001 

0.66377 

<.0001 

Q13_3_Helpk 

 

0.54784 

<.0001 

0.53620 

<.0001 

1.00000 

 

0.61613 

<.0001 

 Q13_4_OdoV 

 

0.68580 

<.0001 

0.66377 

<.0001 

0.61613 

<.0001 

1.00000 

 

Factor Pattern Faktori 1 

Q13_4_OdoV Verkkopalvelu vastaa odotuksiani 0.87788 

Q13_1_TyytVP Olen tyytyväinen verkkopalveluun 0.84983 

Q13_2_VPHyod Koen verkkopalvelun hyödylliseksi 0.83343 

Q13_3_Helpk Verkkopalvelu on mielestäni helppokäyttöinen 0.79655 

Korrelaatiot 

 

Olen tyytyväinen 

verkkopalveluun 

Koen verkkopalvelun 

hyödylliseksi 

Verkkopalvelu on 

mielestäni 

helppokäyttöinen 

Verkkopalvelu 

vastaa 

odotuksiani 

Olen tyytyväinen 

verkkopalveluun 

1.00000 0.61715 0.55084 0.67807 

Koen verkkopalvelun 

hyödylliseksi 

0.61715 1.00000 0.53725 0.64483 

Verkkopalvelu on 

mielestäni 

helppokäyttöinen 

0.55084 0.53725 1.00000 0.60991 

Verkkopalvelu vastaa 

odotuksiani 

0.67807 0.64483 0.60991 1.00000 

Cronbach Coefficient Alpha 

Variables Alpha 

Raw 0.860189 

Standardized 0.860948 
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Liite 4. Selitettävän muuttujan ”Aion jatkaa asiakassuhdetta” ja selittävien muuttujien väliset 

korrelaatiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 5. Lineaarinen regressioanalyysi 1a: selitettävä muuttuja ”Aion jatkaa asiakassuhdetta” 

Muuttuja Parametriestimaatti t-arvo Pr > |t| Toleranssi 

Intercept 1.28601 3.95 0.0001 . 

Q15_1_Erit -0.00985 -0.16 0.8716 0.45996 

Q15_2_Huolenp 0.02545 0.40 0.6897 0.69953 

Q15_3_Kust 0.02602 0.42 0.6758 0.45022 

Q15_4_Tekn 0.02432 0.34 0.7355 0.54066 

Q15_5_Monip -0.04539 -0.80 0.4231 0.56029 

Q15_6_Hyod 0.00318 0.05 0.9582 0.53229 

Q15_7_Muok 0.05089 0.96 0.3362 0.66250 

Q31_1_HKP 0.16406 3.40 0.0008 0.77176 

Q31_2_KokT 0.09383 1.58 0.1167 0.52903 

Q31_4_VPK 0.42246 6.26 <.0001 0.54969 

 

 

Liite 6. Lineaarinen regressioanalyysi 1a (selitettävä muuttuja ”Aion jatkaa asiakassuhdetta”): 

Käytetyt havainnot, mallin merkitsevyys ja homoskedastisuus 

 Q31_3_AS  Q31_3_AS 

Q15_1_Erit 

 

0.18866 

0.0090 
Q15_7_Muok 

 

0.25176 

0.0004 

Q15_2_Huolenp 

 

0.17737 

0.0141 
Q31_1_HKP 

 

0.46746 

<.0001 

Q15_3_Kust 

 

0.18312 

0.0112 
Q31_2_KokT 

 

0.46886 

<.0001 

Q15_4_Tekn 

 

0.26841 

0.0002 
Q31_4_VPK 

 

0.59859 

<.0001 

Q15_5_Monip 

 

0.19194 

0.0078 
Q13_KokTyytVP 

 

0.35096 

<.0001 

Q15_6_Hyod 

 

0.28007 

<.0001 

  

 

Käytetyt 

havainnot 

 

F-arvo 

 

Pr > F 

 

Pr > ChiSq 

192 15.70 <.0001 0.3734 
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Liite 7. Lineaarinen regressioanalyysi 1b: selitettävä muuttuja ”Aion jatkaa asiakassuhdetta” 

Muuttuja Parametriestimaatti t-arvo 

Pr > |t| 
Toleranssi 

Intercept 1.89200 5.11 <.0001 . 

Q15_1_Erit 0.00993 0.15 0.8830 0.46021 

Q15_2_Huolenp -0.03879 -0.56 0.5776 0.69634 

Q15_3_Kust 0.02671 0.39 0.6994 0.44826 

Q15_4_Tekn 0.05507 0.69 0.4921 0.53635 

Q15_5_Monip -0.02026 -0.32 0.7478 0.56003 

Q15_6_Hyod 0.04185 0.64 0.5244 0.54673 

Q15_7_Muok 0.08406 1.43 0.1531 0.66144 

Q31_1_HKP 0.20945 3.88 0.0001 0.76083 

Q31_2_KokT 0.26657 3.72 0.0003 0.45478 

Q13_KokTyytVP 0.00209 0.02 0.9807 0.48462 

 

 

Liite 8. Lineaarinen regressioanalyysi 1b (selitettävä muuttuja ”Aion jatkaa asiakassuhdetta”): 

Käytetyt havainnot, mallin merkitsevyys ja homoskedastisuus 

 

Käytetyt 

havainnot 

 

F-arvo 

 

Pr > F 

 

Pr > ChiSq 

192 9.50 <.0001 0.2824 

 

 

Liite 9. Korrelaatio muuttujien ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä” ja ”Verkkopalvelun 

tekninen toimivuus ja helppokäyttöisyys” välillä 

Spearman Correlation Coefficients, N = 193 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

 Q15_4_Tekn 

Q31_4_VPK 
Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä 

0.31608 

<.0001 
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Liite 10. Lineaarinen regressioanalyysi 2: selitettävä muuttuja ”Aion jatkaa verkkopalvelun 

käyttöä” 

Muuttuja    Parametriestimaatti t-arvo Pr > |t| Toleranssi 

Intercept 2.77345 7.23 <.0001 . 

Q15_4_Tekn 0.28721 3.68 0.0003 0.88664 

 

 

 

Liite 11. Lineaarinen regressioanalyysi 2: käytetyt havainnot, mallin merkitsevyys ja 

homoskedastisuus (selitettävä muuttuja ”Aion jatkaa verkkopalvelun käyttöä”) 

 

 

Käytetyt 

havainnot 

 

F-arvo 

 

Pr > F 

 

Pr > ChiSq 

 

193 
 

8.08 
 

0.0004 
 

0.0670 

 

 

 

Liite 12. Asiakkaan tyytyväisyyttä verkkopalveluun mittaavat tekijät 

 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Min Max N 

 

Q13_1_TyytVP 3.8832487 0.9321763 1.0000000 5.0000000 197 

 

Q13_2_VPHyod 3.8274112 0.9797229 1.0000000 5.0000000 197 

 

Q13_3_Helpk 3.8629442 0.9723197 1.0000000 5.0000000 197 

 

Q13_4_OdoV 

 

3.6345178 

 

0.9304522 

 

1.0000000 

 

 

5.0000000 

 

 

197 
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Liite 13. Verkkopalvelun ja tarjouksien hyödyntäminen 

 

 

Liite 14. Asiakkaan tyytyväisyyttä yritykseen mittaavat tekijät 

 

Oletko hyödyntänyt verkkopalvelussasi saamia 

tarjouksia? Frekvenssi Prosenttiosuus 

1: ”Kyllä” 45 23 

2: ”En” 153 77 

Oletko kokenut verkkopalvelussa saamasi 

tarjoukset hyödylliseksi? 

 

Frekvenssi 

 

Prosenttiosuus 

1: ”Kyllä” 46 98 

2: ”En” 1 2 

Oletko ostanut tuotteita/varannut palveluita 

verkkopalvelun kautta? Frekvenssi Prosenttiosuus 

1: ”Kyllä” 51 26 

2: ”En” 145 74 

Miten usein olet ostanut tuotteita/varannut 

palveluita verkkopalvelun kautta? Frekvenssi Prosenttiosuus 

1: ”Kerran 2-3 kuukaudessa” 2 4 

2: ”Puolivuosittain” 20 38 

3: ”Kerran vuodessa” 31 58 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Min Max N 

Q4_TyytyvYR 4.1989796 0.9316096 1.0000000 5.0000000 196 

Q31_1_HKP 3.9234694 1.0324282 1.0000000 5.0000000 196 

 

 

Q31_3_AS 

 

 

4.3163265 

 

 

0.7986776 

 

 

1.0000000 

 

 

5.0000000 

 

 

196 


