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Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona vaasalaiselle kultasepänliikkeelle 

x. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajan potentiaalisten asiak-

kaiden kuluttajakäyttäytymistä liiketoiminnan fokusoimiseksi. Tavoitteena oli 

määritellä liiketoiminnalle tärkeimpiä asiakassegmenttejä sekä kartoittaa yrityksen 

imagon olemassa olevaa tilaa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kysyntää mahdol-

lisesti tulevaisuudessa avattavalle verkkokaupalle. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu suhdemarkkinoinnin, segmentoin-

nin ja imagon muodostumisen olemassa olevaan teoriaan. Tutkimusmenetelmänä 

käytettiin kvantitatiivista tutkimusta, joka toteutettiin sähköisellä kyselylomak-

keella. Kysely julkaistiin Facebookin välityksellä ja vastauksia saatiin yhteensä 48 

kappaletta. 

Tutkimustulosten mukaan korut ja kellot osoittautuivat tärkeimmiksi tuotekoko-

naisuuksiksi kohdeyrityksen tarjonnassa, minkä vuoksi liiketoiminta ja asiakkai-

den segmentointi kannattaa keskittää näihin. Verkkokaupan avaaminen puolestaan 

toisi yrityksen ulottuville täysin uuden asiakassegmentin. Tutkimuksessa nousi 

esille kohdeyrityksen imagon tuntemattomuus. Yrityksen tulisi siis panostaa entis-

tä paremmin markkinointitoimenpiteisiin.  

 

Muita tärkeitä havaintoja yleisesti kultasepänliikkeisiin liittyen olivat verkkosivu-

jen päivittämisen tärkeys, sekä Facebookin ja Instagramin soveltuvuus alan yritys-

ten markkinointiin sosiaalisessa mediassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat   segmentointi, imago, asiakassuhteet, markkinointi 



VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  

Marketing 

  

 

ABSTRACT 

Author   Kaisa Möttönen 

Title Customer segmentation & business focusing of a jeweler 

retail store 

Year   2019 

Language  Finnish 

Pages   78+ 2 Appendices 

Name of Supervisor Kim Skåtar 

 

This thesis was commissioned by a jeweler retail store x located in Vaasa. The 

aim of the study was to examine the consumer behavior of the company’s poten-

tial customers and to define the business activity. The aim of the study was to de-

termine the most important customer segments and to survey the company image. 

The study also examined demand for the company’s prospective online store. 

The theoretical framework of the study was based on the theories of relationship 

marketing, segmentation and image formation. The study was conducted with us-

ing the quantitative research method and executed as an electric questionnaire. 

The questionnaire was published via Facebook and it received 48 responses. 

Based on the research results jewelry and watches turned out to be the most im-

portant product categories in the company’s supply, so therefore the business ac-

tivity and the customer segmentation should focus on these. The opening of the 

online store in turn would bring a whole new customer segment within the reach 

of the company. The company was found to be unfamiliar among the consumers. 

Therefore, the company should invest more in the marketing procedures. 

 

Other important observations concerning jeweler retail stores in general were the 

importance of updating the websites and the suitability of Facebook and Instagram 

for social media marketing in the field.  
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1  JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Tämän opinnäytetyön aiheena on vaasalaisen kultasepänliikkeen asiakassegmen-

tointi ja liiketoiminnan fokusoiminen. Tutkimuksen toimeksiantajana toimii vaa-

salainen, jo vuonna 1898 toimintansa aloittanut kultasepänliike x. Yrityksen toi-

mialana on kello-, kultaseppä- ja optisen alan tuotteiden vähittäis- ja tukkukauppa 

sekä huolto ja tuonti. Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluu timanttien, korujen, 

kellojen, lahjatavaroiden ja palkintojen myynti sekä näihin liittyvät huoltopalve-

lut.  

Tutkimuksen lähtökohtana on yrityksen tarve määritellä suuntaviivoja liiketoi-

minnalleen tarkastelemalla potentiaalisia asiakkaita tutkimustiedon pohjalta. Tar-

kastelun aiheena ovat asiakkaiden kiinnostuksen kohteet, liiketoiminnan laajenta-

minen, sekä yrityksen olemassa olevan imagon tila.  

Tutkimus perustuu suhdemarkkinoinnin, segmentoinnin ja imagon muodostumi-

sen olemassa olevaan teoriaan, sekä kyselyn avulla kartoitettuun tutkimustietoon. 

Tutkimus tuo arvoa erityisesti kohdeyritykselle, mutta mahdollisesti myös mille 

tahansa kulta- ja kelloalalla toimivalle yritykselle. 

Suhdemarkkinointi on markkinoinnin tarkastelua suhteina, verkostoina ja niihin 

kuuluvien osapuolien vuorovaikutuksena. Suhdemarkkinointi on asiakaskeskeinen 

toimintatapa, jonka keskiössä on asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin vastaaminen. 

Asiakkaita ei tule nähdä yhtenä kuluja aiheuttavana massana vaan kohdella näitä 

yksilöinä ja segmentteinä. Olennaista on keskittyä pitkän aikavälin tavoitteisiin ja 

pitkäaikaisten suhteiden luomiseen. Mitä enemmän yritys tietää asiakkaastaan, 

sitä paremmin se pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. (Gummeson 2000.) 

On tärkeää tiedostaa, että asiakkaat ovat erilaisia ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. 

Yrityksen tulisikin tavoitella niitä, jotka hyötyvät yrityksen tuotteiden ja palvelui-

den hankinnasta ja asiakassuhteen olemassaolosta. Yrityksen kannattaa keskittyä 



9 

 

asiakkaisiin, joille se pystyy tuottamaan eniten hyötyä. Tämä on segmentoinnin 

ydinajatus. (Kotler, Kartajaya, & Setiawan 2011.) 

Segmentoinnilla tarkoitetaan markkinoiden jakamista erilaisiin asiakasryhmiin 

segmentointikriteerien perusteella. Segmentoinnin avulla määritellään ja valitaan 

yrityksen optimaalisimmat kohderyhmät. Jokainen muodostettu asiakasryhmä 

koostuu jollain tavalla keskenään samanlaisista yksilöistä ja toisaalta jokainen 

ryhmä eroaa toisistaan tarpeillaan ja ostokäyttäytymisellään. Muodostettuja asia-

kasryhmiä kutsutaan segmenteiksi. (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1993; Lecklin 

2006.) 

Yrityksen imago muodostuu arvoista, mielipiteistä ja tunteista, joita olemassa ole-

vat, potentiaaliset ja menetetyt asiakkaat sekä muut sidosryhmät liittävät yrityk-

seen. Se on valoillaan oleva yleiskuva yrityksestä tietyn ihmisryhmän sisällä. 

Imago syntyy yritystoiminnan myötä. Se on vaikutelma, jonka kuluttaja saa yri-

tyksestä sen palveluiden ja markkinointiviestien kautta, ja joka näin ollen vaikut-

taa ostopäätökseen. Imago antaa odotuksia yrityksen palveluista sekä suodattaa 

viestejä ja havaintoja yrityksestä. Imagon muodostumiseen vaikuttavat yrityksen 

tavoittelema mielikuva, markkinointitoimenpiteet sekä kuluttajien odotukset ja 

kokemukset organisaatiosta. (Bernstein 1984; Clow & Baack 2007; Grönroos 

2009.) 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

Työn tarkoituksena on määritellä kohdeyrityksen olemassa olevia ja potentiaalisia 

asiakkaita segmentteihin ostokäyttäytymisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, 

jotta kohdeyritys pystyisi keskittämään liiketoimintaansa ja palvelutarjoomaansa 

entistä optimaalisemmalla tavalla. Tavoitteena on löytää yritykselle sopivia seg-

mentointitapoja ja liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä segmenttejä.  

Tavoitteena on kartoittaa kysyntää liiketoiminnan laajentamiselle. Kohdeyrityksen 

suunnitelmissa on laajentaa toimintaansa tulevaisuudessa kivijalkamyymälästä 

verkkokauppaan. Tutkimuksessa selvitetään, onko kysyntää olemassa ja millaista 
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palvelua verkkokaupasta haetaan. Lisäksi yritys haluaa selvittää sen olemassa ole-

van imagon tilaa, ja tarkastella, vastaako tämä tila yrityksen tavoittelemaa imagoa.  

Kohdeyrityksellä ei tutkimuksen toimeenpanohetkellä ole virallista asiakasrekiste-

riä, eikä tutkimustietoon pohjautuvaa menetelmää ole aiemmin hyödynnetty asia-

kaskunnan segmentoinnissa. Kohdeyritys toimii myös ensimmäistä kertaa opin-

näytetyön toimeksiantajana. Tutkimuksella on näin ollen merkittävää uutuusarvoa 

sekä toimeksiannon, että yrityksen liiketoiminnan kehittämisen ja fokusoimisen 

kannalta. Lisäksi asiakaskunnan segmentointi on merkittävä lähtökohta asiakas-

suuntaisen markkinoinnin ja palveluympäristön luomisessa.  

1.3 Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset & rajaus 

Tutkimusongelmana on löytää tapoja jakaa kultasepänliikkeen x potentiaalisia 

asiakkaita segmentteihin ja määritellä yrityksen tärkeimmät kohderyhmät. On-

gelmana on myös tulevaisuudessa avattavan verkkokaupan kysynnän ja yrityksen 

imagon tilan selvittäminen.  

Tutkimuskysymyksiä ovat millaisiin kohderyhmiin yrityksen tulisi jakaa asiak-

kaansa, mihin kohderyhmiin yrityksen tulisi keskittyä, onko mahdolliselle verk-

kokaupalle kysyntää ja vastaako yrityksen todellinen imago tavoiteltua imagoa. 

Lisäksi selvitetään, mitä kultasepänliikkeiden verkkosivuilta vaaditaan ja mitkä 

ovat tärkeimpiä sosiaalisen median kanavia alan yrityksille. 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kuluttajien tarpeita ja odotuksia kultasepän-

liikkeiden palveluista, löytää potentiaalisia tapoja yrityksen x asiakkaiden seg-

mentoinnille ja selvittää, vastaako yrityksen x imagon todellinen tila tavoiteltua 

imagoa. Tärkeimpien kohderyhmien ja markkinointitoimenpiteiden lopullinen va-

linta ja käytännön toteutus, sekä imagon tilan syvällinen tarkastelu rajataan näin 

ollen tutkimuksen ulkopuolelle. 
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1.4 Työn kulku 

Tutkimus perustuu suhdemarkkinoinnin, segmentoinnin ja imagon muodostumi-

sen olemassa olevaan teoriaan sekä empiirisellä tutkimuksella kartoitettuun tutki-

mustietoon. Otannassa käytetään kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimusmene-

telmää. kvantitatiivisen otannan valinta perustuu suurta vastausmäärää vaativiin 

tutkimuskysymyksiin; segmenttien muodostamiseen ja kysynnän kartoittamiseen 

tarvitaan mahdollisimman suuri ja monipuolinen otanta. Tutkimus sisältää myös 

kvalitatiivisia, eli laadullisia piirteitä, sillä kyselyn avulla pyritään myös ymmär-

tämään potentiaalisten asiakkaiden mieltymyksiä kultasepänliikkeiden ja koh-

deyrityksen tuotteita ja palveluita kohtaan.  

Sekä olemassa olevien, että potentiaalisten asiakkaiden mielipiteitä ja käyttäyty-

mismalleja kartoitetaan e-lomakkeella suoritettavan kyselyn avulla. Kyselylo-

makkeen muodostamiseen käytetään Google-forms -ohjelmaa ja kyselyn toteut-

taminen tapahtuu Facebookin välityksellä. Kyselylomake sisältää valmiita vas-

tausvaihtoehtoja ja arviointiasteikkoja 1-5 sisältäviä kysymyksiä, sekä edellisiä 

tarkentavia, avoimia vastauskenttiä sisältäviä kysymyksiä.  

Tuloksia analysoidaan määrällisesti Spss -ohjelman avulla. Analyysissä hyödyn-

netään ristiintaulukointia ja korrelaatiotestejä. Avoimia vastauksia käsitellään sa-

nallisesti. Analyysissä käydään läpi vastaajien taustatiedot, ostokäyttäytyminen 

yleisesti, kultasepänliikkeiden verkkosivuilta halutut ominaisuudet, tärkeimmät 

sosiaalisen median kanavat, verkkokaupan kysyntä sekä kohdeyrityksen imagon 

tila. Analyysin pohjalta pyritään muodostamaan ja määrittelemään kohdeyrityk-

selle tärkeimmät segmentit.  

Tutkimuksen lopuksi käydään läpi tärkeimmät havainnot ja johtopäätökset, joihin 

kohdeyrityksen tulisi kiinnittää huomiota, ja joihin perustuen yrityksen olisi syytä 

tehdä toimenpiteitä. Lisäksi käydään läpi tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti, 

sekä pohditaan tarvetta mahdollisille jatkotutkimuksille. 
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2 SUHDEMARKKINOINTI 

Tässä luvussa tutustutaan suhdemarkkinoinnin teoriaan ja sen tarkoitukseen yri-

tyksen liiketoiminnassa ja markkinoinnissa.  

2.1 Mitä on suhdemarkkinointi? 

Suhdemarkkinointi on markkinoinnin tarkastelua suhteina, verkostoina ja niihin 

kuuluvien osapuolien vuorovaikutuksena. Suhteen olemassaolo edellyttää vähin-

tään kaksi osapuolta. Yksinkertaisimmillaan suhde voi muodostua toimittajan ja 

asiakkaan välisestä, molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta. Suhdeverkosto puo-

lestaan muodostuu useasta toisiinsa liittyvästä suhteesta. Suhdemarkkinoinnissa 

olennaista on keskittyminen yksilöön ja samankaltaisten yksilöiden muodostamiin 

ryhmiin, eli segmentteihin. (Gummeson 2000.) 

Suhdemarkkinointi on asiakaskeskeinen toimintatapa, jonka keskiössä on asiak-

kaan toiveisiin ja tarpeisiin vastaaminen. Suhdemarkkinointia soveltavassa yrityk-

sessä markkinointi ei ole vain yhden henkilön tai osaston tehtävä, vaan koko yri-

tysorganisaatiota johdetaan markkinointikeskeisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yri-

tyksen jokainen työntekijä, vastuualueestaan riippumatta, vaikuttaa jollain tavoin 

yrityksen markkinointiin ja asiakassuhteisiin. (Gummeson 2000, 31-35.) 

Yhteistyö on yksi suhdemarkkinoinnin ydinarvoista. Suhdemarkkinoinnin tavoit-

teena on luoda pitkäaikaisia suhteita yhteistyössä kaikkien suhteen osapuolien 

kanssa. Suhteen osapuolet eivät tällöin ole asettautuneet vastakkain toisiinsa näh-

den, vaan toimivat suhteessa kumppaneina, kaikkia osapuolia hyödyttävällä taval-

la. Olipa kyseessä sitten B-to-C (Business to Customer) tai B-to-B (Business to 

Business) -puolella toimiva yritys, suhdemarkkinointia sovellettaessa uusien asi-

akkaiden haalimista tärkeämpää on jo olemassa olevien asiakkaiden säilyttämi-

nen, ja vastaavasti asiakkaiden menettämisen ehkäiseminen. (Gummeson 2000, 

31-35.) 

Yhteistyön saumattomuus vaatii kaikkien suhteen osapuolien aktiivisuutta ja vuo-

rovaikutteisuutta (Gummeson, 2000, 31-35). Tämä tarkoittaa sitä, että toimittajat 
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ottavat aktiivisesti yhteyttä sekä yrityskumppaneihinsa että asiakkaisiinsa, ottavat 

vastaan palautetta ja parannusehdotuksia, kuuntelevat suhdekumppaneiden toivei-

ta ja pyrkivät aktiivisesti muuttamaan toimintatapojaan niiden mukaisiksi. Jotta 

tämä olisi mahdollista, aktiivisuutta ja vuorovaikutteisuutta tarvitaan myös asiak-

kailta; toiveisiin ja tarpeisiin on vaikea vastata, jos niitä ei tiedetä. 

Suhdemarkkinointia soveltavan yrityksen on ymmärrettävä yksittäisen asiakkaan 

arvo. Asiakkaita ei tule nähdä yhtenä kuluja aiheuttavana massana tai vastapuole-

na ristiriitatilanteissa. Päinvastoin, asiakkaita tulee kohdella yksilöinä ja segment-

teinä, joita yritys pyrkii palvelemaan ja tuottamaan näille arvoa. Olennaista on 

keskittyä pitkän aikavälin tavoitteisiin ja pitkäaikaisten suhteiden luomiseen, ly-

hyen tähtäimen voittojen sijasta. (Gummeson 1993, 40-42; 2000, 31-35.) 

2.2 Suhteiden ominaispiirteitä 

Asiakasuskollisuudella on tärkeä rooli suhdemarkkinoinnissa. Mitä korkeampi 

uskollisuusaste on, sitä syvempänä asiakassuhdetta voidaan pitää. Potentiaalisista 

asiakkaista voi tulla yrityksen asiakkaita, asiakkaista kanta-asiakkaita ja suhde-

markkinoinnin avulla asiakassuhteet voivat kehittyä edelleen siten, että asiakkais-

ta tulee yrityksen ja sen palvelujen tukijoita, tai jopa yrityksen puolestapuhujia. 

(Gummeson 2000, 36-38.) 

On huomattava, että suhteen olemassaolo vaatii tilanteen tiedostamisen ja hyväk-

symisen suhteen molemmilta osapuolilta. Asiakas saattaa esimerkiksi ostaa samal-

ta toimittajalta useita kertoja mm. toimittajan sijainnin, monopoliaseman tai hal-

van hinnan takia; asiakkaalla ei siis ole sitoutunut itse toimittajaan millään tavalla, 

vaan saattaa vaihtaa ostopaikkaa heti tilaisuuden koittaessa. Voi myös olla, ettei 

asiakas yksinkertaisesti halua suhdetta, tai ettei suhteen säilyttäminen tai kehittä-

minen ole yrityksen kannalta edes järkevää. Tällaisia tilanteita esiintyy esimerkik-

si hintojen kilpailutuksessa, tai kuluttajalle ainutlaatuisissa ostotapahtumissa, ku-

ten juhlapaikkaa vuokratessa tai taloa rakennutettaessa. (Gummeson 2000, 36-38.) 

Suhteen olemassaolo vaatii siis muutakin, kuin toistuvia ostoja. Kuten edellä mai-

nittiin, suhteille ominaista on yhteistyö. Yhteistyötä ilmenee erilaisissa muodoissa 
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ja monissa erilaisissa suhteissa; toimittajan ja asiakkaan, kilpailijoiden tai esimer-

kiksi yrityksen ja median välillä. Suhteisiin liittyy myös sitoutumista ja riippu-

vuutta. Suhteen osapuolet voivat olla riippuvaisia suhteen olemassaolosta esimer-

kiksi tuotteen saatavuuden tai toimitusajankohdan vuoksi. Molempien osapuolien 

on tällöin sitouduttava suhteeseen sen toimivuuden takaamiseksi. (Gummeson 

2000, 43-49.) 

Suhteisiin liittyy myös aina luottamus, epävarmuus ja riski. Luottamus on yksi 

suhteen kulmakivistä; ilman luottamusta suhdetta on vaikea luoda ja ylläpitää. 

Luottamus voi kohdistua esimerkiksi yritykseen, brändiin, ammattikuntaan tai yk-

sittäiseen henkilöön. Luottamuksen rinnalla kuitenkin kulkevat epävarmuus ja ris-

ki; palvelu ei välttämättä vastaa asiakkaan odotuksia, asiakas saattaa perua suuret 

kaupat tai esimerkiksi pankki saattaa evätä lainahakemuksen. (Gummeson 2000, 

43-49.) 

On myös tavallista, että suhteen osapuolilla on suhteessa erilainen määrä valtaa. 

Esimerkiksi asiakas on usein heikommassa asemassa toimitusaikojen tai hinnoitte-

lun suhteen. Toisaalta, asiakkaalla on halutessaan valta vaihtaa toimittajaa. Vallan 

käyttämisellä vain omaksi edukseen on luonnollisesti negatiivinen vaikutus suh-

teen kehittymiseen. Suhteen kestäminen ja lujittaminen vaativat hyvää tahtoa ja 

joustavuutta kaikilta osapuolilta. (Gummeson 2000, 43-49.) 

Suhdemarkkinoinnissa pyritään kestäviin ja pitkäaikaisiin suhteisiin. Pitkäaikaiset 

suhteet hyödyttävät usein kaikkia osapuolia, sillä esimerkiksi uusien asiakkaiden 

saamiseen tai sopivan toimittajan löytämiseen voi kulua paljon resursseja. Toistu-

vat tilaukset, informaation kulkeminen tai muutosten tekeminen on usein helpom-

paa, kun osapuolet tuntevat toisensa. Aina suhteet eivät kuitenkaan toimi tai kehi-

ty halutulla tavalla. Kannattamattomia suhteita ei ole järkevää ylläpitää. Jos suh-

teesta koituu enemmän resurssien menettämistä kuin arvoa, on se luultavasti syytä 

katkaista. (Gummeson 2000.) 

Suhde vaatii yhteydenpitoa, eli kontakteja. Kontaktien määrä kuitenkin vaihtelee 

suuresti suhteesta riippuen. Joissakin suhteissa yhteydenpito on tiheää ja säännöl-
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listä, toisissa taas kontakteja esiintyy hyvin harvoin. Kontaktien määrä ei kuiten-

kaan suoraan kerro suhteen laadusta tai syvyydestä. Kuluttaja saattaa tehdä päivit-

täin ostoksia lähikaupassaan tai lounastaa aina samassa ravintolassa. Hän saattaa 

seuraavalla viikolla kuitenkin lähteä tarjousten houkuttelemana ostoksille toiseen 

myymälään tai varata pöydän uudesta ravintolasta. Tällöin uskollisuus lähikaup-

paan tai lounasravintolaan ei ole vakaalla pohjalla. Sama kuluttaja saattaa kuiten-

kin varata lomamatkansa aina saman matkanjärjestäjän kautta tai asioida saman 

hammaslääkärin luona. Kontaktit eivät näissä tapauksissa ole yhtä tiheitä tai sään-

nöllisiä, mutta suhde saattaa olla huomattavasti edellisiä tiiviimpi. (Gummeson 

2000, 43-49.) 

Suhteet ovat aina jollain tavalla läheisiä tai etäisiä. Tämä voi ilmetä fyysisesti, 

henkisesti tai tunnepohjaisesti. Fyysisyys liittyy sijaintiin, henkisyys mm. uskon-

toihin tai kulttuureihin ja tunnepohjaisuus esimerkiksi asenteisiin, tottumuksiin tai 

henkilökohtaisiin suhteisiin. Läheisyys lisää tunnetta turvallisuudesta, mikä taas 

liittyy vahvasti edellä mainittuun luottamukseen. Läheisyys liittyy myös ihmis-

kontaktiin; esimerkiksi verkkopalvelut tekevät suhteesta etäisemmän verrattuna 

perinteiseen asiakaspalvelutilanteeseen, vaikka ydinpalvelu tuodaan fyysisesti lä-

hemmäs asiakasta. (Gummeson 2000, 43-49.) 

Suhteet voivat olla virallisia, epävirallisia tai yhdistelmä molempia. Suhteessa tar-

vitaan myös avoimuutta osapuolten välillä. Viralliset suhteet edellyttävät sopi-

muksia tai muita kirjallisia dokumentteja. Yritysmaailmassa virallisuus on taval-

lista ja sitä saatetaan keventää epävirallisemmilla liiketapaamisilla ja henkilökoh-

taisten suhteiden luomisella. Kuluttajalle virallisia suhteita ovat esimerkiksi sopi-

mussuhteet pankkiin, vakuutusyhtiöön tai puhelinoperaattoriin. Suhteet kampaa-

moon tai urheiluseuraan taas voivat olla hyvinkin epävirallisia ja niissä usein ke-

hittyy henkilökohtaisiakin suhteita. (Gummeson 2000, 43-49.) 

Tehokkuuden takaamiseksi suhteissa tarvitaan rutiininomaisuutta. Esimerkiksi 

yhteydenotot, tilaukset ja toimitukset tapahtuvat usein tietyn kaavan mukaisesti. 

Rutiinien tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa prosesseja niin toimittajan kuin 

asiakkaankin näkökulmasta. Joskus rutiinien suhteen joudutaan tekemään komp-
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romisseja suhteen säilyttämiseksi. Esimerkiksi ristiriitatilanteissa yritys saattaa 

joutua joustamaan normaalikäytäntöään asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi. 

(Gummeson 2000, 43-49.) 

Suhdemarkkinoinnin näkökulmasta suhde on muutakin kuin rahan ja hyödykkei-

den vaihdantaa: Suhde on myös vuorovaikutusta ja yhteisen arvon tuottamista, 

joissa tieto ja osaaminen ovat sisältönä (Gummeson 2000, 43-49). Mitä enemmän 

yritys tietää asiakkaastaan, sitä paremmin se pystyy vastaamaan asiakkaan tarpei-

siin. Vastaavasti, mitä enemmän asiakas on halukas kertomaan itsestään ja toiveis-

taan, sitä syvemmäksi suhde voi kehittyä. Myös saman alan tai alueen yritykset 

voivat tehdä keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi varausjärjestelmien, kotisivujen 

tai tapahtumien suhteen. Tällainen yhteistyö kokoaa yhteen tietoa, osaamista ja 

resursseja, ja hyödyttää usein sekä yhteistyötä tekeviä yrityksiä, että lopullista 

asiakasta. 

Henkilökohtaisilla ja sosiaalisilla ominaisuuksilla, kuten iällä, sukupuolella, per-

soonalla, karismalla jne. on myös oma vaikutuksensa suhteissa (Gummeson 2000, 

43-49). Nämä ovat merkittävässä roolissa etenkin henkilökohtaisten suhteiden 

syntymisessä. Mm. viehättävyys ja persoonallisuus ovat hyvin subjektiivisia käsit-

teitä, joihin ihmiset reagoivat eri tavoin. Yksi asiakas saattaa kokea innokkaan ja 

palvelualttiin myyjän ahdistavana, kun toinen asiakas kokeekin saavansa erittäin 

hyvää palvelua. Kuluttaja ei välttämättä hyödynnä jatkossa tietyn yrityksen palve-

luja huonoksi koetun palvelutilanteen takia ja yritysmaailmassa ratkaisu kauppo-

jen syntymisestä saatetaan tehdä henkilökemian perusteella. 

2.3 Tuotteet ja palvelut internetissä 

Tuotteiden ja palveluiden markkinoiminen internetissä eroaa jokseenkin perintei-

sestä markkinointimallista. Perinteisten markkinointityökalujen lisäksi on otettava 

huomioon kuluttajan kokonaisvaltainen kokemus vierailtaessa yrityksen verkkosi-

vuilla. Markkinoinnista tulee yksinkertaista 4P-mallia monimuotoisempaa: osto-

päätökseen vaikuttavat tuotteen, hinnan, paikan ja mainonnan lisäksi verkkosivu-

jen toimivuus, saatu informaatio, tunteet, ohjeet ja muut vastaanotetut ärsykkeet. 
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Kuluttajaa ei siis tule tarkastella vain potentiaalisena asiakkaana, vaan myös in-

formaatioteknologian käyttäjänä. Mitä käyttäjäystävällisemmät verkkosivut ovat, 

sitä todennäköisemmin asiakas nauttii käyttökokemuksestaan. Miellyttävä koke-

mus saa asiakkaan todennäköisemmin palaamaan verkkosivuille ja tekemään 

mahdollisia uusintaostoja. (Constantinides 2004; Koufaris 2002.) 

Kuluttajan miellyttävä kokemus yritysorganisaation verkkosivuista on tärkeää 

riippumatta siitä, tapahtuuko varsinainen osto verkossa, kivijalkamyymälässä tai 

mahdollisesti molemmissa. Huonosti toimivilla verkkosivuilla on usein negatiivi-

nen vaikutus lopullisen ostopäätöksen syntymiseen. Laadukkaat, hyvin suunnitel-

lut verkkosivut puolestaan kannustavat kuluttajaa käyttämään yrityksen tarjoamia 

palveluja. Tästä syystä yritysten tulisi tarkastella kotisivujaan olennaisena osana 

palvelukokemusta. (Constantinides 2004.) 

Verkossa tapahtuva ostokokemus eroaa huomattavasti perinteiseen kivijalkamyy-

mälään sijoittuvasta ostotapahtumasta. Fyysisessä liikkeessä vieraillessa potenti-

aalisella asiakkaalla on mahdollisuus nähdä, koskettaa ja sovittaa tuotteita, testata 

palveluja ennen varsinaisen ostopäätöksen tekemistä ja saada henkilökohtaista 

asiakaspalvelua. Verkossa ostopäätös taas usein tehdään kuvien ja arvosteluiden 

perusteella. Tällöin asiakas ei siis saa samanlaista, kokonaisvaltaista kokemusta, 

johon vaikuttavat esimerkiksi liikkeen esillepano, taustamusiikki ja muut aististi-

mulaatiot tai muut asiakkaat. Ostokokemuksen rajoittuminen voi pienentää ostos-

ten tekemisestä syntyvää nautintoa ja vähentää niin sanottujen heräteostosten te-

kemistä. (Koufaris, Kambil & Labarbera 2001.) 

Toisaalta, mahdollisuus tehdä ostoksia verkossa säästää asiakkaalta aikaa ja mah-

dollistaa valikoimaan tutustumisen ja tuotteiden vertailun helposti paikasta riip-

pumatta. Verkossa asiakas voi hakea tietynlaisia hyödykkeitä altistumatta liik-

keessä tapahtuvalle markkinoinnille ja lisämyynnille. Verkkoasiointi antaa näin 

ollen enemmän valtaa asiakkaalle. Kuluttajalla on mahdollisuus vierailla monien 

yritysten verkkokaupoissa helposti, nopeasti ja edullisesti, kun kivijalkamyymä-

löiden kiertäminen vaatii aikaa ja vaivannäköä. Lisäksi verkkoasiointi antaa mah-
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dollisuuden ostosten tekemiseen yrityksen maantieteellisestä sijainnista riippumat-

ta: ostoksia on mahdollista tehdä jopa ympäri maailmaa. (Koufaris ym. 2001.) 

Yrityksille on tästä sekä haittaa että hyötyä. Toisaalta, verkkokauppa mahdollistaa 

asiakaskunnan laajentumisen maantieteellisesti, mutta toisaalta asiakasuskollisuu-

den saavuttaminen hankaloituu. Uusintaostot yhdessä kivijalkamyymälässä ovat 

verkkoasiointia yleisempiä esimerkiksi tottumusten ja aiempien kokemusten takia. 

Fyysisessä liiketilassa yrityksellä on suurempi mahdollisuus päättää mitä asiakas 

näkee, markkinoida tehokkaammin ja muokata palvelukokemusta tavoitteiden 

mukaiseksi. Vaikkei varsinaista ostopäätöstä tapahtuisi ensimmäisellä kerralla, 

asiakas on vastaanottanut tärkeää informaatiota mm. palvelun ja tuotteiden laadus-

ta. Rajallisen verkkokokemuksen vuoksi pienikin negatiivinen tekijä, kuten sivu-

jen sekavuus tai toiminnalliset puutteet voivat aiheuttaa potentiaalisen asiakkaan 

menetyksen. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää tarjota asiakkaille toimiva ja 

myönteinen palvelukokemus myös verkossa. (Koufaris ym. 2001.) 

2.4 Sosiaalinen media ja markkinointi 

Teknologian kehitys on tuonut lukuisia uusia mahdollisuuksia ja haasteita sekä 

yritysten markkinointiin, että kuluttajien valintoihin. Informaatioteknologia on 

kehittynyt uuden ajan teknologiaksi, mikä on mahdollistanut yksittäisten henki-

löiden itseilmaisun ja vuorovaikutuksen täysin uudella tavalla. Kuluttajat eivät 

enää vain vastaanota informaatiota, vaan tuottavat sitä myös itse. (Kotler, Karta-

jaya, & Setiawan 2011, 20-27.) 

Sosiaalinen media tarjoaa useita erilaisia kanavia viestien, uutisten, kuvien ja vi-

deoiden jakamiseen ja vastaanottamiseen. Osa palveluista on keskittynyt ytimek-

kääseen ilmaisuun; esimerkiksi Twitter on rajannut yhden viestin 140 merkin pi-

tuiseksi ”twiitiksi” ja Instagramin julkaisut ovat tavallisesti yksittäisiä kuvia tai 

lyhyitä videoita. Laajemmasta sisällöntuottamisesta esimerkkejä ovat Facebook 

tai blogit, jotka mahdollistavat mm. pitkien tekstien ja kuvien yhdistämisen. 

Vaikka iso osa uuden ajan teknologista liittyy yksittäisten kuluttajien henkilökoh-

taisten ajatusten ja mielipiteiden jakamiseen, on yrityksilläkin mahdollisuus hyö-
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tyä sen mukanaan tuomista kanavista. Sosiaalisen median hyödyntäminen mark-

kinoinnissa on parhaimmillaan innovatiivisuuden valloilleen päästämistä ja tren-

dien hyödyntämistä. Mutta mikä tärkeintä, sen kautta yrityksellä on mahdollisuus 

päästä lähemmäs kuluttajaa nopeasti ja edullisesti. Sosiaalinen media on avannut 

ovia myös uudenlaiselle yhteistyölle yritysten ja asiakkaiden välillä. Asiakkaiden 

jakamat kokemukset voivat antaa yrityksille arvokasta informaatiota esimerkiksi 

imagon tai tuotteiden kehitykseen. (Kotler ym. 2011, 20-27.) 

Sosiaalisen median kehittyminen on kuitenkin tuonut mukanaan myös haasteita 

markkinoinnin, ja varsinkin mainonnan saralle. Ihmisten vapaa ilmaisu sekä avoin 

mielipiteiden ja kokemusten jakaminen aikaansaavat jatkuvaa mainonnan merki-

tyksen pienenemistä kuluttajien ostokäyttäytymisessä; kuluttajat luottavat enem-

män toistensa mielipiteisiin, kuin yrityksen markkinointiviesteihin. Esimerkiksi 

suositut blogien kirjoittajat saattavat julkaisuillaan vaikuttaa kuluttajien käsityk-

siin yksittäisistä tuotteista tai jopa kokonaisesta yrityksestä.  (Kotler ym. 2011, 20-

27.) 

Kuluttajien luottamuksen saamisen lisäksi haasteena on markkinointiviestien suu-

resta määrästä erottautuminen ja oikean kohderyhmän löytäminen. Jotta sosiaali-

sessa mediassa markkinoinnista saataisiin mahdollisimman suurta hyötyä, yritys 

useimmiten tarvitsee seuraajia, eli ihmisiä, jotka ovat tehneet valinnan seurata yri-

tyksen julkaisuja. Markkinointiviestien lähettäminen on mahdollista myös ilman 

seuraajia, jolloin viestin vastaanottaminen tapahtuu esimerkiksi maantieteellisen 

sijainnin tai selaushistorian perusteella. Kuluttajat kuitenkin helposti ohittavat täl-

laiset viestit, jolloin jo pelkkä vastaanottajan huomion saaminen aiheuttaa omat 

haasteensa. 

On tärkeää tiedostaa, mikä kuluttajia motivoi käyttämään sosiaalisen median ka-

navia ja miten he näitä kanavia hyödyntävät. Suurimmalla osalla ihmisistä sisäl-

löntuottaminen tai muu vuorovaikuttaminen tietyn kanavan sisällä on vain satun-

naista. Lisäksi sosiaalista mediaa hyödynnetään useimmiten luomaan ja ylläpitä-

mään henkilökohtaisia suhteita, eikä asiakassuhteita yrityksiin tai brändeihin. Ku-

ten suhdemarkkinoinnin soveltaminen yleisestikin, myös näiden periaatteiden 
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hyödyntäminen sosiaalisen median saralla edellyttää potentiaalisten asiakkaiden 

motivoimista vuorovaikutukseen yrityksen kanssa. Useimmiten käyttäjät odotta-

vat saavansa vastineeksi jotain konkreettista, kuten alennuksia, käyttämästään 

ajasta ja huomiosta. (Gautam Parasnis, C.H.B. 2011.) 

2.5 Tulevaisuuden markkinointi 

Markkinoinnin voidaan sanoa keskittyneen kolmeen pääalueeseen: tuote-, asiakas- 

ja brändinhallintaan. Bordenin 4P-malli, tuote (Product), hinta (Price), paikka 

(Place) ja mainonta (Promotion), on hyvä esimerkki tuotekeskeisestä markkinoin-

tiajattelusta, jolloin markkinoinnin tehtävä oli suhteiden ja arvon tuottamisen si-

jasta synnyttää kuluttajille tarpeita tuotteisiin. Myöhemmin 4P-mallista on kehitet-

ty useita täydennettyjä variaatioita, kuten 7P, joka sisälsi myös asiakkaat ja henki-

löstö (People), toimintatavat (Process) ja toimintaympäristö (Physical evidence). 

(Gurumarkkinointi, 2018). Fokus siirtyi tuotteiden sijasta asiakashallintaan; seg-

mentointiin, kohdentamiseen ja asemointiin. (Kotler ym. 2011, 41-44.) 

Markkinointi kuitenkin kehittyy edelleen. Toimintaympäristöjen muuttuessa, syn-

tyy aina uusia tapoja markkinoida. Sosiaaliseen mediaan siirtyminen on yksi esi-

merkki markkinointiympäristön muuttumisesta. Viestintä on nopeaa, helppoa ja 

kaikkien ulottuvilla. Samalla markkinoijien ja kuluttajien kahtiajako on hämärty-

nyt, sillä myös kuluttajista on tullut entistä vahvemmin markkinoijia. Koska kulut-

tajat luottavat helpommin toistensa kokemuksiin ja mielipiteisiin, on yrityksille 

entistä tärkeämpää kuunnella asiakkaitaan, ylläpitää kuluttajien luottamusta ja 

pyrkiä toimimaan yhteistyössä näiden kanssa. (Kotler ym. 2011, 41-50.) 

Kotler, Kartajaya ja Setiawan ovat tiivistäneet tulevaisuuden markkinoinnin peri-

aatteet kymmeneen käskyyn, joiden ydinajatuksena on yhdistää yrityksen markki-

nointi ja arvot yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällöin arvot eivät ole vain sanahelinää 

tai yksittäisiä toimenpiteitä, vaan yritys toimii niiden mukaisesti. Vastaavasti 

markkinointia ei nähdä vain yhtenä erillisenä osa-alueena, vaan myös sen toteut-

taminen tapahtuu yrityksen arvojen mukaisesti. (Kotler ym. 2011.) 

1. Rakasta asiakkaitasi ja arvosta kilpailijoitasi 
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Asiakkaiden rakastamisella viitataan asiakasuskollisuuteen ja tunteisiin. Tunteilla 

on merkittävä vaikutus ostopäätösten ja brändiuskollisuuden syntymisessä. Jotta 

asiakasuskollisuus voidaan saavuttaa, on yrityksen annettava asiakkaille arvoa ja 

päästävä kosketuksiin näiden tunteiden kanssa. Esimerkkejä tällaisesta toiminnas-

ta ovat mm. kampanjat syöpäjärjestöjen tai kehitysavun hyväksi. (Kotler ym. 

2011.) 

Yritysten tulee myös arvostaa ja kunnioittaa kilpailijoitaan. Kilpailu kasvattaa ja 

kehittää kokonaismarkkinoita. Kilpailijoiden avulla on mahdollista oppia uutta, 

tunnistaa sekä omat, että kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet, ja kehittää yri-

tyksen toimintaa näiden mukaisesti. Yhdistämällä resursseja, teknologioita ja tie-

totaitoa yritysten välillä, on mahdollista toteuttaa strategioita ja hankkeita, joihin 

yksittäinen yritys ei välttämättä pysty. Toisin sanoin, kilpailijoita tulee tarkastella 

vihollisen sijaan mahdollisina yhteistyökumppaneina. (Kotler ym. 2011.) 

2. Ole herkkä muutoksille ja valmis muuttumaan 

Liiketoimintaympäristö ei ole staattisessa tilassa, vaan jatkuvassa muutoksessa. 

Kilpailijat kehittyvät ja uusia toimijoita tulee jatkuvasti markkinoille. Sama kos-

kee asiakkaita: Trendit muokkaavat asiakkaiden toiveita ja kehitys tuo mukanaan 

kokonaan uudenlaisia tarpeita. Muutoksia on pyrittävä paitsi tunnistamaan, myös 

ennakoimaan. Ei siis riitä, että yritys toimii vanhojen hyväksi koettujen periaattei-

den mukaisesti, vaan toimintaa on pyrittävä jatkuvasti kehittämään liiketoimin-

taympäristössä tapahtuvien muutosten mukana. (Kotler ym. 2011.) 

3. Suojele nimeäsi ja tunnista oma identiteettisi 

Yrityksen identiteetin tunnistaminen liittyy brändeihin ja tuotemerkkien mainee-

seen. Yritysten on tärkeää selventää omat arvonsa ja kristallisoimaan tuotemerk-

kinsä, sillä asiakkaat tekevät helposti ostopäätöksiä brändien perusteella; brändi 

on usein ratkaiseva tekijä kahden vastaavan tuotteen välillä (Kotler ym. 2011). 

Yrityksen nimen suojeleminen on erityisen tärkeää mm. tilanteissa, joissa yrityk-

sen omat arvot eroavat esimerkiksi emoyhtiön, yhteistyökumppaneiden tai ali-

hankkijoiden arvoista ja toimintaperiaatteista.  
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4. Lähesty ensimmäisenä niitä, jotka hyötyvät liiketoiminnastasi eniten 

Yrityksen ei tarvitse tavoitella kaikkia. On tärkeää tiedostaa, että asiakkaat ovat 

erilaisia ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. Yrityksen tulisikin tavoitella niitä, jotka 

hyötyvät yrityksen tuotteiden ja palveluiden hankinnasta ja asiakassuhteen ole-

massaolosta. Toisin sanoen, yrityksen kannattaa keskittyä asiakkaisiin, joille se 

pystyy tuottamaan eniten hyötyä. Tämä on segmentoinnin ydinajatus. (Kotler ym. 

2011.) 

5. Tarjoa hyvä kokonaisuus ja käypä hinta 

Hinnan, laadun ja markkinoinnin tulee vastata toisiaan. Kuluttajien huijaaminen 

tai huonon kokonaisuuden tarjoaminen johtaa lopulta asiakkaiden menettämiseen. 

Hinnoittelun tulee siis olla kohtuullista, mutta myöskään laadusta ei pidä tinkiä. 

Lisäksi markkinointi on toteutettava rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. (Kotler 

ym. 2011.) 

6. Ole aina saatavilla 

Internet on olennainen osa nyky-yhteiskuntaa ja globaaleja markkinoita. Digitaali-

tekniikan ja kuluttajien välillä on kuitenkin yhä kuiluja. Näiden kuilujen yli kurot-

tavilla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa potentiaalisten asiakkaiden välillä. 

(Kotler ym. 2011). Internetin käyttöön tarvittava tekniikka ei ole kaikkien saata-

villa tai sen hyödyntämiseen vaadittu osaaminen on puutteellista. Jotta yritykset 

pystyvät kasvattamaan potentiaalisten asiakkaidensa joukkoa, on niiden autettava 

asiakkaita löytämään yritykset. Tämä korostuu varsinkin globaalissa liiketoimin-

nassa ja tavoiteltaessa esimerkiksi alhaisen tulotason yhteisöjä. 

7. Tavoita, pidä kiinni ja kasvata 

On tärkeää tutustua asiakkaisiin yksilötasolla, jotta heidän toiveitaan, tarpeitaan ja 

käyttäytymistään pystytään ymmärtämään. Kun yrityksellä on selkeä kuva asiak-

kaasta, on sen mahdollista kasvattaa tästä saatavaa liiketoimintaa tarjoamalla juuri 

tälle asiakkaalle sopivia ratkaisuja ja kokonaisuuksia. Jos yritys onnistuu pitämään 
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asiakkaat tyytyväisinä, luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja vielä kasvatta-

maan näitä, on sillä hyvät edellytykset saada itselleen vahvoja kannattajia ja puo-

lestapuhujia. (Kotler ym. 2011.) 

8. Liiketoiminta on palveluliiketoimintaa 

Toimi yritys sitten millä alalla tahansa, on muistettava, että tuotteet synnyttävät 

aina myös palvelua. Jokainen yritys on siis toimialasta riippumatta palveluyritys 

(Kotler ym. 2011). Palveluajattelun ja asenteen tulee olla osa yritystä; se ei ole 

vain asiakasrajapinnassa työskentelevien tehtävä. Kun jokainen työntekijä ase-

mastaan riippumatta ymmärtää asiakkaan arvon ja palvelun merkityksen, välittyy 

palveluasenne suuremmalla todennäköisyydellä myös asiakkaalle positiivisella 

tavalla. 

9. Paranna liiketoimintaprosessien laatua, toimitusvarmuutta ja kustannuste-

hokkuutta 

Liiketoimintaprosesseja, toimitusvalmiutta ja kustannustehokkuutta on tärkeää 

pyrkiä jatkuvasti parantamaan asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja voittojen 

kasvattamiseksi. Yrityksen on varmistettava, että asiakkaalle, toimittajille ja yh-

teistyökumppaneille annetut lupaukset pystytään täyttämään. Lupausten lunasta-

matta jättäminen ja epärehellinen toiminta aiheuttavat turhia kustannuksia sekä 

asiakkaiden ja kumppaneiden menetystä. (Kotler ym. 2011.) 

10. Kerää relevanttia tietoa ja hyödynnä sitä 

Liiketoimintaan liittyvien päätösten vaikutuksia on tarkasteltava laajasti. Esimer-

kiksi pelkkä numeroihin katsominen ei ratkaise henkilöstön tai asiakkaiden tyyty-

väisyydessä ilmeneviä ongelmia. On tärkeää havainnoida jokapäiväisiä prosesse-

ja, puuttua ongelmakohtiin ja oppia sekä onnistumisista, että virheistä. Kokemus 

ja henkinen kypsyys auttavat markkinoijia ja johtajia tekemään nopeita ja järkeviä 

päätöksiä (Kotler ym. 2011.) 

 



24 

 

3 SEGMENTOINTI 

Tässä luvussa perehdytään segmentoinnin olemukseen ja tarkoitukseen liiketoi-

minnassa, sekä tutustutaan segmentointiprosessiin siihen liittyvien tekijöiden ja 

vaiheiden avulla. 

3.1 Segmentoinnin käsite 

Segmentoinnilla tarkoitetaan markkinoiden jakamista erilaisiin asiakasryhmiin 

jonkin kriteerin perusteella. Jokainen muodostettu asiakasryhmä koostuu jollain 

tavalla keskenään samanlaisista yksilöistä ja toisaalta jokainen ryhmä eroaa toisis-

taan tarpeillaan ja ostokäyttäytymisellään. Muodostettuja asiakasryhmiä kutsutaan 

segmenteiksi. Segmentointi voidaan viedä myös asiakaskohtaiselle tasolle, jolloin 

muodostetaan yhä tarkempia asiakasprofiileja mm. tehtyjen ostojen perusteella. 

(Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1993, 26; Lecklin 2006, 95.)  

Segmentointi on myös yrityksen kohderyhmien määrittämistä. Sen avulla valitaan 

yrityksen optimaalisimmat kohderyhmät, joita voi olla yksi tai useampia. Toisin 

sanoen kokonaismarkkinoilta valitaan yritykselle taloudellisesti tuloksellisimmat 

asiakasjoukot (Rope 2005, 154). Valituille kohderyhmille, eli segmenteille, mark-

kinoidaan eri tuotteita ja palveluita tai eri versioita samasta tuotteesta tai palvelus-

ta. Myös markkinointikeinot voivat vaihdella segmentistä riippuen. (Lahtinen ym. 

1993, 26.) 

3.2 Segmentoinnin tarkoitus 

Jos yritys näkee potentiaaliset asiakkaansa yhtenä massamarkkinana ja myy näin 

ollen samaa tuotetta jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle samoja markkinointi-

keinoja käyttäen, ei kaikkien asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ole mahdollista 

(Lahtinen ym. 1993, 26). Segmentoinnin tarkoituksena on löytää heterogeenisiä 

kokonaismarkkinoita pienempiä ja muita potentiaalisia asiakkaita tuottavampia 

homogeenisiä ryhmiä, joihin yritys kohdistaa tarjontansa. Kun yritys löytää liike-

toiminnalleen sopivimmat asiakasryhmät ja suuntaa markkinointiresurssinsa nii-
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hin, voidaan olettaa yrityksen saavuttavan parempaa tulosta. (Rope 2005, 153-

154.) 

Asiakkaat haluavat usein yksilöityjä tuotteita ja räätälöityä palvelua (Lahtinen ym. 

1993, 18). Tästä johtuen yrityksen on pyrittävä tunnistamaan asiakkaiden tarpeet 

ja huomioitava ne koko yritystoiminnassaan (Lecklin 2006, 95). Ilman segmen-

tointia yritys usein menettää potentiaalisia asiakkaita optimaalisen palvelutar-

jooman puuttuessa tai tuhlaa markkinointiresursseja väärin kohdistettuihin mark-

kinointiviesteihin. Segmentoinnin onnistumiseksi yrityksen on tärkeää tuntea asi-

akkaidensa tarpeet ja suunnitella palvelutarjontansa näiden tarpeiden mukaisesti 

(Ylikoski 1997, 39-45). 

Segmentoinnin tavoitteena on saavuttaa yrityksen asettamat myynti- ja kannatta-

vuustavoitteet paremmin ja irrottautua massamarkkina-ajattelusta. Menetelmää 

hyödynnetään sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa, että jo markkinoilla olevien 

palvelutarjoomien myynnin vauhdittamisessa. Segmentoimalla markkinat yritys 

huomioi asiakkaidensa erilaiset tarpeet ja pyrkii vastaamaan niihin paremmin. 

(Lahtinen ym. 1993, 26.)  

Esimerkiksi kulta- ja kelloalalla yritys x voisi myydä yhtä rannekellomallia kaikil-

le potentiaalisille asiakkailleen ja markkinoida tarjoamaansa tuotetta yhdessä pai-

kallislehdessä. Potentiaaliset asiakkaat kuitenkin koostuvat mm. eri sukupuolen 

edustajista, eri-ikäisistä henkilöistä ja eri ammateissa ja elämäntilanteissa olevista 

henkilöistä. Lisäksi jokaisella potentiaalisella asiakkaalla on tietyt mieltymykset 

tuotteen tyylin, värin tai ominaisuuksien suhteen. Tällöin yksi rannekellomalli 

vastaa luultavasti vain pienen asiakasryhmän toiveisiin ja tarpeisiin. Kun huomi-

oon otetaan vielä suppea markkinointitapa, jää tästä pienestäkin asiakasryhmästä 

osa markkinoinnin ulkopuolelle.  

Yrityksellä x on tässä tapauksessa erittäin hyvä todennäköisyys parantaa liiketoi-

mintaansa segmentoinnin avulla. Jos yritys ottaa selvää potentiaalisten asiakkai-

den tarpeista, mieltymyksistä ja käyttäytymismalleista, on sen mahdollista muoka-

ta palvelutarjoomaansa näiden mukaiseksi. Yritys voi laajentaa kellovalikoimaan-
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sa esimerkiksi materiaalien, teknisten ominaisuuksien ja tyylien suhteen kysyn-

nästä riippuen. Lisäksi yritys voi hyödyntää lehtimainonnan ohella kohdennettuja 

markkinointiviestejä tietyn asiakasryhmän edustajille. Näin alun perin pienen 

asiakasryhmän tilalle voidaan valita useampi, tarkoin valikoitu asiakasryhmä, joi-

hin keskittymällä yrityksen on mahdollista nostaa kannattavuuttaan ja kasvattaa 

asiakastyytyväisyyttään.  

3.3 Segmentointistrategiat 

Yrityksillä on valittavinaan kolme vaihtoehtoista segmentointistrategiaa: segmen-

toimaton markkinointi, selektiivinen markkinointi tai keskitetty markkinointi. 

Päätös noudatettavasta strategiasta on riippuvainen mm. yrityksen tavoitteista, re-

sursseista ja riskinottohalusta. (Rope 2005, 161-165.) 

Segmentoimattomalla markkinoinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys tarkas-

telee asiakkaita yhtenä massana ja huomioi vain yleisimmät tarpeet ja toiveet 

kiinnittämättä huomiota niissä esiintyviin eroavaisuuksiin. Tällöin yrityksen pal-

velu on suunnattu ns. keskivertoasiakkaalle, eikä näin ollen vastaa minkään poten-

tiaalisen segmentin tarpeisiin (Lamb 1987, 56- 57). Segmentoimattomuus ei 

useimmiten nykyisin ole yritykselle kestävä tai kauaskantoinen strategia, sillä eri-

laisten tarpeiden olemassaolon laiminlyöminen aiheuttaa tyytymättömyyttä asiak-

kaiden keskuudessa. Lisäksi, segmentoimaton markkinointi heikentää sitä noudat-

tavan yrityksen kilpailukykyä segmentointia noudattavien yritysten kanssa. (Rope 

2005, 161-165.) 

Selektiivistä markkinointia noudattava yritys toimii markkinoiden kaikilla seg-

menteillä tarjoamalla jokaiselle segmentille tämän tietyn segmentin mukaisia tuo-

te- ja markkinointiratkaisuja. Strategian mahdollisuutena on saavuttaa suuri koko-

naismyynti ja vahva asema jokaisella segmentillä, mutta samalla se vaatii yrityk-

seltä runsaita resursseja useiden erilaistettujen ratkaisuiden tuottamiseen, varas-

tointiin ja markkinointiin. Selektiivinen markkinointi on usein toimiva ratkaisu 

kapeilla markkinoilla, joilla asiakkaita on vähän, mutta yksittäiset ostot suuria. 

(Rope 2005, 161-165.) 
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Keskitetyssä markkinoinnissa yritys noudattaa joko täysin keskitettyä markkinoin-

tia tai rajattua markkinointia. Täysin keskitetyn markkinoinnin strategiassa yritys 

valitsee kohderyhmäkseen vain yhden segmentin kokonaismarkkinoiden joukosta. 

Rajatun markkinoinnin strategiassa yritys taas poimii muutaman segmentin ja 

keskittää liiketoimintansa näihin. Keskitetyn markkinoinnin mahdollisuuksia ovat 

vahva markkina-asema ja maineen selektiivistä markkinointia pienemmillä resurs-

seilla. Keskitettyyn markkinointiin liittyy kuitenkin riski: Jos kaikki resurssit koh-

distetaan yhteen segmenttiin, voi kilpailun kiristyminen viedä yrityksen kasvupo-

tentiaalilta pohjan. (Rope 2005, 161-165.) 

3.4 Segmentoinnin haasteet 

Segmentoinnin ydinajatus on hyvin yksinkertainen: Markkinat jaetaan osiin ja 

tuottavimmista osista valitaan yrityksen kohderyhmät. Tähän teoriassa yksinker-

taiseen toimintatapaan liittyy kuitenkin monia käytännön haasteita. Ensinnäkin, on 

olennaista ymmärtää, mikä on segmentti. Segmentti koostuu keskenään homogee-

nisistä, potentiaalisista asiakkaista, joita yritys tavoittelee ja joiden se haluaa käyt-

tävän palveluitaan. Segmenttiin kuuluminen ei tarkoita sitä, että ostoa olisi tapah-

tunut, tai että potentiaalinen asiakas olisi kiinnostunut tai edes tietoinen yritykses-

tä. Asiakkaana voidaan pitää yrityksen palveluja ostanutta tahoa. Oston tekeminen 

ei kuitenkaan edellytä tai aikaansaa segmenttiin kuulumista. (Rope 2005, 155.)  

Tehokkaan segmentoinnin edellytyksiä ovat olennaisuus, mitattavuus ja saavutet-

tavuus (Kotler 1988). Olennaisuudella viitataan segmentin kokoon ja kannatta-

vuuteen; jotta markkinoinnin kohdistaminen segmenttiin on kannattavaa, on seg-

mentin oltava riittävän suuri. Pieniä kokonaismarkkinoita ei välttämättä ole yhtä 

järkevää segmentoida, kuin suuria kokonaismarkkinoita. Toisaalta, joissakin ta-

pauksissa segmentti voi muodostua vain yhdestä potentiaalisesta asiakkaasta. Yk-

sinkertaistettuna, segmentillä tulee olla riittävästi ostopotentiaalia, jotta se olisi 

yrityksen liiketoiminnan kannalta olennainen. (Rope 2005, 159-160.) 

Mitattavuudella tarkoitetaan potentiaalisten asiakkaiden ominaisuuksien määritel-

tävyyttä ja luokiteltavuutta. Potentiaaliset asiakkaat on pystyttävä luokittelemaan 
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tiettyyn segmenttiin kuuluviksi jonkin ominaisuuden perusteella. Mitattavuus siis 

edellyttää edellä mainittujen kovien ja pehmeiden lohkomisperusteiden määrittä-

mistä ja hyödyntämistä. (Rope 2005, 159-160.) 

Saavutettavuus puolestaan tarkoittaa yrityksen kykyä kohdistaa markkinointitoi-

menpiteensä tiettyyn segmenttiin ja erottaa eri segmentit toisistaan. Viesti palve-

lun olemassaolosta on siis pystyttävä saamaan perille oikealle kohderyhmälle 

(Ylikoski 1997, 39-45). Kun yritys on määritellyt ja valinnut segmenttinsä, on 

segmentointia hyödynnettävä myös markkinoinnin toteuttamisessa. Räätälöity 

markkinointi on onnistuessaan massamarkkinointia huomattavasti tehokkaampi 

keino markkinointiviestien kohdentamiseen. Tämä kuitenkin edellyttää yritykseltä 

segmentin tarkkaa tuntemista tai esimerkiksi asiakasrekisterin hyödyntämistä. 

(Rope 2005, 159-160.) 

Kuten luvun alussa mainittiin, yrityksen ei ole järkevää tavoitella kaikkia mahdol-

lisia asiakkaita. Vaikka kohderyhmien tiukka rajaaminen saattaa kuulostaa asiak-

kaiden ja myynnin karsimiselta, se on välttämätöntä yrityksen resurssien tuoton 

maksimoimiseksi. Oli kyseessä pieni tai suuri yritys, ovat markkinointiresurssit 

yhtä suuret asiakasta kohden. Ropen sanoin, yhtenä segmentoinnin perussääntönä 

voidaan pitää ajatusta siitä, että segmentti tulisi rajata niin kapeaksi, että hirvittää 

ja supistaa se vielä puolet pienemmäksi. Toisaalta on pidettävä mielessä, että 

segmentin, tai sen ostovoiman tulee olla tarpeeksi suuri, että markkinatoimenpi-

teiden räätälöinti juuri tälle segmentille on yritystoiminnan kannalta järkevää 

(Ylikoski 1997, 39-45). Lisäksi on muistettava, että segmentointi toimii koko lii-

ketoiminnan, markkinoinnin ja palvelutarjooman kehittämisen perustana, eikä 

esimerkiksi pelkän mainonnan työkaluna. (Rope 2005, 154-156.) 

Oikean segmentointitavan valitsemista hankaloittaa se, ettei yhtä oikeaa tapaa ole 

olemassa. Yhden segmentointikriteerin valitseminen sulkee pois jonkin toisen te-

kijän, minkä vuoksi onnistumiseen vaikuttavat tekijät voivat olla keskenään risti-

riitaisia. On kuitenkin muistettava, että yrityksen tarkka kohderyhmän määrittä-

minen on ”kaikkea kaikille” –ajattelutapaa parempi lähtökohta liiketoiminnan 



29 

 

kannattavuudelle. Jos yritys ei määritä ja valitse segmenttiään, miksi tietty seg-

mentti valitsisi yrityksen? (Rope 2005, 155-156.) 

Segmentteihin lohkomisen jälkeen on suoritettava yritykselle sopivimpien seg-

menttien valinta. Segmenttien olennaisuutta ja saavutettavuutta voidaan tarkastella 

muun muassa seuraavien kymmenen kriteerin perusteella: Millainen on segmentin 

maantieteellinen tai henkinen läheisyys? Esimerkiksi kivijalkamyymälän kohde-

ryhmä rajautuu ensisijaisesti myymälän sijainnin perusteella, kun taas verkkokau-

pan kohderyhmä voi levittäytyä maantieteellisesti huomattavasti suuremmalle 

alueelle. Henkisellä läheisyydellä puolestaan tarkoitetaan aatteellista yhteenkuu-

luvuutta. Tällainen läheisyys voi liittyä esimerkiksi harrastuksiin tai elämäntapoi-

hin. (Rope 2005, 156- 159.) 

Segmentin volyymi tarkoittaa segmentin suuruutta. Segmentin sopiva suuruus on 

riippuvainen yrityksen toimintakapasiteetista. Jos segmentti on liian suuri, yritys 

ei pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Jos segmentti taas on liian pieni, osa 

yrityksen toimintakapasiteetista jää hyödyntämättä. (Rope 2005, 156- 159.) 

Tuotantomahdollisuudella viitataan segmentin tuottamaan katteeseen. (Rope 

2005, 156- 159). Segmentit voivat olla keskenään hyvin erilaisia katetuoton kan-

nalta. On myös huomattava, että segmentistä saatava kate ei välttämättä ole ver-

rannollinen segmentin volyymin kanssa. Oikein kriteerein valittu pieni segmentti 

voi siis tietyssä tilanteessa olla suurta segmenttiä tuottoisampi. 

Millaiset ovat segmentin ostopäätöskriteerit? Kriteerien on tärkeää olla yhteenso-

pivat yrityksen osaamisen ja tarjonnan kanssa, sillä asiakas tekee lopullisen osto-

päätöksen. (Rope 2005, 156- 159.) Esimerkiksi hintakilpailu ei välttämättä hou-

kuttele lisäpalveluja hakevaa asiakasta tai mainontaan panostaminen merkkiuskol-

lista asiakasta. Ostokriteerit voivat myös vaihdella hyödykkeestä riippuen. 

Segmentin kehitysvaiheella tarkoitetaan sitä, missä vaiheessa segmentin elinkaari 

on menossa; onko segmentti mahdollisesti kasvuvaiheessaan, vai onko suunta 

pienenemään päin. Yrityksen ei todennäköisesti ole järkevää tavoitella häviävää 



30 

 

segmenttiä, seurata laskevaa trendiä tai suunnata täysin vallatuille markkinoille. 

(Rope 2005, 156- 159.) 

Kilpailutilanne liittyy sekä segmentistä kilpailevien tahojen määrään, että kilpaili-

joiden aseman vahvuuteen (Rope 2005, 156- 159). Yrityksen voi olla vaikeaa val-

lata osuuttaan segmentistä, jos vastassa on monopoli tai useampi erityisen vahvan 

aseman saavuttanut kilpailija. Kilpailijoiden runsaslukuisuus ei kuitenkaan aina 

tarkoita markkinaraon puuttumista, jos yritys onnistuu saavuttamaan vahvan ase-

man markkinoilla.  

On myös tärkeää verrata yrityksen resursseja segmentin investointivaateisiin (Ro-

pe 2005, 156- 159). Segmentin tavoittelu ei ole järkevää, jos sen saavuttaminen 

vaatii kohtuuttomia investointeja. Esimerkiksi pienen paikallisyrityksen voi olla 

mahdotonta siirtyä suoraan globaaleille markkinoille tai komponentteja valmista-

van yrityksen ryhtyä tuottamaan valmistusketjun lopputuotetta. 

Kuten yritystoimintaan yleensäkin, myös segmentin valintaan liittyy aina riski 

(Rope 2005, 156- 159). Tiettyyn segmenttiin keskittyminen voi lisätä yrityksen 

kannattavuutta, mutta väärin valitulla segmentillä voi olla päinvastainen vaikutus. 

On siis tärkeää pohtia, kannattaako yrityksen keskittyä vain yhteen vai kenties 

useampaan segmenttiin, ja mikä on valittujen segmenttien painoarvo yritykselle.  

Valittujen segmenttien tulisi olla keskenään synergisiä, eli positiivisesti toisiinsa 

liittyviä. Synergia voi olla toiminnallista, jolloin segmenttien tarpeisiin vastaami-

nen on tuotannollisesti samankaltaista. Esimerkiksi autoliike voi myydä autojen 

lisäksi autoiluun liittyviä oheistuotteita, mutta alkoholituotteiden myyminen sa-

massa liikkeessä olisi synergian vastaista. Synergia voi olla myös ajallista, jolloin 

segmentit tukevat toisiaan palvelun ajankohdan kautta. Esimerkiksi lomakeskuk-

sella voi olla erilaiset segmentit talvi- ja kesäsesongeille. (Rope 2005, 156- 159.) 

Johdon tahtotilalla on suuri vaikutus segmentin kannattavuuteen. Segmentin va-

linta liittyy paitsi taloudellisuuteen, myös yrityksen haluun palvella tiettyä seg-

menttiä. Teoriassa kannattavan ja jopa yrityksen kohderyhmäksi valitun segmen-

tin potentiaali voi jäädä hyödyntämättä, jos johdon suhtautuminen segmenttiin on 
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negatiivinen. Johdon tahtotila näkyy väistämättä segmentin tuloksellisuudessa pit-

källä aikavälillä, sillä tahtotila heijastuu koko yrityksen toimintaan ja asiakkaisiin 

saakka. (Rope 2005, 156- 159.) 

Segmenttien määrittelyn ja valinnan lisäksi yrityksen on pohdittava segmentteihin 

käytettävien resurssien suhdetta; mitä useampi segmentti, sitä pienemmät resurssit 

ovat segmenttiä kohden. Jotta segmentin tuottavuus olisi mahdollisimman suuri, 

on yrityksen oltava riittävän kilpailukykyinen tällä segmentillä. Resurssien hajaut-

taminen liian moneen segmenttiin heikentää näin ollen yrityksen kilpailukykyä 

yksittäisellä segmentillä. On siis tärkeää huomioida, kuinka monen segmentin ta-

voitteluun käytössä olevat resurssit riittävät ja kannattaako ne kohdistaa valittujen 

segmenttien kesken tasaisesti. (Rope 2005, 156- 159.) 

3.5 Segmentointiprosessi 

Segmentointiprosessi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Ensimmäisenä yrityksen 

on selvitettävä liiketoiminnan tavoitteet ja yrityksen potentiaaliset asiakkaat. Oli 

kyseessä sitten uusi tai jo markkinoilla toimiva yritys, on tässä vaiheessa tärkeää 

pohtia, millaisiin tarpeisiin yritys pystyy palvelutarjoomallaan vastaamaan. (Lah-

tinen ym. 1993, 28.) 

Jos yritys valmistaa esimerkiksi lautasia, sen potentiaalisia asiakkaita ovat mm. 

kotitaloudet, tavaratalot, ravintolat ja catering -yritykset. Tässä tapauksessa tuote 

vastaa ruokailuun ja tarjoiluun liittyviin tarpeisiin. Kun lautasen käyttöominai-

suuksia pohditaan syvällisemmin, potentiaalisia asiakkaita voisivat kuitenkin olla 

myös sisustus- ja askarteluliikkeet tai erilaisia taidekursseja järjestävät tahot. Kun 

yrityksen tarjooman mahdollisuudet käydään tarkasti läpi, on mahdollista löytää 

jopa kokonaan uusia kohderyhmiä. 

Toisessa vaiheessa määritellään kriteerit, joiden perusteella potentiaaliset asiak-

kaat jaetaan segmentteihin. Näitä kriteerejä kutsutaan lohkomisperusteiksi. Loh-

komisperuste erottelee asiakkaiden keskinäistä ostokäyttäytymistä toisistaan. Näi-

tä kriteerejä voi olla useita ja ne voivat olla ns. kovia tai pehmeitä lohkomisperus-

teita. (Lahtinen ym. 1993, 28-30.) 
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Kovilla lohkomisperusteilla tarkoitetaan objektiivisia ja faktoihin perustuvia kri-

teerejä, kuten ikää, sukupuolta tai ammattia. Pehmeät lohkomisperusteet puoles-

taan ovat subjektiivisempia kriteerejä, kuten elämäntyylit, persoonallisuus tai 

asenteet. Yhtä yleistä segmentointitapaa ei ole olemassa, vaan segmenttien ja 

segmentointikriteerien valinta riippuu yrityksen toimialasta ja kohdemarkkinoista 

Lecklin 2006, 95). Tärkeintä on käyttää tilanteeseen sopivaa ja relevanttia lohko-

misperustetta, jotta vältyttäisiin nk. valesegmentoinnilta. (Lahtinen ym. 1993, 28-

30.) 

Valesegmentoinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa segmentointi tapahtuu väärin 

perustein, eikä markkinoinnin kohdistaminen näin ollen onnistu toivotulla tavalla. 

Valesegmentoinnin riski on suuri silloin, kun segmentoinnissa hyödynnetään ai-

noastaan kovia lohkomisperusteita; asiakkaan kuuluminen johonkin ikäryhmään 

tai talouskokoon ei yleensä kerro, millainen musiikkimaku tai vaatetyyli yksilöllä 

on. (Lahtinen ym. 1993, 29.) 

Relevanttien lohkomisperusteiden lisäksi on otettava huomioon muodostettavien 

segmenttien koko ja kannattavuus. Segmenttien on oltava riittävän suuria ja seg-

menttiin kuuluvien asiakkaiden määrä on oltava luotettavasti mitattavissa. Tämä 

on tärkeää sopivien markkinointikeinojen valitsemisen kannalta. Lisäksi segment-

tien on oltava helposti markkinoinnin saavutettavissa ja eri segmentit on pystyttä-

vä selvästi erottelemaan toisistaan. Samaa asiakasta ei voida sijoittaa samanaikai-

sesti useaan segmenttiin. (Lahtinen ym. 1993, 29.) 

Segmentoinnin kolmannessa vaiheessa yritys valitsee kohderyhmät, joita se lähes-

tyy markkinointikeinoin. Tässä vaiheessa yritys siis valitsee muodostettujen seg-

menttien joukosta liiketoiminnan kannalta oleelliset kohderyhmät. Kohderyhmien 

valinta on tärkeää yrityksen kannattavuutta ajatellen; kaikkien segmenttien tavoit-

telu ei välttämättä ole järkevää tai edes mahdollista. Tämän jälkeen valituille koh-

deryhmille määritellään omat tuotteet tai palvelut ja suunnitellaan omat markki-

nointiohjelmat. Neljännessä vaiheessa yritys päättää kullekin kohderyhmälle sopi-

vat markkinointikeinot. (Lahtinen ym. 1993, 28-31.) 



33 

 

Segmentoinnin viides vaihe on markkinoinnin toteuttaminen ja tulosten valvonta. 

Markkinoinnin onnistumista voidaan mitata kannattavuuden ja asiakastyytyväi-

syyden perusteella. Markkinoinnin tulosten seuranta on oleellista toiminnan kehit-

tämisen ja asiakaspalvelun parantamisen kannalta; jos markkinointia toteutetaan 

ilman suunnitelmaa tai sen vaikutukset jätetään huomiotta, yritys ohittaa merkittä-

vän tilaisuuden mahdollisten epäkohtien tai väärin kohdistettujen markkinointire-

surssien paikantamiseen. Toisin sanoen, markkinoinnin tulosten seuranta antaa 

yritykselle mahdollisuuden korjata epäkohtia, saada lisää asiakkaita, parantaa 

asiakastyytyväisyyttä ja nostaa liiketoiminnan kannattavuutta. (Lahtinen ym. 

1993, 28-32.) 
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4 YRITYKSEN IMAGO 
 

Tässä luvussa perehdytään imagon käsitteeseen ja sen merkitykseen liiketoimin-

nassa. 

4.1 Imagon määritelmä 

Yrityksen imago muodostuu arvoista, joita olemassa olevat, potentiaaliset ja me-

netetyt asiakkaat ja muut sidosryhmät liittävät yritykseen. Se on valoillaan oleva 

yleiskuva yrityksestä tietyn ihmisryhmän sisällä. Imago on olemassa monella ta-

solla ja sen olemus voi vaihdella näiden tasojen tai jopa yksittäisen ihmisten välil-

lä. (Grönroos 2009.) 

Koko yritysorganisaatiota koskevan yleiskuvan lisäksi jokaisella ketjun osalla tai 

yksittäisellä toimipisteellä on oma imagonsa, mikä voi erota yrityksen kokonais-

valtaisesta yleiskuvasta. Vaikka nämä imagot voivat erota toisistaan, ovat ne myös 

yhteydessä ja vaikutuksessa toisiinsa. Esimerkiksi yhden toimipisteen huono ima-

go paikallisella tasolla voi alentaa koko ketjun imagon tasoa tai vastaavasti ketjun 

hyvä imago voi nostaa huonommin menestyvän toimipisteen imagoa. (Grönroos 

2009.) 

4.2 Imagon merkitys 

Imago syntyy yritystoiminnan myötä. Se on vaikutelma, jonka kuluttaja saa yri-

tyksestä sen palveluiden ja markkinointiviestien kautta, ja joka näin ollen vaikut-

taa ostopäätökseen. Imago heijastaa sitä, kuinka asiakkaat vastaanottavat yrityk-

sen ja sen tuottaman palvelun. Imago ei siis ole vain yrityksen luoma kuva, vaan 

se kertoo yrityksen todellisesta asemasta markkinoilla. (Bernstein 1984, 10-15.) 

Imago antaa odotuksia yrityksen palveluista sekä suodattaa viestejä ja havaintoja 

yrityksestä. Hyvä imago luo positiivisia odotuksia, vahvistaa markkinointiviestien 

vastaanottoa ja auttaa suodattamaan pieniä tai satunnaisia virheitä ja ongelmia 

palveluprosesseissa. Vastaavasti huono imago alentaa odotuksia, hankaloittaa 
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markkinointiviestintää ja virheiden sattuessa lisää tyytymättömyyttä entisestään. 

(Grönroos 2009.) 

Vahva imago antaa yritykselle strategista etua liiketoiminnassa. Positiiviset mieli-

kuvat antavat yritykselle merkittävää kilpailuetua, kun taas negatiiviset heikentä-

vät yrityksen markkina-asemaa. Vahvan imagon kehittäminen ja ylläpitäminen on 

jatkuva prosessi, joka voi parhaimmillaan vakauttaa yrityksen markkina-asemaa. 

Imagon vahvistaminen sekä vääristyneen tai tahriintuneen imagon elvyttäminen ja 

uudelleenrakentaminen ovat siis erityisen tärkeitä kilpailukyvyn parantamisen 

kannalta. (Clow & Baack 2007, 30-31.) 

Kun imago nähdään positiivisena, asiakkaat ovat vastaanottavaisempia yrityksen 

jo olemassa olevia ja uusia tuotteita tai palveluita kohtaan. Hyvä imago saa asiak-

kaat tekemään herkemmin uusintaostoja ja edistää positiivista suusanallista vies-

tintää. Asiakastyytyväisyys heijastuu myös yrityksen sisälle; hyvä imago asiak-

kaiden silmissä houkuttelee myös hyviä työntekijöitä. Asiakkaiden määrän ja us-

kollisuuden lisäksi hyvä imago mahdollistaa voittojen lisäämisen myös hintatasol-

la: korkeampi laatu yhdistetään usein korkeampaan hintaan. Positiiviset mieliku-

vat ja yrityksen tunteminen alentavat ostoon liittyvää riskiä, jolloin kynnys oston 

tekemiseen on pienempi. Jos asiakas voi odottaa saavansa laadukasta palvelua, on 

tämä todennäköisesti myös valmiimpi maksamaan korkeamman hinnan. (Clow & 

Baack 2007, 33-37.) 

4.3 Imagon muodostuminen 

Yrityksen imago perustuu kuluttajien ja muiden toimijoiden tunteisiin ja mielipi-

teisiin yritysorganisaatiosta ja sen yksittäisistä tuotemerkeistä. Imagon muodos-

tumiseen vaikuttavat mm. yrityksen tavoittelema mielikuva, markkinointitoimen-

piteet sekä kuluttajien odotukset ja kokemukset kyseisestä organisaatiosta. (Clow 

& Baack 2007, 30-31.) 

On tärkeää huomata, että yrityksen tavoittelema imago ja kuluttajien mielikuvat 

organisaatiosta ovat kaksi eri asiaa. Tavoitellulla imagolla tarkoitetaan päämäärää, 

jonka yritys pyrkii saavuttamaan esimerkiksi markkinointitoimenpiteiden avulla. 
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Kuluttajien näkökulmasta yrityksen imagoon vaikuttavat mm. markkinointitoi-

menpiteiden onnistuminen, asiakaskokemukset ja palvelun laatu. (Clow & Baack 

2007, 30-31.) 

Imagoon vaikuttavat tekijät voidaan jakaa aineellisin ja aineettomiin osatekijöihin. 

Aineelliset osatekijät ovat asioita, joita asiakas näkee ja kokee asioidessaan yri-

tyksen toimipisteessä sekä markkinointiviestejä, joita yritys kohdistaa asiakkail-

leen. Näihin osatekijöihin kuuluvat ensinnäkin yrityksen tuotteet ja palvelut, tuo-

temerkit ja pakkaukset, palveluympäristö, sekä mainonta ja muut markkinointi-

toimenpiteet. Imagoon vaikuttavia aineellisia tekijöitä ovat kuitenkin myös teh-

taat, joissa myytävät tuotteet valmistetaan, yrityksen nimi ja logo sekä yrityksen 

työntekijät. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joiden kautta yritys ja asiakas ovat suo-

raan yhteydessä toisiinsa, tai joiden välityksellä asiakas saa informaatiota yrityk-

sen toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. (Clow & Baack 2007, 30-31.) 

Imagoon liittyy myös aineettomia osatekijöitä ja viestejä, joita yritys ei ole koh-

distanut suoraan asiakkaille, tai joihin yritys ei välttämättä voi omalla toiminnal-

laan edes vaikuttaa. Tällaisia osatekijöitä ovat yrityksen ja sen henkilöstön poliit-

tiset tai ympäristöön vaikuttavat toimintatavat, henkilöstön ajatukset ja uskomuk-

set, markkinaympäristön kulttuuri ja median antamat mielikuvat. (Clow & Baack 

2007, 30-31.) 

Imagon aineettomat osatekijät ovat siis asioita, joita yrityksen on vaikeampaa joh-

taa ja hallita, kuin edellä mainittuja aineellisia tekijöitä. Ne ovat kuitenkin yhtä 

tärkeitä asiakkaille muodostuvassa kokonaiskuvassa. Esimerkiksi henkilöstön tyy-

tymättömyys voi vaikuttaa työsuoritukseen tai asiakaspalveluun ja näin ollen vai-

kuttaa suoraan koettuun palvelun laatuun. Ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet, 

kuten tuotteiden testaus, jätehuolto tai käytetyt pakkausmateriaalit viestivät yri-

tyksen vastuullisuudesta. Markkina-alueella vallitseva kulttuuri puolestaan saattaa 

olla ristiriidassa yrityksen tarjoaman palvelun tai toimintatapojen kanssa. Kulttuu-

rierojen huomioonottaminen on erityisen tärkeää laajennettaessa yritystoimintaa 

uudelle markkina-alueelle. 
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4.4 Imagon kehittäminen 

Kuten edellä todettiin, imago on moniulotteinen asia, joka kertoo yrityksen todel-

lisesta tilanteesta ja asemasta markkinoilla. Kun imagoa halutaan syystä tai toises-

ta kehittää, on tärkeää analysoida imagon tilaa ja määritellä mahdolliset ongelma-

kohdat. Koska imago heijastaa todellisuutta, myös imagoa kehittävien toimenpi-

teiden on oltava todenmukaisia väärien ratkaisuyritysten välttämiseksi. (Grönroos 

2009.) 

Markkinointiviestinnän parantaminen on yksi apukeino imagon kohentamiseen. 

Viestinnän tehostaminen on kuitenkin vain kosmeettinen toimenpide, joka ei 

useinkaan yksin korjaa imago-ongelmaa. Yrityksen viestinnän on oltava johdon-

mukaista ja perustua yrityksen todelliseen palvelun tuottamiseen. Jos viestintä ja 

käytäntö eivät kohtaa, luottamus yritystä kohtaan kärsii. Tämä puolestaan heiken-

tää imagoa entisestään. (Grönroos 2009.) 

Yrityksen on siis tarkasteltava, mistä imagon olemassa oleva tila johtuu. Jos on-

gelmana on tuntematon tai epäselvä imago, suunniteltu resurssien kohdistaminen 

markkinointitoimenpiteisiin voi olla riittävä toimenpide. Jos imago taas nähdään 

huonossa valossa, on ongelma markkinointia syvemmällä; palvelun laatu ei vastaa 

asiakkaiden odotuksiin tai tarpeisiin. Tällöin yrityksen on tehtävä korjaustoimen-

piteitä ensisijaisesti sisäisiin prosesseihin, eikä keskittyä vain ulkokuoren kohen-

tamiseen. Vasta kun yrityksen tekninen ja toiminallinen laatu vastaavat tavoiteltua 

imagoa, on aika keskittyä markkinointiviestinnän parantamiseen ja tehostamiseen. 

(Grönroos 2009.) 
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5 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa määritellään edellä esitettyjen teorioiden linkittyminen toteutettuun 

tutkimukseen ja selvitetään, miksi juuri nämä aihealueet ovat keskeisiä tutkimuk-

sen kannalta. 

Tutkimuksen lähtökohtana oli toimeksiantajan tarve kartoittaa informaatiota po-

tentiaalisista ja olemassa olevista asiakkaista fokusoidakseen liiketoimintaansa 

entistä paremmin; toisin sanoen kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja tulosta kes-

kittymällä optimaalisimpiin asiakasryhmiin kokonaismarkkinoiden sijasta. Tavoit-

teena oli siis löytää ja määritellä tärkeimmät kohderyhmät. Kokonaismarkkinoi-

den harkittu ryhmiin jaottelu ja yritykselle optimaalisimpien ryhmien määrittely 

on segmentoinnin teorian soveltamista (Rope 2005, 154). 

Toisena lähtökohtana oli toimeksiantajan suunnitelma laajentaa yrityksen toimin-

taa verkkokaupan avulla. Oli siis merkittävää selvittää liiketoiminnan laajentami-

sen kysyntää ja vastata entistä paremmin asiakaskunnan toiveisiin ja tarpeisiin. 

Suhdemarkkinoinnin soveltaminen on tässä kohtaa olennainen toimintatapa. Suh-

demarkkinoinnille keskeistä on tarkastella liiketoimintaa asiakaslähtöisesti suhtei-

na ja verkostoina, keskittyä yksilöihin ja segmentteihin sekä toimia yhteistyössä 

asiakkaiden kanssa (Gummeson 2000). Lisäksi kohdeyritys halusi selvittää sille 

sopivimmat markkinointikanavat sosiaalisessa mediassa. Mahdollisen verkkokau-

pan ja uusien markkinointikanavien avaamisen vuoksi palveluiden markkinointia 

internetissä ja sosiaalisessa mediassa käsiteltiin erikseen luvun suhdemarkkinointi 

sisällä. 

Kolmantena aihealueena tutkimuksessa oli yrityksen olemassa olevan imagon kä-

sitteleminen. Imago perustuu markkinoilla vallitseviin mielipiteisiin ja käsityksiin 

yrityksestä (Clow & Baack 2007, 30-31). Toimeksiantajan olemassa olevaa ima-

goa kartoitettiin tutkimuksessa vertailemalla yrityksen tavoittelemia mielikuvia 

vastaajien käsityksiin yrityksestä ja sen palveluista. Tämän vuoksi imagon muo-

dostuminen ja sen merkitys oli olennainen osa tutkimuksen teoreettista viitekehys-

tä. 
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6 EMPIRIA 

6.1 Tiedonkeruu 

Tutkimuksen lähtökohtana oli yrityksen x tarve tutkimuksen toteuttamiselle. Tut-

kimusongelman ja tutkimuskysymysten määrittämisen jälkeen tiedonkeruu aloitet-

tiin perehtymällä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Tärkeimmiksi aihealueiksi 

primääritiedon keruussa nousivat suhdemarkkinoinnin, segmentoinnin ja imagon 

olemassa olevat teoriat. Näiden teorioiden pohjalta muodostettiin tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys. 

Tutkimuksen empiirinen osa aloitettiin tutkimusmenetelmän valinnalla ja kysely-

lomakkeen muodostamisella. Tutkimusmenetelmäksi valittiin aiheen laajan luon-

teen vuoksi kvantitatiivinen tutkimus. Tiedonkeruu päätettiin toteuttaa e-

lomakkeella mahdollisimman tehokkaan ja laajan otannan saamiseksi. Tavoitteena 

oli saada mahdollisimman paljon vastauksia ja ulottaa otanta myös Vaasan alueen 

ulkopuolelle kohdeyrityksen mahdollisen toimialueen laajentumisen vuoksi. Ky-

selylomake muodostettiin perustuen tutkimusongelmaan ja kysymyksiin yhteis-

työssä toimeksiantajan kanssa.  

Toimeksiantajalla ei ollut tutkimuksen toimeenpanohetkellä virallista asiakasre-

kisteriä, joten jo olemassa olevien asiakkaiden laaja tavoittaminen oli mahdotonta 

yhteystietojen perusteella. Yrityksellä ei myöskään ollut esimerkiksi verkkokaup-

paa, joten kyselylomakkeen julkaiseminen yrityksen verkkosivuilla olisi todennä-

köisesti antanut hyvin pienen otannan. Tarkoituksena oli myös tavoittaa yrityksen 

potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät välttämättä olleet vierailleet kohdeyritykses-

sä.  

Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi kyselylomake päätettiin julkaista sosiaalises-

sa mediassa niin sanotun ”tykkää ja jaa” -julkaisun alla. Tällä tavoin mahdollistet-

tiin kyselylomakkeen leviäminen jo olemassa olevan asiakaskunnan ja nykyisen 

markkina-alueen ulkopuolelle. Lomake julkaistiin Facebookissa kyseisen kanavan 

tunnettavuuden ja suuren käyttäjämäärän perusteella. Lisäksi yritykseltä löytyi 



40 

 

tutkimuksen toimeenpanohetkellä omat Facebook -sivut, minkä vuoksi kanavan 

hyödyntäminen oli looginen valinta. Ennen virallisen kyselyn suorittamista kyse-

lylomaketta testattiin niin sanotun pilottitutkimuksen avulla. Pilottitutkimuksen 

tarkoituksena oli testata kysymysten selkeyttä vastaajille ja tuoda ilmi mahdolliset 

lisäys- tai korjaustarpeet. Vastausaikaa lopulliseen kyselyyn annettiin kolme viik-

koa ja vastaamiseen motivoitiin vastaajien kesken suoritettavalla 100 euron suu-

ruisen lahjakortin arvonnalla. Toimeksiantaja suoritti arvonnan vastausajan um-

peutumisen jälkeen ja toimitti palkinnon voittajalle. 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessa hyödynnettiin asiakassuhdemarkkinoinnin, segmentoinnin ja ima-

gon muodostumisen olemassa olevaa teoriaa, sekä toimeksiantajan tarvetta löytää 

vastauksia liiketoiminnan fokusoimiseen ja asiakaskunnan segmentointiin liitty-

viin kysymyksiin.  

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivinen tutki-

mus pyrkii selittämään ilmiöitä pohjautuen järjestelmällisiin havaintoihin. Tutki-

mustapa on objektiivinen ja perustuu faktoihin. Mittauksen kohteena ovat tutki-

musongelman perusteella määräytyvät havaintoyksiköt. Tässä tapauksessa havain-

toyksikkönä toimii kultasepänliikkeen x potentiaaliset asiakkaat. (KvantiMOTV.) 

Koska kaikkien havaintoyksiköiden muodostaman perusjoukon, eli kaikkien po-

tentiaalisten asiakkaiden sisällyttäminen tutkimukseen on mahdotonta, valittiin 

tutkimuskohteeksi perusjoukkoon yleistettävä, kokonaisuudeltaan pienempi otanta 

(KvantiMOTV. Otos ja otantamenetelmät). Otanta tapahtui toimeksiantajan kans-

sa yhteistyössä luodulla kyselylomakkeella, josta saatua aineistoa analysoitiin 

numeerisesti Spss-ohjelman avulla. Määrällisten menetelmien lisäksi aineistoa 

tarkasteltiin laadullisesta näkökulmasta, tavoitteena ymmärtää syvällisemmin vas-

taajien ostokäyttäytymistä kulta- ja kelloliikkeissä yleisellä tasolla sekä kohdeyri-

tyksessä. Tässä kohtaa hyödynnettiin tarkentavia, avoimia vastauskenttiä sisältä-

viä kysymyksiä. 
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Otanta tehtiin Facebookissa julkaistun lomakelinkin kautta, jolloin lähes kellä ta-

hansa perusjoukkoon kuuluvalla henkilöllä oli lähtökohtaisesti mahdollisuus pääs-

tä vastaamaan kyselyyn. Vastaaminen kuitenkin edellytti joko Facebook -tilin 

omistamista tai julkaisun tarkastelua toisen henkilön tilin kautta. Lomakelinkki oli 

kuitenkin mahdollista välittää toiselle henkilölle esimerkiksi sähköpostin kautta, 

jolloin vastaaminen oli mahdollista myös ilman Facebook -sivuston käyttämistä.  

6.3 Kyselylomake 

Kyselylomake muodostettiin yhteistyössä opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa. 

Lomake luotiin Googlen tarjoamalla Google Forms -ohjelmalla. Tiedonkeruu ta-

pahtui valmiita vastausvaihtoehtoja sisältävillä kysymyksillä, Likert-asteikoilla 1-

5, sekä vapaita vastauskenttiä sisältävillä kysymyksillä.  

Lomake rakentui kolmesta osasta: vastaajan taustakysymyksistä, ostokäyttäytymi-

sestä ja kohdeyrityksen imagoa koskevista kysymyksistä. Kyselylomake sisälsi 

kahdeksantoista erillisiä alakohtia sisältävää kysymystä. Kaiken kaikkiaan kysely-

lomake sisälsi 73 kysymystä. Lomakkeen lopussa vastaajan oli vielä mahdollisuus 

osallistua 100 euron lahjakortin arvontaan ja antaa vapaasti palautetta kyselylo-

maketta tai kohdeyritystä koskien.  

Lomakkeen alussa, kysymyksissä 1-4 kartoitettiin vastaajien demografisia tekijöi-

tä; ikää, sukupuolta, asuinpaikkakuntaa ja elämäntilannetta. Kysymys elämänti-

lanteesta sisälsi valmiit vastausvaihtoehdot ”työssäkäyvä”, ”työtön”, ”opiskelija”, 

”eläkeläinen” ja ”muu”. Demografisia tekijöitä voidaan hyödyntää segmentoinnis-

sa kovina lohkomisperusteina. Lohkomisperusteet erottelevat asiakkaiden keski-

näistä ostokäyttäytymistä toisistaan. Kovilla lohkomisperusteilla tarkoitetaan ob-

jektiivisia ja faktoihin perustuvia kriteerejä, kuten ikää, sukupuolta tai ammattia. 

(Lahtinen ym. 1993, 28-30). Segmentoinnin lohkomisperusteita käsiteltiin luvussa 

3.5 Segmentointiprosessi. 

Kysymykset 5-14 käsittelivät yleisellä tasolla vastaajien ostokäyttäytymistä ja ko-

kemuksia kultasepänliikkeisiin liittyen. Ostokäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä 

voidaan hyödyntää segmentoinnissa pehmeinä lohkomisperusteina. Pehmeät loh-
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komisperusteet ovat subjektiivisia kriteerejä, kuten elämäntyylit, persoonallisuus 

tai asenteet. (Lahtinen ym. 1993, 28-30.) 

Kysymyksessä viisi kartoitettiin kuinka usein vastaajat asioivat kultasepänliik-

keissä. Kysymys sisälsi vastausvaihtoehdot ”en koskaan”, ” harvemmin kuin ker-

ran vuodessa”, ”kerran tai pari vuodessa”, ”kerran kuukaudessa” ja ”useita kertoja 

kuukaudessa”. Kysymyksessä kuusi puolestaan tiedusteltiin keskimääräistä kulta-

sepänliikkeiden tuotteisiin ja palveluihin käytettyä rahamäärää vuodessa.  

Kysymys seitsemän käsitteli viimeisen vuoden aikana ostettuja kultasepänliikkei-

den tuotteita ja palveluita. Kysymys sisälsi alakategoriat a-f korut, kellot, lahjata-

varat, palkinnot, kaiverrus- ja huoltopalvelut ja muut tarvikkeet. Vastaukset annet-

tiin asteikolla 1-5, jossa 1= 1-2 kertaa ja 5= 9 kertaa tai useammin. Vastaajan oli 

myös mahdollista valita vaihtoehto ”en ole ostanut olenkaan”. 

Kysymykset kahdeksan ja yhdeksän käsittelivät kultasepänliikkeiden verkkosivu-

ja. Kun palveluita tarjotaan internetin välityksellä, on tärkeää muistaa potentiaali-

sen asiakkaan olevan myös informaatioteknologian käyttäjä. Palvelukokemus ver-

kossa on suppeampi fyysiseen palveluympäristöön verrattuna, minkä vuoksi on 

tärkeää varmistaa verkkosivujen toimivuus ja käyttäjäystävällisyys. Mitä miellyt-

tävämpi asiakkaan kokemus verkkosivuilla on, sitä todennäköisemmin tämä on 

valmis palaamaan verkkosivuille. Aihetta käsiteltiin tarkemmin luvussa 2.3 Tuot-

teet ja palvelut internetissä. (Constantinides 2004; Koufaris 2002.) 

Vastaajilta tiedusteltiin, mikä kultasepänliikkeen verkkosivuilla he tavallisesti asi-

oivat. Vastaus annettiin vapaaseen kenttään, minkä jälkeen vastaajia pyydettiin 

perustelemaan, miksi he asioivat juuri kyseisillä verkkosivuilla. Kysymyksessä 9 

kartoitettiin alakohdilla a-p, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät määriteltyjä tekijöitä 

kultasepänliikkeiden verkkosivuilla. Vastaukset annettiin asteikolla 1-5, jossa 1= 

Erittäin vähän tai ei lainkaan tärkeä ja 5= Erittäin tärkeä.  

Arvosteltaviin tekijöihin lukeutuivat yritysbrändi, yhteystiedot ja aukioloajat, 

verkkosivuilta saatava asiakaspalvelu, yhteensopivuus mobiililaitteiden kanssa, 

verkkokauppa, yksityiskohtaiset tuotekuvaukset, laadukkaat kuvat, esittelyvideot, 
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käyttäjien kokemukset tuotteista/palveluista/yrityksestä, alhainen hinta, tarjoukset, 

kanta-asiakasedut, henkilökohtaiset tuote-ehdotukset, yksilölliset tuotteet, käsin-

tehdyt tuotteet ja tunnetut tuotemerkit. Vastaajia pyydettiin myös tarkentamaan, 

mitkä tuotemerkit erityisesti kiinnostavat. 

Kysymykset 10-12 käsittelivät sosiaalista mediaa. Informaatioteknologian kehitys 

on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia ja kanavia markkinointiin. Sosiaalisen 

median avulla yrityksillä on mahdollisuus päästä lähemmäs kuluttajaa nopeasti ja 

edullisesti ja saada arvokasta informaatiota liiketoiminnan kehittämiseen. Sosiaa-

lista mediaa voidaan käyttää myös työkaluna yritysten ja asiakkaiden välisessä 

viestinnässä ja yhteistyössä. Aihetta käsiteltiin tarkemmin luvussa 2.4 Sosiaalinen 

media ja markkinointi. (Kotler ym. 2011.) 

Kysymyksessä kymmenen vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5, jossa 1= 

Erittäin vähän tai ei lainkaan tärkeä ja 5= Erittäin tärkeä, kuinka tärkeänä he pitä-

vät kultasepänliikkeiden aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa. Kysymyksessä 11 

puolestaan kartoitettiin vastaajien omaa aktiivisuutta sosiaalisen median kanavissa 

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ja muu kanava. Vastaukset annettiin as-

teikolla 1-5, jossa 1= Käytän/ seuraan erittäin harvoin tai en ollenkaan ja 5= Käy-

tän/ seuraan erittäin aktiivisesti. Viimeisessä kohdassa pyydettiin vielä nimeä-

mään mahdollinen muu kanava avoimeen kenttään. Kysymyksessä 12 vastaajia 

pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5, kuinka hyvin edellä mainitut kanavat sopivat 

kultasepänliikkeille. Asteikossa 1= Erittäin huonosti ja 5= Erittäin hyvin. Vastaa-

jien oli myös mahdollista valita erillinen vaihtoehto ”en tunne kyseistä kanavaa”. 

Kysymykset 13 ja 14 koskivat kultasepänliikkeiden verkkokauppoja. Kysymykset 

liittyivät oleellisesti edellä kuvattuihin kysymyksiin kultasepänliikkeiden verkko-

sivuista. Kysymyksessä 13 selvitettiin, olivatko vastaajat koskaan ostaneet tuottei-

ta kultasepänliikkeiden verkkokaupoista. Kieltävä vastaus pyydettiin perustele-

maan avoimeen kenttään. Kysymyksessä 14 puolestaan selvitettiin ostotodennä-

köisyyttä tulevaisuudessa asteikolla 1-5, jossa 1= Erittäin epätodennäköisesti ja 5= 

Erittäin todennäköisesti. 
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Kysymykset 15-18 käsittelivät vastaajien kokemuksia kohdeyrityksestä. Näiden 

kysymysten avulla pyrittiin tarkastelemaan yrityksen x imagon tilaa. Imago on 

vaikutelma, jonka kuluttaja saa yrityksestä sen palveluiden ja markkinointiviestien 

kautta. Todellinen imago ja yrityksen tavoittelema imago ovat kaksi eri asiaa, ei-

vätkä ne aina vastaa toisiaan. Imago kertoo yrityksen todellisesta asemasta mark-

kinoilla. Yrityksen imagoa käsiteltiin tarkemmin luvussa 4. (Bernstein 1984; 

Clow & Baack 2007, 30-31.) 

Kysymyksellä 15 kartoitettiin, ovatko vastaajat koskaan asioineet kohdeyritykses-

sä. Kieltävä vastaus pyydettiin perustelemaan avoimeen kenttään. Lisäksi vastaa-

jilta tiedusteltiin, mikä heidät saisi asioimaan kohdeyrityksessä. Kysymyksessä 16 

selvitettiin, kuinka paljon kohdeyrityksen tuotteet ja palvelut a-h kiinnostavat vas-

taajia asteikolla 1-5, jossa 1= Erittäin vähän tai ei ollenkaan ja 5= Erittäin paljon. 

Tuotteet ja palvelut olivat timanttikorut, sormukset, muut korut, kellot, lahjatava-

rat, palkinnot, kaiverrus- ja huoltopalvelut ja muut tarvikkeet. Jokaisen kategorian 

jälkeen vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa avoimeen kenttään, minkälaiset tuot-

teet tai palvelut erityisesti kiinnostavat. 

Kysymyksessä 17 kartoitettiin, kuinka todennäköisesti vastaajat ostaisivat tuottei-

ta kohdeyrityksen verkkokaupasta. Tutkimuksen toimeenpanohetkellä kohdeyri-

tyksellä ei ollut verkkokauppapalvelua ja kysymyksen tarkoituksena oli selvittää 

kysyntää tulevaisuudessa avattavalle verkkokaupalle. Vastaukset annettiin as-

teikolla 1-5, jossa 1= Erittäin epätodennäköisesti ja 5= Erittäin todennäköisesti. 

Vastaajilla oli mahdollisuus perustella vastauksensa avoimeen kenttään. 

Kysymyksellä 18 arvioitiin kohdeyrityksen tavoittelemien mielikuvien vastaamis-

ta kuluttajien mielipiteisiin. Kysymys sisälsi neljä kohdeyrityksen tavoittelemaa 

mielikuvaa, joiden sopivuutta yritykseen pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5, jos-

sa 1= (Sopii yritykseen) erittäin huonosti tai ei ollenkaan ja 5= (Sopii yritykseen) 

Erittäin hyvin. Mielikuvat olivat trendikäs, moderni, ajaton ja tyylikäs. 

Lomakkeen lopussa vastaajilla oli mahdollisuus osallistua kohdeyrityksen 100 

euron lahjakortin arvontaan jättämällä sähköpostiosoitteensa. Viimeisenä vastaajat 
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saivat halutessaan jättää vapaasti palautetta kohdeyritykseen tai kyselylomakkee-

seen liittyen. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Taustatiedot 

Vastauksia saatiin 48 kpl. Vastaajista 87,5 % oli naisia ja 12,5 % miehiä. 

Vastaajien ikäjakauma vaihteli välillä 21-63. Suurin osa, 62,5 % vastaajista kuului 

ikäluokkaan 21-30. Toiseksi eniten, 16,7 % kuului ikäluokkaan 51-60 ja 

kolmanneksi eniten, 12,5% ikäluokkaan 31-40. 41-50 -vuotiaita ja yli 60 vuotiaita 

oli molempia 4,2 % kaikista vastaajista. 

Vastauksia saatiin eri puolilta Suomea, yhteensä 12 eri kaupungista ja kunnasta. 

Kuitenkin yli puolet, 68,8 % vastasi asuvansa Vaasassa. Muita esiin tulleita 

kaupunkeja ja kuntia olivat Helsinki, Jyväskylä, Kauhava, Kokkola, Kuopio, 

Laihia, Marttila, Mikkeli, Mustasaari, Oulu ja Tampere. 60,4% vastaajista oli 

työssäkäyviä ja 29,2 % opiskelijoita. Eläkeläisiä oli 6,3 % ja Työttömiä 4,2 %.  

Vastaajien asiointitiheys kultasepänliikkeissä painottui selvästi vaihtoehtoon 

"kerran tai pari vuodessa". Tämän vaihtoehdon valitsi 79,2 %vastaajista. 

Vaihtoehdon "harvemmin kuin kerran vuodessa valitsi 14,6 % ja "kerran 

kuukaudessa 8,3%. Vaihtoehdot "en koskaan" tai "useamman kerran kuukaudessa" 

valitsi kummankin vain 2,1 % kaikista vastaajista. 

Kultasepänliikkeiden tuotteisiin ja palveluihin vuodessa käytetty rahamäärä 

vaihteli vastaajien kesken välillä 0-500 euroa. Vastaukset kuitenkin painottuivat 

skaalan alkuun 0-200 euroon. Lähes puolet, 43,8 % vastasi kuluttavansa vuodessa 

0-100 euroa ja noin kolmasosa, 31,3 % vastasi kuluttavansa vuodessa 101-200 

euroa. 16,7 % puolestaan vastasi kuluttavansa vuodessa 201-300 euroa ja 8,3 % 

401-500 euroa. Taustatietoja havainnollistetaan kuvioin 1-6 liitteessä 1. 

7.2 Ostokäyttäytyminen 

Lomakkeen seuraavassa osiossa kartoitettiin vastaajien ostamia 

kultasepänliikkeiden tuotteita ja palveluita viimeisen vuoden aikana.  Vastaukset 

annettiin asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoitti 1-2 kertaa ja 5 yhdeksää kertaa tai 

useammin. Osioon kuului 6 alakysymystä: korut, kellot, lahjatavarat, palkinnot, 
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huolto ja muut. 

Kolmasosa, eli 33,3 % vastasi ostaneensa koruja viimeisen vuoden aikana vain 1-

2 kertaa. 22,9 % oli ostanut 3-4 kertaa, 8,3% oli ostanut 5-6 kertaa, 4,2 % 7-8 

kertaa ja 4,2 % 9 kertaa tai useammin. 27,1 % ei ollut ostanut koruja ollenkaan 

viimeisen vuoden aikana. 

Kelloja oli ostanut 1-2 kertaa viimeisen vuoden aikana 35,4 %. 3-4 kertaa oli 

ostanut 12,5 %. Yli puolet, 52,1 % ei ollut ostanut kelloja ollenkaan viimeisen 

vuoden aikana. 

31,3 % vastaajista oli ostanut lahjatavaroita 1-2 kertaa viimeisen vuoden aikana. 

3-4 kertaa oli ostanut 8,3 %, 5-6 kertaa 4,2 % ja 7-8 kertaa 2,1%. 54,2 % 

vastaajista ei ollut ostanut lahjatavaroita viimeisen vuoden aikana. Kukaan 

vastaajista ei ollut ostanut palkintoja viimeisen vuoden aikana. 

35,4 % oli ostanut kultasepänliikkeen kaiverrus- tai huoltopalveluita 1-2 kertaa 

viimeisen vuoden aikana. 3-4 kertaa palveluita oli ostanut 12,5%. Vaihtoehtoja 5-

6, 7-8 ja 9 kertaa tai useammin oli kaikkia vastattu 2,1 %. 45,8 % ei ollut ostanut 

kaiverrus- tai huoltopalveluita ollenkaan viimeisen vuoden aikana. 

Myös muita kultasepänliikkeiden tuotteita oli ostanut 1-2 kertaa 35,4 % 

vastaajista viimeisen vuoden aikana. 3-4 kertaa oli ostanut 6,3 % ja 5-6 kertaa 2,1 

%. 9 kertaa tai useammin muita tuotteita oli ostanut 2,1 %. Yli puolet, 54,2 % ei 

ollut ostanut muita kultasepänliikkeiden tuotteita lainkaan viimeisen vuoden 

aikana.  Vastaajien ostokäyttäytymistä havainnollistaa kuvio 7 liitteessä 1. 

7.3 Verkkosivut 

Vastaajia pyydettiin mainitsemaan, minkä kultasepänliikkeen verkkosivuilla he 

tavallisesti vierailevat. Kysymykseen saatiin 43 vastausta ja kolme eniten 

mainintoja saaneita kultasepänliikkeitä paremmuusjärjestyksessä olivat 1. 

Timanttiset (20,9 %) 2. Kultajousi (18,6 %) ja 3. Oskar Marin (16,3 %). Muita 

mainittuja kultasepänliikkeitä olivat Hovisepät, Salkari, Keskisen Kello, 

Kultatähti, Kultari ja Koruverkko. 11,6 % kysymykseen vastanneista kertoi 
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vierailevansa kultasepänliikkeiden verkkosivuilla vaihtelevasti ja 18,6 % vastasi, 

ettei vieraile kultasepänliikkeiden verkkosivuilla ollenkaan.  

Vastaajia pyydettiin myös perustelemaan vastauksensa. Neljä vahvinta syytä 

vierailuun tietyillä sivuilla olivat tottumus tai kanta-asiakkuus, hyvät verkkosivut 

tai verkkokauppa, liikkeen valikoima sekä liikkeen muistuminen ensimmäisenä 

mieleen. Muita mainittuja valintakriteerejä olivat tunnettavuus ja luotettavuus, 

edullisuus ja tarjoukset, sijainti, sekä mainonta. Syitä kultasepänliikkeiden 

verkkosivuilla vierailemattomuuteen olivat asiointi mieluummin 

kivijalkamyymälässä ja verkkosivujen heikkolaatuisuus tai vanhanaikaisuus. 

Vastaajia pyydettiin määrittelemään asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin vähän tai ei 

lainkaan tärkeä ja 5= erittäin tärkeä, kuinka tärkeänä he pitävät seuraavia asioita 

vieraillessaan kultasepänliikkeiden verkkosivuilla: yritysbrändi, yhteystiedot ja 

aukioloajat, verkkosivuilta saatava asiakaspalvelu, yhteensopivuus 

mobiililaitteiden kanssa, verkkokauppa, yksityiskohtaiset tuotekuvaukset, 

laadukkaat kuvat, esittelyvideot, muiden käyttäjien kokemukset tuotteista, 

palveluista ja yrityksestä, alhainen hinta, tarjoukset, kanta-asiakasedut, 

henkilökohtaiset tuote-ehdotukset, yksilölliset tuotteet, käsintehdyt tuotteet ja 

tunnetut tuotemerkit.  

Kolme tärkeintä asiaa verkkosivuilla olivat tulosten mukaan laadukkaat kuvat 

(4,56), yksityiskohtaiset tuotekuvaukset (4,25) sekä yhteystiedot ja aukioloajat 

(4,04). Melko tärkeänä pidettyjä asioita olivat tarjoukset (3,98), yhteensopivuus 

mobiililaitteiden kanssa (3,67), tunnetut tuotemerkit (3,67), alhainen hinta (3,54) 

ja verkkokauppa (3,50). Ei vähän tai paljon tärkeitä asioita puolestaan olivat 

muiden käyttäjien kokemukset (3,48), yritysbrändi (3,33), yksilölliset tuotteet 

(3,25), kanta-asiakasedut (3,17) ja verkkosivuilta saatava asiakaspalvelu (2,96). 

Vähiten tärkeänä pidettiin, käsintehtyjä tuotteita (2,77), esittelyvideoita (2,65) ja 

henkilökohtaisia tuote-ehdotuksia (2,42). Verkkosivujen komponenttien tärkeyttä 

havainnollistetaan kuviossa 8 liitteessä 1. 

Kysymyksen yhteydessä pyydettiin mainitsemaan, mitkä tunnetut tuotemerkit 

vastaajaa erityisesti kiinnostavat. Selvästi suosituin tuotemerkki vastaajien 
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keskuudessa oli Kalevala, joka sai 14 mainintaa. Muita useammin kuin kerran 

mainittuja tuotemerkkejä olivat Lumoava, Hilfiger, Edblad, Daniel Wellington, 

Michael Kors ja Tillander.  

7.4 Sosiaalinen media 

Kysymykset 10-12 käsittelivät sosiaalista mediaa. Kysymyksessä 10 kartoitettiin 

asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin vähän tai ei lainkaan tärkeä ja 5= erittäin tärkeä, 

kuinka tärkeänä vastaajat pitävät kultasepänliikkeiden aktiivisuutta sosiaalisessa 

mediassa. Vastausten hajonta vaihteli välillä 1-5, mutta keskiarvon mukaan 

kultasepänliikkeiden aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ei pidetty vähän tai 

paljon tärkeänä (3,44). 

Kysymyksessä 11 kartoitettiin vastaajien omaa aktiivisuutta eri sosiaalisen median 

kanavissa asteikolla 1-5, jossa 1= ”Käytän/ seuraan erittäin vähän tai en 

ollenkaan” ja 5= ”Käytän/ seuraan erittäin aktiivisesti. Kysymykseen sisällytettiin 

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest sekä ”muu kanava”. Tulosten mukaan 

vastaajat ovat aktiivisimpia Facebookissa ja Instagramissa. Vastausten hajonta oli 

Facebookin kohdalla 3-5 ja muilla kanavilla 1-5. Vastausten keskiarvoiksi 

muodostuivat Facebook 4,67, Instagram 3,42, Twitter 1,29, Pinterest 1,92 ja muu 

kanava 1,81. Muita vastaajien mainitsemia kanavia olivat Snapchat, Youtube, 

Linkedin ja keskustelupalstat. 

Kysymyksessä 12 selvitettiin kuinka hyvin edellä mainitut sosiaalisen median 

kanavat sopivat vastaajien mielestä kultasepänliikkeille asteikolla 1-5, jossa 1= 

”Erittäin huonosti” ja 5= ”Erittäin hyvin”.  Vastaajilla oli mahdollisuus valita 

myös vaihtoehto ”En tunne kyseistä kanavaa”. Tulosten mukaan sopivimpia 

kanavia kultasepänliikkeille ovat Facebook ja Instagram. Vastausten hajonta oli 2-

5 ja keskiarvoiksi muodostuivat Facebook 4,60 ja Instagram 4,41. Facebook oli 

tuttu kanava kaikille vastaajille, mutta Instagram oli tuntematon 14,6 % 

vastaajista. 

Muiden kanavien osalta vastausten hajonta oli suurempi, 1-5. Tulosten 

keskiarvojen mukaan Pinterestiä (3,45) ei pidetä huonosti tai hyvin sopivana. 31,3 



50 

 

% vastaajista Pinterest oli tuntematon kanava. Twitteriä (2,03) ja muita kanavia 

(2,36) puolestaan huonosti sopivina kultasepänliikkeille. Myös Twitter oli 

tuntematon kanava 31,3 % vastaajista. Vastaajat, jotka pitivät jotain muuta 

kanavaa kultasepänliikkeille sopivana, mainitsivat sopiviksi kanaviksi Snapchatin 

ja Linkedinin. Sosiaalisen median kanavien käyttöä ja sopivuutta 

kultasepänliikkeille havainnollistetaan kuviossa 9 liitteessä 1. 

7.5 Verkkokauppa 

Kysymykset 14 ja 15 käsittelivät verkkokauppa. Kysymyksellä 14 selvitettiin, 

ovatko vastaajat ostaneet tuotteita kultasepänliikkeiden verkkokaupoista. Alle 

puolet vastaajista, 41,7 % vastasi kysymykseen myöntävästi. 58,3 % puolestaan ei 

ollut ostanut tuotteita kultasepänliikkeiden verkkokaupoista. Tätä 

havainnollistetaan kuviossa 10 liitteessä 1. Kieltävän vastauksen antaneita 

henkilöitä pyydettiin perustelemaan vastauksensa. Selvästi merkittävin syy 

verkkokaupoista ostamatta jättämiselle oli halu nähdä tuote konkreettisesti ennen 

ostopäätöstä tai kivijalkamyymälöiden suosiminen muusta syystä. Tämän 

perustelun antoi 39,6 % kaikista vastaajista. Muita esille nousseita syitä olivat 

verkkokaupasta ostamisen tarpeen tai mahdollisuuden puuttuminen. Yksi 

vastaajista mainitsi, ettei osta mitään verkkokaupoista. 

Kysymyksellä 15 kartoitettiin, kuinka todennäköisesti vastaajat ostavat 

kultasepänliikkeiden verkkokaupoista tulevaisuudessa. Vastausasteikko oli 1-5, 

jossa 1= ”Erittäin epätodennäköisesti” ja 5= ”Erittäin todennäköisesti”. Vastausten 

hajonta oli 1-5, ja keskiarvoksi muodostui 3,48. Keskimääräistä 

ostotodennäköisyyttä ei siis voida pitää selvästi epätodennäköisenä tai 

todennäköisenä. Kuitenkin, 29,2 % vastasi ostavansa tulevaisuudessa 

kultasepänliikkeiden verkkokaupoista melko todennäköisesti ja 27,1 % erittäin 

todennäköisesti. 

7.6 Kohdeyritys 

Kysymyksillä 15-18 selvitettiin vastaajien ostokäyttäytymistä ja asenteita 

tutkimuksen kohdeyritykseen liittyen. Kysymyksellä 15 kartoitettiin, ovatko 
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vastaajat asioineet kohdeyrityksessä. Alle puolet, 43,8 % vastaajista, oli asioinut 

kohdeyrityksessä. 56,3 % puolestaan vastasi kieltävästi. Hajontaa 

havainnollistetaan kuviossa 11 liitteessä 1. Kieltävän vastauksen antaneita 

henkilöitä pyydettiin selventämään, miksi he eivät ole asioineet yrityksessä. 

Yleisimmäksi syyksi osoittautui liikkeen tai sen sijainnin tuntemattomuus. Tämän 

perustelun antoi lähes neljäsosa, 22,9 % vastaajista. Muita esille nousseita syitä 

olivat tarpeen puuttuminen, asuminen toisella paikkakunnalla sekä mielikuva liian 

kalliista tai hienosta liikkeestä. 

 

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mikä saisi heidät asioimaan 

kohdeyrityksessä. Tulosten mukaan tärkeimmät tekijät olivat näkyvämpi 

markkinointi ja hyvä valikoima. Muita mainittuja tekijöitä olivat tarjoukset, 

sijainti, hyvä palvelu, hyvät verkkosivut tai verkkokauppa sekä nykyistä 

laajemmat aukioloajat. 

 

Kysymyksessä 16 selvitettiin, kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat 

kultasepänliikkeen eri tuoteryhmistä ja palveluista juuri kohdeyrityksessä. 

Vastaukset annettiin asteikolla 1-5, jossa 1= ”Erittäin vähän tai ei ollenkaan” ja 5= 

”Erittäin paljon”.  Kysymykseen sisältyi kahdeksan tuoteryhmää ja palvelua. 

Jokaisen alakohdan jälkeen vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa, millaiset 

tuotteet tai palvelut yksittäisen tuoteryhmän sisällä heitä kiinnostavat. 

 

Ensimmäinen tuoteryhmä oli timanttikorut. Vastausten hajonta oli 1-5 ja 

keskiarvoksi muodostui 3,15. Timanttikoruja ei siis tulosten mukaan voida pitää 

vähän tai paljon kiinnostavina vastaajien keskuudessa. Kysymykseen ”millaiset 

timanttikorut erityisesti kiinnostavat sinua” saatiin 13 vastausta. Selkeästi 

vastaajia kiinnostavin tuotteet olivat timanttisormukset (61,5 % saaduista 

vastuksista). Muita mainittuja tuotteita tai ominaisuuksia olivat korvakorut, 

kaulakorut sekä princess -hionta.  

 

Toinen tuoteryhmä oli sormukset. Vastausten hajonta oli 1-5 ja keskiarvoksi 

muodostui 3,48. Tulosten mukaan sormukset siis kiinnostivat vastaajia melko 
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paljon. Tarkentavaan kysymykseen ”millaiset sormukset erityisesti kiinnostavat 

sinua” saatiin 15 vastausta. Vastaajia kiinnostivat eniten valkokultaiset sormukset 

(40 %), hopeiset sormukset (26,7 %) ja yksinkertaiset sormukset (13,3 %). Muita 

mainittuja materiaaleja tai ominaisuuksia olivat kulta, princess -hionta ja 

Kalevalakorut. 

 

Kolmas tuoteryhmä oli muut korut. Vastausten hajonta oli 1-5 ja keskiarvoksi 

muodostui 3,48. Muita koruja voidaan siis pitää melko kiinnostavina vastaajien 

keskuudessa. Kysymykseen ”millaiset korut erityisesti kiinnostavat sinua” saatiin 

20 vastausta. Vastaajia kiinnostivat tulosten mukaan eniten kaulakorut tai käädyt 

(35 %), hopeakorut (25 %), teräskorut (10 %) ja rannekorut (10 %). Muita 

mainittuja tuotteita ja ominaisuuksia olivat korvakorut, Kalevalakorut ja 

valkokulta. 

 

Neljäs tuoteryhmä oli kellot. Vastausten hajonta oli 1-5 ja keskiarvoksi muodostui 

3,69. Kellot siis kiinnostivat vastaajia paljon. Kysymykseen ”millaiset kellot 

erityisesti kiinnostavat sinua” saatiin 23 vastausta. Tulosten mukaan 

kiinnostavimpia ominaisuuksia olivat sirous (13 %), yksinkertaisuus ja tyylikkyys 

(13 %) ja metalliranneke (13 %). Muita mainittuja ominaisuuksia olivat isot ja 

näyttävät kellot, sveitsiläiset kellot, muotikellot, allergisoimattomat kellot, teräs ja 

nahka. Mainittuja tuotemerkkejä olivat Citizen, Daniel Wellington, Tissot, Bering, 

Cluse ja Gant. 

 

Viides tuoteryhmä oli lahjatavarat. Vastausten hajonta oli 1-5 ja keskiarvoksi 

muodostui 2,65. Lahjatavaroita ei siis voida pitää vähän tai paljon kiinnostavana 

tuoteryhmänä vastaajien keskuudessa. Kysymykseen ”millaiset lahjatavarat 

erityisesti kiinnostavat sinua” saatiin 5 vastausta. Mainittuja lahjatyyppejä olivat 

pöytähopea, kaste ja rippilahjat sekä valmistujaislahjat. 

 

Kuudes tuoteryhmä oli palkinnot. Vastausten hajonta oli 1-3 ja keskiarvoksi 

muodostui 1,13. Tulosten mukaan palkinnot siis kiinnostivat vastaajia erittäin 

vähän. Tarkentavaan kysymykseen ”millaiset palkinnot erityisesti kiinnostavat 
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sinua” ei saatu yhtään vastausta.  

 

Seitsemäs arviointikohde oli kaiverrus- ja huoltopalvelut. Vastausten hajonta oli 1-

5 ja keskiarvoksi muodostui 3,02. Kaiverrus- ja huoltopalveluita ei keskiarvon 

mukaan voida pitää vähän tai paljon kiinnostavana. Kysymykseen ”millaiset 

palvelut erityisesti kiinnostavat sinua” saatiin seitsemän vastausta. Mainittuja 

palveluita olivat korujen korjaus, kaiverrus ja kellon huolto. 

 

Kysymyksen 16 viimeinen tuoteryhmä oli muut tarvikkeet. Muilla tarvikkeilla 

tarkoitettiin esimerkiksi kellon rannekkeita tai paristoja. Vastausten hajonta oli 1-5 

ja keskiarvoksi muodostui 2,98. Muita tarvikkeita ei siis voida pitää vähän tai 

paljon kiinnostavina vastaajien keskuudessa. Kysymykseen ”millaiset tarvikkeet 

erityisesti kiinnostavat sinua” saatiin kuusi vastausta. Mainittuja tarvikkeita olivat 

kellon rannekkeet ja kellon paristot. Kohdeyrityksen tuotteiden ja palveluiden 

kiinnostavuutta havainnollistetaan kuviossa 12 liitteessä 1. 

 

Kysymyksellä 17 selvitettiin, kuinka todennäköisesti vastaajat ostaisivat tuotteita 

kohdeyrityksen verkkokaupasta. Vastausasteikko oli 1-5, jossa 1= ”erittäin 

epätodennäköisesti” ja 5= ”erittäin todennäköisesti”. Vastausten hajonta oli 1-5 ja 

keskiarvoksi muodostui 2,94. Ostotodennäköisyyttä ei siis voida pitää 

epätodennäköisenä tai todennäköisenä vastaajien keskuudessa.  

 

Vastaajia pyydettiin myös perustelemaan vastauksensa. Perusteluja saatiin 

yhteensä 26 kappaletta. Henkilöt, jotka pitivät ostotodennäköisyyttä 

verkkokaupasta erittäin epätodennäköisenä (12,5 %) tai epätodennäköisenä (14,6 

%), eivät tunteneet yritystä tarpeeksi, asioivat mieluummin liikkeessä tai eivät 

osta koruja internetistä. 

 

Henkilöt, jotka eivät pitäneet verkkokauppaostoja epätodennäköisenä tai 

todennäköisenä (45,8 %), antoivat verkkokauppaa kohtaan sekä myönteisiä, että 

kielteisiä perusteluja. Perusteluista ilmeni, etteivät kaikki vastaajat tunne yritystä 

tarpeeksi, he asioivat todennäköisemmin muilla verkkosivuilla tai asioivat 
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mieluummin paikan päällä. Osa vastaajista oli valmis tekemään ostoksia 

kohdeyrityksen verkkokaupasta, jos he löytävät sopivan tuotteen, hinnat ovat 

kohtuulliset, hintalaatu -suhde hyvä ja verkkosivut ovat hyvät ja luotettavat. 

 

Henkilöt, jotka pitivät ostotodennäköisyyttä todennäköisenä (20,8 %) tai erittäin 

todennäköisenä (6,3 %) perustelivat vastauksensa hyvällä valikoimalla, 

laadukkailla tuotteilla, hyvällä hintalaatu -suhteella ja halulla tukea paikallisia 

yrityksiä. Ostoa pidettiin todennäköisenä, jos sopiva tuote löytyy, hinta on 

kohtuullinen ja hintalaatu-suhde hyvä.  

 

Lomakkeen viimeisessä kysymyksessä käsiteltiin suoraan kohdeyrityksen imagoa. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan neljää kohdeyrityksen tavoittelemaa mielikuvaa, 

ja selvittämään, kuinka hyvin kyseiset mielikuvat sopivat vastaajien käsitykseen 

kohdeyrityksestä. Vastaukset annettiin asteikolla 1-5, jossa 1= ”erittäin huonosti 

tai ei ollenkaan” ja 5= ”erittäin hyvin”. Vastaajilla oli mahdollisuus myös valita 

vaihtoehto ”en tunne kyseistä liikettä”. Mielikuvia arvioi 58,3 % kaikista 

vastaajista. 41,7 % puolestaan ei tuntenut kohdeyritystä.  

 

Ensimmäinen arvioitava mielikuva oli ”trendikäs”. Vastausten hajonta oli 1-5 ja 

keskiarvoksi muodostui 3,96. Tuloksen mukaan mielikuva ”trendikäs” siis sopii 

vastaajien käsitykseen kohdeyrityksestä hyvin. Toinen mielikuva oli ”moderni”. 

Vastausten hajonta oli jälleen 1-5 ja keskiarvoksi muodostui 4,07. Mielikuva 

”moderni” sopi näin ollen hyvin vastaajien käsitykseen kohdeyrityksestä.  

 

Kolmas mielikuva oli ”ajaton”. Vastausten hajonta oli edellisiä suppeampi, 3-5, 

mutta keskiarvo jäi silti hieman alle neljän, 3,96. Trendikkyyden tapaan mielikuva 

”ajaton” kuitenkin sopii hyvin vastaajien käsitykseen yrityksestä. Neljäs tavoiteltu 

mielikuva oli ”tyylikäs”. Vastausten hajonta oli tyylikkyyden osalta 2-5 ja 

keskiarvoksi muodostui 4,25. Tyylikkyyttä voidaan täten pitää parhaiten 

tavoitettuna mielikuvana vastaajien keskuudessa. Vastaajien arvioita 

kohdeyrityksen tavoittelemista mielikuvista havainnollistetaan kuviossa 13 

liitteessä 1. 
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8 TULOSTEN ANALYSOINTI 

Tässä luvussa käsitellään ja analysoidaan saatuja tutkimustuloksia tutkimuskysy-

mysten mukaisesti. Tulosten analyysissä määritellään kohdeyrityksen keskiver-

toasiakas ja keskitytään teoriaosuudessa esitellyn segmentointiprosessin toiseen 

vaiheeseen; lohkomisperusteiden määrittämiseen ja segmenttien muodostamiseen.  

8.1 Analyysin kulku 

Analyysivaiheessa vastausten keskiarvoja ja hajontoja tarkastellaan syvällisemmin 

ja niistä pyritään löytämään merkityksiä ja syy-seuraussuhteita. Koska kyseessä 

on kvantitatiivinen tutkimus, tulosten analysoinnissa hyödynnetään määrällisen 

aineiston käsittelyyn tarkoitettua Spss -ohjelmaa.  

Tulokset käydään ensin läpi sanallisesti kyselylomakkeen osioiden taustakysy-

mykset, ostokäyttäytyminen, verkkokauppa, sosiaalinen media, verkkokauppa ja 

yrityksen imago mukaisesti, minkä jälkeen tulosten riippuvuussuhteita testataan 

Spss -ohjelman ristiintaulukoinnin ja korrelaatiotestien avulla. Analyysin lopussa 

määritellään kohdeyrityksen markkina-alue, potentiaaliset asiakkaat sekä pohdi-

taan kohdeyritykselle optimaalisten segmentointikriteerien valintaa ja segmenttien 

muodostamista tutkimustuloksista saadun informaation perusteella. 

8.2 Taustakysymykset 

Taustakysymysten tarkoituksena oli selvittää, millaisia potentiaaliset asiakkaat 

keskimäärin ovat, ja millaista näiden ostokäyttäytymistä voidaan yleisesti pitää. 

Saatujen tulosten perusteella kultasepänliikkeen keskivertoasiakas on noin 30-

vuotias nainen. Aineiston ikä- ja sukupuolijakauma osoittautui kuitenkin vääristy-

neeksi, minkä vuoksi näitä lohkomisperusteita ei ole järkevää käyttää tämän tut-

kimuksen mukaisessa segmentoinnissa. Myös asuinpaikkakuntien hajonta oli vää-

ristynyt, sillä suurin osa vastaajista asui Vaasassa. Nämä vääristymät selittyvät 

todennäköisesti otannan pienellä koolla, aineiston keruumenetelmällä, kulta- ja 

kelloalan kiinnostavuudella ja kohdeyrityksen sijainnilla. 
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Tämän vuoksi analyysissä hyödynnettiin muita taustatietoja, joiden mukaan kes-

kivertoasiakas on työssäkäyvä henkilö, joka asioi kultasepänliikkeissä keskimää-

rin 1-2 kertaa vuodessa ja käyttää rahaa kultasepänliikkeen palveluihin vuoden 

sisällä maksimissaan 200 euroa. Tulos kuulostaa loogiselta, sillä kultasepänliik-

keiden palveluita voidaan pitää ylellisyyshyödykkeinä, joita ei osteta usein tai 

säännöllisesti.  

8.3 Ostokäyttäytyminen 

Tulosten mukaan kultasepänliikkeiden tuotteita ja palveluita ostetaan useimmiten 

1-2 kertaa vuodessa. Tuoteryhmistä korut, kellot, lahjatavarat, kaiverrus- ja huol-

topalvelut sekä muut tuotteet ostettiin tulosten mukaan melko tasaisesti, sillä vaih-

toehdon 1-2 kertaa vuodessa valitsi noin kolmasosa vastaajista. Kun ”en ole osta-

nut ollenkaan” vastauksia vertailtiin keskenään, korut olivat selvästi suosituin tuo-

teryhmä. Tässä ryhmässä noin 20% vastaajista ei ollut ostanut koruja viimeisen 

vuoden aikana. 

Tuoteryhmissä kellot, lahjatavarat sekä kaiverrus- ja huoltopalvelut ostoja puoles-

taan ei ollut tehnyt noin puolet vastaajista. Koruja voidaan näin ollen pitää merkit-

tävimpänä tuoteryhmänä kulta- ja kellosepänliikkeissä. Palkinnot erottuivat muis-

ta tuoteryhmistä, sillä niitä ei ollut ostanut kukaan vastaajista viimeisen vuoden 

aikana. Tästä voidaan päätellä, etteivät palkinnot ole yleisesti ottaen tärkeässä 

osassa myynnin suhteen. 

8.4 Verkkosivut 

Vierailua kultasepänliikkeiden verkkosivuilla tapahtuu tulosten mukaan vaihtele-

vasti ja noin viidesosa vastaajista ei vieraile sivustoilla lainkaan. Yksi esille nous-

sut syy ilmiöön olivat huonolaatuiset tai vanhanaikaiset verkkosivut. Tämä on 

merkittävä kompastuskivi alan yrityksille sillä huono vierailukokemus voi vaikut-

taa negatiivisesti lopulliseen ostopäätökseen (Constantinides 2004). Tulosten pe-

rusteella osa vastaajista myös asioi mieluummin kivijalkamyymälässä. Tämä on 

loogista kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen perusteella, sillä verkkokaupassa 

asioiminen rajaa tiettyjä ostopäätökseen vaikuttavia kokemuksia ja stimulaatioita, 



57 

 

kuten saatua asiakaspalvelua (Koufaris ym. 2001). Lisäksi asiakkaat usein halua-

vat nähdä tuotteen konkreettisesti ennen ostopäätöksen tekemistä. 

Vierailun syiksi tietyillä verkkosivuilla todetut tottumus ja kanta-asiakkuus puo-

lestaan kertovat siitä, ettei kultasepänliikkeitä välttämättä etsitä verkosta. Syy 

”hyvät verkkosivut” puolestaan vahvistavat edellisen havainnon, jonka mukaan 

huonolaatuiset sivut eivät houkuta asiakkaita; hyvin toimivat ja laadukkaat verk-

kosivut puolestaan saavat potentiaalisia asiakkaita vierailemaan verkkosivuilla. 

Tässä kohtaa esille nousi myös verkkokauppa, jota kohdeyrityksellä ei tutkimuk-

sen toimeenpanohetkellä ole ollut. Verkkokaupan avaaminen voisi täten lisätä vie-

railua verkkosivuilla ja parhaimmillaan motivoida tekemään ostoksia juuri tässä 

yrityksessä. 

Tärkeimpinä pidetyt tekijät kultasepänliikkeiden verkkosivuilla olivat laadukkaat 

kuvat, yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sekä yhteystiedot ja aukioloajat. Kaksi 

ensimmäistä ovat olennaisia varsinkin tuotevalikoiman esittelyn suhteen, mutta 

myös verkkosivujen visuaalisen ilmeen kannalta. Koska palvelukokemus on hyvin 

rajallinen kivijalkamyymälään verrattuna, miellyttävä visuaalisuus on tärkeässä 

roolissa mielikuvien syntymisessä. Pienetkin häiriötekijät, kuten epätarkat kuvat 

voivat pilata asiakkaan käyttökokemuksen ja pahimmillaan yritys menettää poten-

tiaalisen asiakkaan (Koufaris ym., 2001). Yhteystietojen ja aukioloaikojen löyty-

mistä voidaan pitää yhtenä perusosana toimivia verkkosivuja, varsinkin tilantees-

sa, jossa yritys on entuudestaan tuntematon. 

Toiseksi tärkeimpinä tekijöinä verkkosivuilla pidettiin tarjouksia, yhteensopivuut-

ta mobiililaitteiden kanssa, tunnettuja tuotemerkkejä, alhaista hintaa ja verkko-

kauppaa. Tarjoukset ja hintataso ovat yksi mahdollinen kilpailukeino yrityksille. 

Tuotteen tai palvelun hinta voi olla ratkaiseva tekijä asiakkaan ostopäätöksessä 

esimerkiksi silloin, kun tarjolla on palvelusisällöltään useita samankaltaisia vaih-

toehtoja. Hinnan hyödyntäminen kilpailukeinona on kuitenkin riippuvaista yrityk-

sen tarjoamasta palvelun laadusta ja tavoitellusta imagosta; onko tavoitteena tarjo-

ta markkinoiden halvin vai tasokkain palvelu ja onko tuotevalikoima ylipäätään 

sopiva hintakilpailuun. Tarjouksia yritys puolestaan voi hyödyntää, oli yleinen 
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hintataso mikä tahansa. Erilaiset kampanjat tai asiakasedut ovat mahdollisuus 

houkutella uusia asiakkaita ja saada nämä tekemään uusintaostoja. 

Yhteensopivuus mobiililaitteiden kanssa liittyy vahvasti informaatioteknologian 

aikakauteen ja asiakkaan tarkasteluun teknologian käyttäjänä. Vaikka verkkosivut 

olisivat laadukkaasti toteutetut ja miellyttävät käyttää tietokoneen välityksellä, 

tilanne voi muuttua sivuille siirryttäessä mobiililaitteilla. Älypuhelimet ja tabletit 

ovat arkipäivää suurelle osalle kuluttajista. Jos yhteensopivuutta laitteiden kanssa 

ei ole otettu huomioon, voi se pilata käyttäjän kokemuksen ja johtaa jälleen mah-

dollisten asiakkaiden menetykseen (Constantinides 2004; Koufaris, 2002). 

Tunnettujen tuotemerkkien tärkeydestä voidaan päätellä, että kuluttajat hakevat 

tiettyjä merkkejä ja brändejä verkossa. Kuluttajalla voi olla tieto tietyn merkin 

kuulumisesta yrityksen tuotevalikoimaan tai hän saattaa syöttää tuotemerkin in-

ternetselaimen hakukoneeseen ja päätyä tietyille verkkosivuille tätä kautta. Erik-

seen mainituista tuotemerkeistä vastaajia näytti kiinnostavan erityisesti Kalevala. 

Muita esiin nousseita tuotemerkkejä olivat Lumoava, Hilfiger, Edblad, Daniel 

Wellington, Michael Kors ja Tillander. Kohdeyrityksen on siis syytä kiinnittää ai-

nakin näiden tuotemerkkien saatavuuteen ja valikoiman laajuuteen sekä kivijal-

kamyymälässä että mahdollisesti avattavassa verkkokaupassa. 

8.5 Sosiaalinen media 

Tulosten mukaan kultasepänliikkeiden aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ei pi-

detty vähän tai paljon tärkeänä. Sosiaalinen media kuitenkin tarjoaa nopean ja 

edullisen tavan yrityksen markkinointiin. Sen hyödyntäminen on tämän vuoksi 

järkevää, jos potentiaaliset asiakkaat pystytään tavoittamaan tätä kautta. Käyte-

tyimpiä sosiaalisen median kanavia vastaajien keskuudessa olivat Facebook ja In-

stagram. 

Kyseisiä kanavia pidettiin myös sopivimpina kultasepänliikkeille, minkä vuoksi 

näiden kanavien ylläpitoon ja aktiivisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tutkimuk-

sen toimeenpanohetkellä yritys oli jo jossain määrin hyödyntänyt kyseisiä kana-

via. Jatkossa yrityksen onkin tärkeää pohtia, kuinka markkinointitoimenpiteet so-
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siaalisessa mediassa tavoittavat oikean kohderyhmän ja pyrkiä luomaan dialogia 

yrityksen ja käyttäjien välille (Gautam Parasnis, C.H.B. 2011). Mahdollisuuksia 

vuorovaikutuksen luomiseen ovat esimerkiksi kilpailut, motivointi julkaisujen 

kommentoimiseen tai kivijalkamyymälään sijoittuvien tapahtumien markkinointi. 

8.6 Verkkokauppa 

Tulosten mukaan alle puolet vastaajista on ostanut tuotteita kultasepänliikkeiden 

verkkokaupoista. Perusteluina tälle olivat halu nähdä ostettava tuote konkreetti-

sesti ennen ostopäätöstä tai kivijalkamyymälän suosiminen muusta syystä. Verk-

kokaupassa ostopäätös tehdään usein vain kuvan ja tuotetietojen perusteella, mikä 

rajaa pois mahdollisuuden koskettaa ja sovittaa tuotetta. Kuten verkkosivujenkin 

kohdalla todettiin, verkossa tapahtuva palvelukokemus jää fyysisessä liiketilassa 

koettua tilannetta kapeammaksi. Kivijalkamyymälässä ostopäätökseen voivat vai-

kuttaa pelkän tuotteen ominaisuuksien lisäksi koko palveluympäristö aina sisus-

tuksesta äänimaailmaan ja yleiseen tunnelmaan (Koufaris ym. 2001). 

Vaikka keskimääräinen ostotodennäköisyys verkkokaupoista tulevaisuudessa jäi 

neutraaliksi, yhteensä yli puolet vastaajista kertoi tekevänsä ostoksia tulevaisuu-

dessa melko todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti. Kysyntä alan verkkokau-

poille siis on olemassa. Tämä havainto puoltaa kohdeyrityksen harkitseman verk-

kokaupan avaamista. 

8.7 Kohdeyrityksen imago 

Alle puolet vastaajista oli asioinut kohdeyrityksessä. Avoimissa vastauksissa kävi 

ilmi, ettei liikkeen olemassaolo tai sijainti ole kaikkien potentiaalisien asiakkaiden 

tiedossa. Tällä on suuri vaikutus yrityksen imagoon, sillä liike vaikuttaisi olevan 

täysin tai melko tuntematon suurelle osalle ihmisistä. Yrityksen tulisi siis tehdä 

nimeään paremmin tunnetuksi.  

Liikettä pidettiin avointen vastausten mukaan myös liian kalliina tai hienona, 

minkä vuoksi asiointia ei ollut tapahtunut. Yrityksen tulee tässä kohtaa määritellä, 

millainen sen tavoiteltu imago on ja onko edellä mainitulla mielikuvalla negatiivi-
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nen vai positiivinen vaikutus tavoitellun imagon kehittämiseen; halutaanko yritys-

tä markkinoida muita yrityksiä tasokkaampana tässä suhteessa ja onko mielikuva 

todenmukainen. 

Tulosten mukaan yksi tärkeä asiointia motivoivia tekijä on näkyvämpi markki-

nointi. Yritys ei siis ole panostanut markkinointiin tarpeeksi tai se ei ole tavoitta-

nut kohderyhmää riittävän hyvin. Toisena motiivina mainittiin hyvä valikoima. 

Valikoiman laajuus tai sopivuus on todennäköisesti tuntematon henkilöille, jotka 

eivät ole asioineet liikkeessä. Tämä vahvistaa edellä todettua havaintoa imagon 

tuntemattomuudesta.Asiaan voidaan vaikuttaa markkinointitoimenpiteitä lisää-

mällä ja tarkemmin kohdennetulla markkinoinnilla. Verkkokaupan avaaminen 

osoittautui myös motivoivan vastaajia asiointiin.  

Verkkokaupan kysynnän kartoittaminen olikin yksi tarve tutkimuksen toteuttami-

selle. Kun vastaajilta kysyttiin asioinnin todennäköisyyttä kohdeyrityksen verkko-

kaupassa, jäi keskiarvo kuitenkin neutraalille tasolle. Kuitenkin noin kolmasosa 

vastaajista piti asiointitodennäköisyyttään todennäköisenä tai erittäin todennäköi-

senä. Tämä kertoo siitä, että kysyntä on olemassa. Mielenkiintoinen havainto oli, 

että ostotodennäköisyys kohdeyrityksen verkkokaupassa oli tulosten mukaan pie-

nempi kuin kultasepänliikkeiden verkkokaupoissa yleisesti. Tätä voi selittää yri-

tyksen esille noussut tuntemattomuus ja se, ettei yritys ole aiemmin tarjonnut 

mahdollisuutta verkko-ostosten tekemiseen. Verkkokaupan avaaminen voi täten 

olla positiivinen tekijä imagon kehittämisessä ja tunnettavuuden lisäämisessä, sillä 

ostosten tekeminen internetin välityksellä on helppoa, säästää asiakkaan aikaa ja 

on mahdollista sijainnista riippumatta (Koufaris ym. 2001).  

Kun vastaajia pyydettiin perustelemaan vastauksensa, yrityksen tuntemattomuus 

nousi tässäkin kohtaa esille. Kaikki eivät ole valmiita tekemään ostoksia tuntemat-

toman yrityksen verkkokaupassa. Yrityksen tulisi siis käyttää enemmän resursseja 

markkinoinnin onnistumiseen. Ostotodennäköisyyttä puoltavina tekijöinä kuiten-

kin mainittiin hyvä valikoima ja hinta-laatusuhde, tuotteiden laadukkuus ja yrityk-

sen paikallisuus. Vastauksista voidaan päätellä, ettei yrityksen imagoa pidetä tun-

temattomuudesta huolimatta huonona. 
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Yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista vastaajia kiinnostivat eniten kellot. 

Tämä tuoteryhmän ostajat voivat olla merkittävässä osassa yrityksen asiakaskun-

nan segmentoinnissa. Kellojen kiinnostavuus asettui lähelle neljää asteikolla 1-5. 

Vastaajia kiinnostavista ominaisuuksista esiin nousseet sirous ja yksinkertaisuus 

sekä isot ja näyttävät kellot saattavat kertoa suuntia esimerkiksi sukupuolten väli-

sistä tyylieroista. Sveitsiläisten kellojen kiinnostavuus viestii mahdollisesti laadun 

tai brändin arvostamisesta ja muotikellot trendien seuraamisesta. 

Toiseksi tärkeimmiksi tuoteryhmiksi osoittautuivat sormukset ja muut korut. Mo-

lempien kiinnostavuuden keskiarvoksi muodostui noin 3,5. Sormukset ja korut 

voisivat täten olla toinen tärkeä ryhmä tuotteiden ja palveluiden mukaisessa seg-

mentoinnissa. Molemmissa tuoteryhmissä mielenkiintoiseksi mainittiin valkokulta 

ja Kalevala -brändi. Korujen suhteen klassiset materiaalit ja laadukkuus vaikutta-

vat siis olevan tärkeässä roolissa. 

Kolmanneksi kiinnostavimpia ryhmiä olivat timanttikorut sekä kaiverrus- ja huol-

topalvelut. Molempien kiinnostavuuden keskiarvot olivat noin kolme. Timanttiko-

ruista mainittiin erityisesti sormukset. Saadut vastaukset tukevat edellistä havain-

toa siitä, että sormusten kiinnostavuus yleisesti erottuu positiivisesti yrityksen tar-

joamista tuotteista. Kaiverrus- ja huoltopalvelut puolestaan liittyvät vahvasti tuo-

teryhmiin sormukset ja muut korut, esimerkiksi vihkisormuksia ostettaessa tai ko-

rujen kokoa säädettäessä. 

Tuoteryhmän palkinnot kiinnostavuus erottui selvästi muista ryhmistä. Tätä tuote-

ryhmää ei pidetty lainkaan kiinnostavana tai vain vähän kiinnostavana. Palkinnot 

eivät selvästikään ole tärkeimpiä tuotteita yrityksen palvelutarjoomassa. Kiinnos-

tavuusasteikolla edellisiä ryhmiä alemmaksi sijoittuivat myös lahjatavarat ja muut 

tarvikkeet, joiden keskiarvot jäivät hieman alle kolmen. Erot eivät kuitenkaan ol-

leet suuria kaiverrus- ja huoltopalveluihin verrattuna. Ilmiötä voidaan selittää sil-

lä, että avoimessa kentässä mainitut lahjatavarat, esimerkiksi pöytähopeat, ovat 

perinteinen valinta kirkollisissa juhlissa, kuten ristiäisissä tai häissä. Muut tarvik-

keet kategoriassa puolestaan mainitut kellon rannekkeet ja paristot ovat osa ran-

nekellojen vaatimaa huoltoa. 
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Viimeisen kysymyksen tulosten mukaan kuluttajien mielikuvat yrityksestä vas-

taavat hyvin yrityksen tavoittelemia mielikuvia, sillä kaikkien mielikuvien kes-

kiarvot olivat lähellä neljää asteikolla 1-5. Mielikuvia kuitenkin arvioi vain hie-

man yli puolet kaikista vastaajista, mistä nähdään jälleen yrityksen laaja tuntemat-

tomuus. Tästä voidaan päätellä, että yrityksen todellinen imago vastaa hyvin ta-

voiteltua imagoa, mutta sitä tulisi vahvistaa. Yrityksen tuntemattomuus kertoo sii-

tä, ettei olemassa oleva imago ole tarpeeksi hyvällä tasolla mielikuvien positiivi-

sesta vastaanotosta huolimatta. Vastaukset eivät myöskään kerro, pidetäänkö ima-

goa kokonaisuudessaan hyvänä vai huonona. Olemassa olevan imagon tarkempi 

määrittely vaatii siis tarkempia jatkotutkimuksia. 

8.8 Ristiintaulukointi ja korrelaatiotestit 

Seuraavaksi selvitettiin, löytyykö tutkimustuloksista toisiinsa liittyviä tekijöitä tai 

syy-seuraussuhteita Spss-analyysien avulla. Analysoinnissa hyödynnettiin ristiin-

taulukointia. Suoritetut testit olivat: 

- Asiointitiheyden vaikutus kulutusmäärään 

- Kulutusmäärän vaikutus tehtyihin ostoksiin 

- Elämäntilanteen vaikutus kulutusmäärään 

- Aktiivisuuden vaikutus sosiaalisessa mediassa kanavien sopivuuteen kul-

tasepänliikkeelle 

- Verkkokauppaostosten vaikutus ostotodennäköisyyteen kultasepänliikkei-

den verkkokaupoista tulevaisuudessa 

- Verkkokauppaostosten vaikutus ostotodennäköisyyteen kohdeyrityksen 

verkkokaupasta 

- Kohdeyrityksessä asioinnin vaikutus kiinnostusasteeseen yrityksen tuottei-

ta ja palveluita kohtaan 

- Asioinnin vaikutus mielikuviin yrityksestä 

Edellä mainituista testeistä ei joko löytynyt tutkimuksen kannalta merkittäviä ha-

vaintoja tai otannan koko osoittautui liian pieneksi luotettavien ristiintaulukointi-

havaintojen tekemiseen. 
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Spss-analyysia jatkettiin selvittämällä, löytyykö vastausten väliltä korrelaatioita. 

suoritetut korrelaatio testit olivat: 

- Asiointitiheyden vaikutus kulutusmäärään 

- Kulutusmäärän vaikutus tehtyihin ostoksiin tuoteryhmissä korut, kellot, 

lahjatavarat, kaiverrus- ja huoltopalvelut, sekä muut tarvikkeet 

- Vastaajan sosiaalisen median aktiivisuusasteen vaikutus mielipiteeseen so-

siaalisen median kanavien sopivuudesta kultasepänliikkeelle 

- Tulevien verkkokauppaostojen todennäköisyyden vaikutus ostotodennä-

köisyyteen kohdeyrityksen verkkokaupasta 

Asiointitiheyden ja kulutusmäärän väliltä löytyi merkittävä havainto (sig vähem-

män kuin 0,05). Näiden tekijöiden välinen korrelaatio on positiivinen ja on ole-

massa 99% varmuudella. Kulutusmäärä siis näyttää kasvavan asiointitiheyden 

kasvaessa. Tästä voidaan päätellä, että mitä enemmän potentiaaliset asiakkaat vie-

railevat kultasepänliikkeissä, sitä enemmän he myös tekevät ostoja. Tätä havain-

nollistetaan taulukossa 1. 

Taulukko 1. Asiointitiheyden vaikutus kulutusmäärään. 

Correlations 

 asiointitiheys kulutusmaara 

asiointitiheys Pearson Correlation 1 ,456** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 48 48 

kulutusmäärä Pearson Correlation ,456** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Kulutusmäärän ja lahjatavaroiden ostojen väliltä löytyi korrelaatio (sig 0,05). Kor-

relaatio on positiivinen ja olemassa 99% varmuudella. Havainnon mukaan lahja-

tavaroita siis ostetaan useammin kulutusmäärän kasvaessa. Ilmiötä havainnolliste-

taan taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Kulutusmäärän vaikutus tehtyihin ostoihin kategoriassa lahjatavarat. 

Correlations 

 kulutusmäärä lahjatavarat 

kulutusmäärä Pearson Correlation 1 ,574** 

Sig. (2-tailed)  ,005 

N 48 22 

lahjatavarat Pearson Correlation ,574** 1 

Sig. (2-tailed) ,005  

N 22 22 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Sama havainto tehtiin kulutusmäärän sekä kaiverrus- ja huoltopalveluiden kohdal-

la (sig vähemmän kuin 0,05). Kulutusmäärän kasvaessa siis kaiverrus- ja huolto-

palveluiden ostomäärätkin kasvavat. Ilmiötä havainnollistetaan taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Kulutusmäärän vaikutus kaiverrus- ja huoltopalveluiden ostomää-

rään. 

Correlations 

 kulutusmäärä huolto 

kulutusmäärä Pearson Correlation 1 ,574** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 48 26 

huolto Pearson Correlation ,574** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 26 26 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Myös kulutusmäärän ja muiden tuotteiden ostomäärän väliltä löytyi korrelaatiota. 

Näiden välinen korrelaatio ei ollut yhtä merkittävä, mutta se on olemassa 95% 

varmuudella. Havainnon mukaan, kulutusmäärän kasvaessa myös muiden tuottei-

den ostomäärä lisääntyy. Ilmiötä havainnollistetaan taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Kulutusmäärän vaikutus muiden tuotteiden ostomäärään. 

Correlations 

 kulutusmäärä muut 

kulutusmäärä Pearson Correlation 1 ,525* 

Sig. (2-tailed)  ,012 

N 48 22 

muut Pearson Correlation ,525* 1 

Sig. (2-tailed) ,012  

N 22 22 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Edellä mainitut havainnot olivat mielenkiintoisia siitä syystä, että korrelaatioita 

löytyi vain näiden tuotekategorioiden osalta. Korut ja kellot eivät korreloineet ku-

lutusmäärän kanssa. Tulosten mukaan korut ja kellot olivat kuitenkin ostetuimpien 

tuotteiden joukossa kaiverrus- ja huoltopalveluiden kanssa, mikä nähdään kuvios-

ta 7 (liite 1). Ilmiötä voi selittää se, että lahjatavaroita, kaiverrus- ja huoltopalve-

luita, sekä muita tarvikkeita ostetaan korujen ja kellojen ohella. Esimerkiksi koru-

jen kaiverrus on ns. lisämyyntiä, jota ei välttämättä tapahdu ilman kaiverrettavan 

tuotteen ostoa. 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin vastaajien sosiaalisen median aktiivisuuden vaikutusta 

mielipiteisiin eri kanavien sopivuudesta kultasepänliikkeelle. Merkittävimmät ha-

vainnot löytyivät Facebookin ja muun kanavan kohdalla. Korrelaatiotestin mu-

kaan, mitä aktiivisempia vastaajat käyttävät Facebookia, sitä sopivampi se heidän 

mielestään on myös kultasepänliikkeelle (sig 0,000). Korrelaatio on tässä kohtaa 

olemassa 99% varmuudella. Ilmiötä havainnollistetaan taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Facebook-aktiivisuus ja kanavan sopivuus kultasepänliikkeelle. 

Correlations 

 facebook 

facebooksopi-

vuus 

facebook Pearson Correlation 1 ,575** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 48 48 

facebook sopivuus Pearson Correlation ,575** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Samankaltainen havainto tehtiin muun kanavan kohdalla, jossa sig 0,007 ja korre-

laatio olemassa 99% varmuudella. Tulosten mukaan muita vastaajien käyttämiä 

kanavia olivat Linkedin ja Snapchat. Ilmiötä havainnollistetaan taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Aktiivisuus muissa kanavissa ja kanavien sopivuus kultasepänliik-

keelle. 

Correlations 

 muu muu kanava 

muu Pearson Correlation 1 ,757** 

Sig. (2-tailed)  ,007 

N 48 11 

muu kanava Pearson Correlation ,757** 1 

Sig. (2-tailed) ,007  

N 11 11 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Myös Pinterestin ja Instagramin kohdalla löytyi korrelaatiota. Näiden kanavien ja 

niiden sopivuuden kultasepänliikkeille välillä korrelaatio ei ollut yhtä vahva, mut-

ta se on olemassa 95% varmuudella. 

 

Viimeisenä tarkasteltiin vastaajien todennäköisyyttä ostaa kultasepänliikkeiden 

verkkokaupoista tulevaisuudessa ja sen vaikutusta ostotodennäköisyyteen tehdä 

ostoksia kohdeyrityksen verkkokaupassa. Todennäköisyyksien väliltä löytyi mer-
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kittävä positiivinen riippuvuus (sig 0,000) ja korrelaatio on olemassa 99% var-

muudella. Tätä havainnollistetaan taulukossa 7.  

 

Taulukko 7. Verkkokauppaostojen todennäköisyys kohdeyrityksestä ja yleisesti. 

Correlations 

 

ostotodennaköi-

syys 

ostotodennäköi-

syys 

ostotodennaköisyys 

verkkokaupoista 

Pearson Correlation 1 ,630** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 48 48 

ostotodennäköisyys 

yritys x verkkokaupas-

ta 

Pearson Correlation ,630** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Mitä todennäköisemmin vastaajat siis tekevät ostoksia tulevaisuudessa kulta-

sepänliikkeiden verkkosivuilta yleisellä tasolla, sitä todennäköisemmin he myös 

tekevät ostoksia kohdeyrityksen verkkokaupassa. Tästä voidaan päätellä, että yri-

tyksellä on kilpailukykyä myös verkkokauppamarkkinoilla, sillä vastausten perus-

teella potentiaaliset asiakkaat ovat valmiita tekemään ostoksia myös kohdeyrityk-

sen verkkokaupassa. 

 

8.9 Segmenttien muodostaminen 

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään sopivia lohkomisperusteita kultasepänliikkeen 

x segmenttien muodostamiselle. Kohdeyrityksellä voidaan ajatella olevan kaksi 

potentiaalista kokonaismarkkinaa: kivijalkamyymälässä asioivat ja tulevassa 

verkkokaupassa asioivat asiakkaat. Koska suurin osa vastaajista osoittautui asuvan 

Vaasassa, missä kohdeyrityksen kivijalkamyymälä sijaitsee, voidaan toisena 

markkina-alueena pitää Vaasan aluetta. Mahdollinen verkkokaupan avaaminen 

kuitenkin kasvattaa kohdemarkkinoita. Tutkimustulosten mukaan verkkokaupalle 

on olemassa mahdollista ostopotentiaalia, minkä johdosta yhtenä segmenttinä 

voidaan pitää verkkokauppa-asiakkaita. 
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Koska kyseessä on pieni, tutkimuksen toimeenpanohetkellä yhden kivijalkamyy-

mälän omistava, pienellä markkina-alueella toimiva yritys, on asiakaskunnan 

tarkka rajaaminen ja jaottelu haastava tehtävä. Muodostettavien segmenttien tai 

niiden ostopotentiaalien tulee olla riittävän suuria, jotta yrityksen on järkevää 

käyttää resursseja markkinointitoimenpiteiden kohdistamiseen juuri näille asiakas-

ryhmille.  

Aineistosta saatu informaatio on lisäksi vain pintaraapaisua potentiaalisten asiak-

kaiden mieltymyksistä ja ostokäyttäytymisestä, minkä vuoksi ote syvällisiin ana-

lyyseihin ja selvästi toisistaan eroaviin segmentteihin vaatisi laajempaa otantaa ja 

tarkempia kysymyksiä esimerkiksi vastaajien tyylimieltymyksistä. Edellä mainit-

tujen tekijöiden johdosta tämän tutkimusaineiston mukaisessa segmentoinnissa on 

keskityttävä ensisijaisesti kohdeyrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntään.  

Tulosten mukaan kellot olivat selvästi suosituin tuoteryhmä kohdeyrityksen tar-

jonnassa. Toinen esille noussut tuoteryhmä oli sormukset ja muut korut. Sormuk-

set nousivat esille myös timanttikorujen kiinnostusta arvioitaessa. Tuoteryhmien 

ja kulutusmäärän välisistä korrelaatioanalyyseistä nähtiin, että kellot ja korut oli-

vat ainoita kategorioita, joista korrelaatiota ei löytynyt. Voidaan siis päätellä, että 

muut tuotteet ja palvelut eivät välttämättä ole kelloihin ja koruihin verrattuna yhtä 

tärkeässä roolissa, vaan pikemminkin tukevat näiden myyntiä. Näistä syistä voi-

daan ajatella kelloja tai koruja ostavien asiakkaiden muodostavan kaksi tärkeää 

segmenttiä kokonaismarkkinoiden sisällä.  

Kohdeyrityksen tarjoaminen palvelujen luonteen vuoksi sopivimmat segmentoin-

tistrategiat voisivat olla selektiivinen tai rajattu markkinointi. Selektiivisessä 

markkinoinnissa yritys jakaa kokonaismarkkinat segmentteihin ja tarjoaa jokaisel-

le segmentille sopivia palveluratkaisuja. Rajatussa markkinoinnissa yritys puoles-

taan valitsee kokonaismarkkinoilta muutaman segmentin, joihin se keskittyy. 

(Rope 2005, 161-165.) 

Yksi merkittävä haaste kohdeyrityksen kokonaismarkkinoiden segmentoinnissa 

on markkina-alueen koko. Koska yrityksen toiminta rajoittui tutkimuksen toi-
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meenpanohetkellä kivijalkamyymälään, voidaan sen markkina-alue määritellä yri-

tyksen sijainnin perusteella. Yrityksen liiketila sijaitsi Vaasassa, joten markkina-

alueeksi voitiin määritellä Vaasa ja sen lähiympäristö. Kokonaismarkkinoiden ko-

ko oli siis suhteellisen pieni. Jotta segmentointi olisi tehokasta, on segmenttien 

oltava olennaisia, mitattavia ja saavutettavia (Kotler 1988). Toisena haasteena on 

kohdeyrityksen käytettävissä olevien resurssien suuruus ja jakosuhde valittujen 

segmenttien kesken (Rope 2005, 156- 159). 

Koska kohdeyritys ei ollut aiemmin määritellyt segmenttejään markkinatutkimuk-

siin pohjautuen, tässä tutkimuksessa keskityttiin segmentointiprosessin kahteen 

ensimmäiseen vaiheeseen: potentiaalisten asiakkaiden ja lohkomisperusteiden 

määrittelyyn sekä mahdollisten segmenttien muodostamiseen. Varsinainen seg-

menttien valinta, markkinointitoimenpiteiden määrittely, toteuttaminen ja valvon-

ta jäivät täten kohdeyrityksen vastuulle. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksessa esiin nousseet tärkeimmät havainnot ja 

kehitysehdotukset.  

9.1 Tuotevalikoiman päivittäminen 

Tutkimuksesta ilmeni, että kultasepänliikkeissä asioidaan yleisesti keskimäärin 1-

2 kertaa vuodessa ja kultasepänliikkeen palveluihin vuoden sisällä käytetään 0-

200 euroa. Kultasepänliikkeiden tuotteiden ja palveluiden ostotiheys ja 

kokonaismäärä vaikuttaa melko pieneltä. Tästä johtuen asiakkaiden 

kokonaismäärän on oltava mahdollisimman suuri voittojen maksimoimiseksi. 

Yrityksen olisi hyvä pohtia, hyödyntääkö se markkina-alueensa kapasiteettia 

mahdollisimman tehokkaasi ja olisiko markkinoilta mahdollista löytää jopa täysin 

uusia kohderyhmiä. Mahdollisia markkinarakoja voisi löytyä esimerkiksi 

palveluiden tarjoamisesta kuluttajien lisäksi yrityksille tai messukävijöille. Tällöin 

yritys voisi sisällyttää tuotevalikoimiinsa täysin uuden kategorian ”liikelahjat” tai 

hyödyntää jo olemassa olevaa tuotevalikoimaa osallistumalla esimerkiksi 

häämessuille. 

Korut osoittautuivat yleisesti tärkeimmäksi tuoteryhmäksi kultasepänliikkeissä. 

Kiinnostavimpia tuotemerkkejä olivat Kalevala, Lumoava, Hilfiger, Edblad, 

Daniel Wellington, Michael Kors ja Tillander. Kohdeyrityksen on siis 

liiketoiminnan fokusoimisen kannalta kiinnittää huomiota yleisesti korujen 

markkinointiin ja varmistaa kuluttajia kiinnostavien tuotemerkkien sisällyttäminen 

tuotevalikoimaan. 

9.2 Verkkosivujen päivittäminen 

Tärkeimpiä havaintoja kultasepänliikkeiden verkkosivuihin liittyen olivat 

sivustojen huonolaatuisuus tai vanhanaikaisuus. Tärkeimpinä tekijöinä sivustojen 

kehittämisen ja toimivuuden suhteen pidettiin laadukkaita kuvia, yksityiskohtaisia 

tuotekuvauksia sekä yhteystietojen ja aukioloaikojen löytymistä. Myös 
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yhteensopivuus mobiililaitteiden kanssa on olennainen osa nykyaikaisia 

verkkosivustoja. Verkkosivujen päivittäminen ja ajantasaisuus on näin ollen 

erityisen tärkeää kohdeyritykselle.  

Kohdeyrityksen tulee panostaa verkkosivujen miellyttävään ja moderniin 

visuaaliseen ilmeeseen. Kuvien lisäämiseen ja laatuun on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota. Kokonaisvaltaista käyttökokemusta on tärkeää testata myös 

mobiililaitteiden kautta ja varmistaa näin toimivuus ja tavoitettavuus käytettävästä 

laitteesta riippumatta.  

9.3 Verkkokaupan avaaminen 

Kultasepänliikkeiden tuotteiden ostaminen verkkokaupoista ei tutkimuksen 

mukaan ole yleistä, mutta kysyntää on olemassa. Varsinkin tunnetut tuotemerkit 

houkuttavat kuluttajia. Tämä havainto puoltaa kohdeyrityksen verkkokaupan 

avaamista. Verkkokaupan avaaminen myös kasvattaisi kohdeyrityksen markkina-

aluetta ja lisäisi näin potentiaalisten asiakkaiden määrää.  

Kohdeyrityksellä on potentiaalia kasvattaa liiketoimintaansa ja saavuttaa 

suurempia voittoja verkkokaupan avaamisella. Tämä lisäisi myös yrityksen 

kilpailukykyä markkinoilla, sillä osa kilpailijoista tarjoaa jo kuluttajille 

mahdollisuuden verkkokauppaostojen tekemiseen. Yrityksen on siis järkevää 

käyttää resursseja toiminnan laajentamiseen ja siihen liittyviin 

markkinointitoimenpiteisiin.  

9.4 Markkinointi Facebookissa ja Instagramissa 

Käytetyimpiä sosiaalisen median kanavia olivat tutkimuksen mukaan Facebook ja 

Instagram. Näitä kanavia pidettiin myös parhaiten sopivina kultasepänliikkeille. 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa on edullista ja nopeaa, minkä vuoksi 

kohdeyrityksen kannattaa painottaa sosiaalisen median markkinointitoimenpiteet 

suunnitellusti edellä mainittuihin kanaviin.  

Yritys oli jo tutkimuksen toimeenpanohetkellä sisällyttänyt Facebookin ja 
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Instagramin markkinointiinsa. Jatkossa onkin tärkeää löytää keinoja 

seuraajamäärien kasvattamiseen ja kohderyhmän optimaaliseen tavoittamiseen. 

Kyseiset kanavat myös eroavat toisistaan julkaisutapojen ja tehokkaan 

markkinoinnin onnistumiseen vaadittavan aktiivisuuden suhteen.  

On myös olennaista pohtia, kuinka yritys voisi päästä lähemmäs asiakkaitaan ja 

synnyttää dialogia näiden kanssa kyseisten kanavien kautta. Vaikka itse tuotteiden 

ja palveluiden mainonta onkin olennainen osa yrityksen markkinointia, on tärkeää 

miettiä, mitä sosiaalisen median kanavista haetaan ja millaiset julkaisut käyttäjiä 

kiinnostavat. Tehtyjen julkaisujen ei tarvitse rajoittua pelkästään tuotevalikoiman 

esittelyyn, vaan niillä voidaan myös antaa inspiraatiota, vedota lukijan tunteisiin 

tai pyrkiä herättämään keskustelua. Yrityksen ja asiakkaiden välisten suhteiden 

luomiseksi on tärkeää saada lukija reagoimaan ja vastaamaan julkaisun sisältöön 

pelkän selaamisen tai ohittamisen sijasta. 

9.5 Imagon tuntemattomuus 

Tutkimuksen mukaan kohdeyrityksellä on imago-ongelma, sillä yritys vaikuttaa 

olevan tuntematon suurelle osalle potentiaalisista asiakkaista. Yli puolet 

vastaajista ei ollut koskaan asioinut yrityksessä, eikä liikkeen sijainti tai 

olemassaolo ole kaikkien potentiaalisten asiakkaiden tiedossa. Tämän merkittävän 

havainnon perusteella yritys ei ole onnistunut saavuttamaan riittävän hyvää 

asemaa markkinoilla ja tilanne vaatii korjaustoimenpiteitä.  

Tavoiteltujen mielikuvien arvioinnin perusteella imagon tila ei kuitenkaan ole 

huono. Saatujen arvioiden mukaan tavoitellut mielikuvat sopivat hyvin vastaajien 

mielikuviin yrityksestä. Tästä voidaan siis päätellä, että tavoiteltu imago vastaa 

todellista imagoa hyvin yrityksen tuntevien kuluttajien keskuudessa. Ongelma ei 

siis todennäköisesti ole imagon huono tila, vaan yrityksen yleinen 

tuntemattomuus. 

Yrityksen tulee siis kehittää imagoaan ja tehdä nimeään tunnetuksi panostamalla 

entistä paremmin yrityksen markkinointiin. Esimerkiksi verkkokaupan 

avaaminen, kotisivujen päivittäminen sekä sosiaalisen median kanavien 
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tehokkaampi hyödyntäminen voivat olla toimivia apukeinoja imago-ongelman 

ratkaisemisessa. 

9.6 Tärkeimmät segmentit 

Kohdeyritykselle sopivana segmentointistrategiana voidaan pitää rajattua 

markkinointia. Tätä strategiaa sovellettaessa kokonaismarkkinoilta valitaan 

muutama tärkein segmentti, joille markkinointitoimenpiteet kohdistetaan. 

Tutkimuksen mukaan tärkeimpinä segmentteinä voidaan pitää kelloja tai koruja 

ostavia asiakkaita sekä mahdollista tulevaa asiakaskuntaa verkkokaupassa. Näitä 

asiakasryhmiä voidaan pitää lähtökohtana yrityksen segmentoinnille, mutta 

syvällisempi tai tarkkarajaisempi segmentteihin jako vaatii lisätutkimuksia. 

Kellot ja korut osoittautuivat selvästi tärkeimmiksi tuotekategorioiksi 

kohdeyrityksen palvelutarjoomassa, minkä vuoksi liiketoiminta kannattaa 

keskittää näiden tuoteryhmien ympärille, ja tarkastella kyseisiä tuotteita ostavia 

asiakkaita erillisinä segmentteinä. Palvelurarjooman muita osia ei tule unohtaa, 

mutta niitä voidaan käsitellä lisämyynnin kaltaisina osakokonaisuuksia. 

Esimerkiksi kaiverrus- ja huoltopalvelut liittyvät korujen myyntiin ja kellon 

rannekkeet ja paristot vastaavasti kellojen myyntiin.  

Verkkokaupan avaaminen laajentaisi yrityksen nykyistä asiakaskuntaa täysin 

uudella segmentillä, sillä verkkokaupan potentiaaliset asiakkaat eivät ole 

sidoksissa yrityksen maantieteelliseen sijaintiin. Markkinointitapa 

verkkoasiakkaille eroaa selvästi muille segmenteille kohdistetusta 

markkinoinnista, sillä verkossa tehtyjen tilausten pohjalta yrityksellä on 

mahdollisuus rakentaa ja hyödyntää ostoihin pohjautuvaa asiakasrekisteriä. 

Asiakasrekisterin luominen ja esimerkiksi osto- tai selaushistorian kartoittaminen 

mahdollistaisi entistä paremmin kohdennetun markkinoinnin. 
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10 TUTKIMUKSEN RELIABILITEETTI JA VALIDITEETTI 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia, sekä niihin 

vaikuttaneita tekijöitä. 

10.1 Reliabiliteetti 

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta, toistettavuutta ja 

johdonmukaisuutta. Tutkimusta voidaan pitää täysin reliaabelina tilanteessa, jossa 

satunnaisvirheet tai olosuhteet eivät vaikuta tutkimustuloksiin. (KvantiMOTV. 

Mittaaminen: Mittarin luotettavuus). Tämän tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin 

vahvistamaan sähköisellä otannalla ja ennen varsinaista otantaa edeltävällä 

pilottitutkimuksella. Kyselylomakkeessa käytettiin suurimmaksi osaksi valmiita 

vastausvaihtoehtoja ja Likert -asteikkoja, minkä johdosta kysymysten virheellinen 

tulkinta on pyritty minimoimaan.  

Lisäksi kyselylomake on tallennettu ja liitetty tutkimuksen kirjalliseen raporttiin, 

minkä ansioista tutkimus on mahdollista toistaa täysin samassa muodossa. 

Aineiston käsittely tapahtui Spss -ohjelman avulla, joten myös mahdolliset 

näppäily- tai laskentavirheet on pyritty eliminoimaan. Tutkimuksen toteutusta 

voidaan näin ollen pitää pääosin reliaabelina. Reliabiliteetti kärsi kuitenkin 

otannan pienen koon vuoksi. Esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakaumat olisivat 

voineet näyttäytyä erilaisena suuremmalla vastaajamäärällä.  

10.2 Validiteetti 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä ja kykyä mitata kattavasti ja 

tehokkaasti sitä, mitä tutkimuksella on tarkoitus mitata (KvantiMOTV. 

Mittaaminen: Mittarin luotettavuus). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

toimeksiantajayrityksen potentiaalisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymistä, sekä 

löytää vastausten perusteella kriteerejä segmenttien muodostamiseen.  

Tutkimusmenetelmän valinta ja tutkimuskysymykset muodostettiin tutkimuksen 

tavoitteiden mukaisesti. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollisti laajan ja 
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monipuolisen otannan, minkä johdosta vastaajien ryhmittely ja segmenttien 

muodostaminen pystyttiin toteuttamaan. Saatuja tuloksia voidaan pitää yleisesti 

ottaen oikeina ja tarkoituksenmukaisina, eli tutkimus mittasi sitä, mitä sen oli 

tarkoituskin mitata. Tutkimuksen validiteettia voidaan näin ollen pitää hyvänä. 



76 
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Kuvio 1. Vastaajien sukupuolijakauma. 

 

 

Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma. 
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Kuvio 3. Vastaajien elämäntilanne. 

 

 

Kuvio 4. Vastaajien asuinpaikkakunta. 
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Kuvio 5. Vastaajien asiointitiheys kultasepänliikkeissä. 

 

 

Kuvio 6. Kultasepän liikkeiden tuotteisiin ja palveluihin käytetty rahamäärä vuo-

dessa. 

 

2,1 %

14,6 %

79,2 %

8,3 %
2,1 %

Asiointitiheys

En koskaan

Harvemmin kuin

kerran vuodessa

Kerran tai pari

vuodessa

Kerran kuukaudessa

Useamman kerran

kuukaudessa

43,8%

31,3%

16,7%

8,3%

Käytetty rahamäärä

0-100 €

101-200 €

201-300 €

401-500 €



LIITE 1  82 

 

 

Kuvio 7. Vastaajien ostamat tuotteet ja palvelut kultasepänliikkeistä vuoden sisäl-

lä. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Korut Kellot Lahjatavarat Kaiverrus ja

huolto

Muut

Kultasepänliikkeistä ostetut tuotteet ja palvelut 

vuoden sisällä

1-2 kertaa

3-4 kertaa

5-6 kertaa

7-8 kertaa

9 kertaa tai useammin



LIITE 1  83 

 

 

Kuvio 8. Verkkosivujen komponenttien tärkeys. 

3,33

4,04

2,96

3,67

3,5

4,25

4,56

2,65

3,48

3,54

3,98

3,17

2,42

3,25

2,77

3,67

0 1 2 3 4 5

Yritysbrändi

Yhteystiedot ja aukioloajat

Verkkosivuilta saatava

asiakaspalvelu

Yhteensopivuus mobiililaitteiden

kanssa

Verkkokauppa

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset

Laadukkaat kuvat

Esittelyvideot

Muiden käyttäjien kokemukset

Alhainen hinta

Tarjoukset

Kanta-asiakasedut

Henkilökohtaiset tuote-ehdotukset

Yksilölliset tuotteet

Käsintehdyt tuotteet

Tunnetut tuotemerkit

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat vieraillessasi 

kultasepänliikkeiden verkkosivuilla?



LIITE 1  84 

 

 

Kuvio 9. Sosiaalisen median kanavien käyttöaktiivisuus ja sopivuus kultasepän-

liikkeelle. 
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Kuvio 10. Vastaajien ostot kultasepänliikkeiden verkkokaupoista. 
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Kuvio 11. Vastaajien asiointi kohdeyrityksessä. 
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Kuvio 12. Tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuus kohdeyrityksessä. 
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Kuvio 13. Vastaajien arvioimat mielikuvat kohdeyrityksestä. 
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