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Opinnäytetyö tehtiin kevään 2019 aikana ja se perustuu tuotekehitysideaan, jonka tarve on 

syntynyt koiralajin harrastusvälineistöstä. Toimeksiantajana työlle toimin itse Mirkka Vakka-

rin kanssa, joka on tuleva yhtiökumppani. Työn tavoitteena on luoda tietoa tuotteen X asi-

akkaista B2B-markkinoilla ja selvittää ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita. Tuotoksena 

työstä syntyi asiakasprofiilit tuotteen X potentiaalisista asiakkaista B2B-markkinoilla.   

 

Teoria koostuu kahdesta osasta, jotka on kerätty lähtökohta-analyyseja ja B2B-asiakkaita 

käsittelevästä kirjallisuudesta ja blogeista. Lähtökohta-analyysit koostuvat ympäristö-, 

markkina-, kilpailija- ja yritysanalyyseista. Asiakasosa sisältää B2B-asiakkaiden segmen-

tointia ja ostokäyttäytymistä sekä arvon tuottamista ja asiakasanalyysia.  

 

Tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tietoa kerättiin kahdella 

kyselytutkimuksella, joilla saatiin vastauksia suurelta joukolta. Tutkimustulosten pohjalta 

toteutettiin tuotteen X markkina-analyysi sekä asiakkaiden segmentointi. Segmentoinnin 

pohjalta luotiin asiakasprofiilit tuotteen X potentiaalisista asiakkaista B2B-markkinoilla ja 

kuvattiin arvon tuottaminen. 

 

Tutkimus osoitti, että tuotteelle X on potentiaalisia asiakkaita B2B-markkinoilla. Tulokset 

ovat merkityksellisiä ja ne selvittävät millaisia ovat tuotteen X potentiaaliset asiakkaat sekä 

mitä he arvostavat.  
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1 Johdanto 

Suomessa suosituin lemmikki on koira, josta on viime vuosikymmenten aikana kasvanut 

bisnes, jossa liikkuu mukavasti rahaa. Koiriin liittyvä liiketoiminta on tarjonnallaan laaja-

alaista ja markkinoiden koon arvioidaan olevan Suomessa yli puoli miljardia euroa. (Hiltu-

nen 2019, 83.)  

 

Ihmiset käyttävät yhä enemmän rahaa lemmikkeihinsä ja tekevät niiden ehdoilla isojakin 

päätöksiä. Koiranomistajat haluavat koirillensa hyvää hoitoa ja ravintoa, vaikka se tarkoit-

taisikin vuosittain tuhansien eurojen kustannuksia. On hankala arvioida kuinka paljon ihmi-

set kuluttavat koiriinsa rahaa, sillä laskennassa voidaan ottaa huomioon vain koiraan käy-

tetyt rahat, kuten ruoka ja eläinlääkärikäynnit tai laskennassa voidaan huomioida myös 

esimerkiksi bensakulut, jotka syntyvät koiran harrastuksiin kuljettamisista. (Iiskola 2019, 4 

– 5.) 

 

Nykyään on hyväksyttävämpää käyttää koiraan enemmän rahaa kuin aikaisemmin, minkä 

vuoksi koiran menoista ei tingitä. Koiranruokaan halutaan panostaa entistä enemmän ja 

esimerkiksi leluja on paljon enemmän tarjolla kuin kymmenen vuotta sitten. Monet tekevät 

myös koiran perusteella monia ostopäätöksiä, joista kaikki eivät välttämättä suoraan koh-

distu edes koiraan. Koiranomistaja voi esimerkiksi valita autonsa tai asuinpaikkansa koi-

ransa perusteella. Joillakin koira voi vaikuttaa jopa puolison valintaan. Tänä päivänä ihmi-

set saattavat myös sisustaa koiransa ehdoilla, kuten asettaa sohvan ikkunan eteen niin, 

että koira näkee ikkunasta ulos sohvalla ollessaan. (Iiskola 2019, 4 – 5.) 

 

 Tutkimus 

Tutkimukseni perustuu tuotekehitysideaan. Suunnittelu tuotekehitykselle on lähtenyt koira-

lajin harrastusvälineestä, jolle on havaittu selkeä tarve. Tuotekehitystä ei kuitenkaan ole 

kannattavaa lähteä toteuttamaan, jos tuotteelle X ei ole kysyntää markkinoilla ja potentiaa-

lisia asiakkaita B2B-markkinoilla. 

  

Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda tietoa asiakkaista tuotteen X B2B-markkinoilla. Tutki-

muskysymyksenäni on: Ketkä ovat potentiaaliset asiakkaat B2B-markkinoilla? Tämän sel-

vittämiseksi minun tulee luoda tuotteelle X asiakasprofiilit potentiaalisista asiakkaista ja 

kuvata arvontuottaminen asiakkaille.  
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Työ toteutetaan yhteistyössä Mirkka Vakkarin kanssa, josta tulee yhteistyökumppani, mi-

käli tuotteen X markkinoille vieminen osoittautuu kannattavaksi. Vakkari tekee tämän tutki-

muksen kanssa samanaikaisesti tutkimusta samasta aihepiiristä Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy B2C-asiakkaisiin sekä markkinointiin 

ja aiheena on markkinointisuunnitelma B2C-asiakkaiden näkökulmasta tuotteelle X. 

 

 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosasta. Teoriaosuus käsittelee ensimmäisenä 

lähtökohta-analyyseja, joita ovat ympäristö-, markkina-, kilpailija- ja yritysanalyysit. Näistä 

käsittely siirtyy asiakkaisiin, jossa tarkastellaan asiakkaiden segmentointia sekä B2B-asi-

akkaiden ostokäyttäytymistä. Lisäksi tarkastellaan arvon tuottamista ja asiakasanalyysina.  

 

Tutkimusosassa esitellään ensimmäisenä tutkimusmenetelmä ja sen toteutus. Tämän jäl-

keen käydään läpi tutkimuksesta saadut tulokset, joiden perusteella tehdään teorian tee-

mojen mukaisesti lähtökohta-analyysi, asiakkaiden segmentointi ja arvon tuottaminen. Vii-

meisenä luodaan tutkimuskysymyksen vastaukseksi tuotteelle X asiakasprofiilit potentiaa-

lisista asiakkaista B2B-markkinoilla. 

 

Työn lopusta löytyy pohdintaosa, jossa tarkastelen tutkimusten tuloksia omiin tulkintoihini 

perustuen, sekä esitän jatkotutkimusehdotukset. Pohdin myös tutkimusmenetelmän luo-

tettavuutta sekä omaa opinnäytetyöprosessiani.  
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2 Lähtökohta-analyysit 

Liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä selvitetään lähtökohta-analyysien avulla. Ne sisältävät 

yritystoiminnan menestykseen vaikuttavia nykytila-analyysejä, joita ovat yritys-, markkina-, 

kilpailija- ja ympäristöanalyysit. Näiden lisäksi tarkastelussa ovat myös liiketoiminnan tule-

vaisuuden näkymät. Lähtökohta-analyyseissa on tärkeää selvittää kaikki liiketoiminnan 

alueet ja kuvata ne mahdollisimman konkreettisesti. Jotta käsiteltävien asioiden joukko 

analyyseissä pysyy hallittavana, tulee tarkasteltaviksi valita yritykselle merkitykselliset 

kohteet (Rope 2005, 464.). 

 

 Ympäristöanalyysi 

Yrityksen toiminnassa ympäristöllä on keskeinen rooli. Pystyäkseen mukautumaan ympä-

ristönsä vaatimuksiin tulee yrityksen tuntea ja ymmärtää ympäristönsä sekä sen mahdolli-

set muutokset tulevaisuudessa. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen onkin haasteellista, 

on silti puutteellinenkin ympäristötuntemus kilpailutekijä, mikäli se on kilpailijoiden ympä-

ristötuntemusta parempi. (Kamensky 2010, 131.) 

 

Ympäristöanalyyseista PESTE-analyysi lienee tunnetuin, vaikka siitä on olemassa myös 

muita variaatioita, kuten PESTEL-, PEST- ja STEP-mallit. PESTE-analyysi antaa yrityk-

selle hyvän viitekehyksen ympäristön tutkimiseen, sillä se käsittelee monia aihealueita ja 

näkökulmia. Tämän menetelmän avulla tarkastellaan tekijöitä, joihin yritys ei pysty itse vai-

kuttamaan. Nimitys PESTE tulee englanninkielisistä termeistä Political, Economic, Social, 

Technological ja Environmental, jotka toimivat liiketoiminnan reunaehtoina. (Puusa, Reijo-

nen, Juuti & Laukkanen 2015, 67.)  

 

Puusa ym. (2015, 67) ovat kuvailleet esimerkkejä yrityksen toimintaympäristöön vaikutta-

vista tekijöistä seuraavasti: 

o Poliittisia tekijöitä ovat lait ja asetukset, säännöt ja määräykset sekä verotus. 

o Taloudellisia tekijöitä ovat yleinen taloudentilanne ja suhdannevaihtelut. 

o Sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä ovat trendit, ajatusmallit, käytännöt ja tavat sekä 

demografiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja asuinpaikka.  

o Teknologisia tekijöitä ovat tietojärjestelmät, internet, teknologiset keksinnöt ja inno-

vaatiot. 

o  Ympäristötekijöitä ovat ekologinen jalanjälki, kestävä kehitys sekä yhteiskuntavas-

tuu. 
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 Markkina-analyysi 

Yrityksen toimialalla olevan potentiaalisen asiakasjoukon suuruutta voidaan arvioida 

markkina-analyysin avulla. Tärkeää on selvittää asiakasryhmien jakauma, eli kuinka pal-

jon markkinoilla on erilaisia potentiaalisia asiakkaita sekä näiden asiakasryhmien keskios-

toksen määrä, eli paljonko kyseinen asiakasryhmä tuo rahaa yritykselle. Nykytilan lisäksi 

tulee myös miettiä tulevaisuutta, eli mitä muutoksia markkinoissa voi tapahtua edellä mai-

nittujen tekijöiden suhteen. (Rope 2005, 466.) 

 

Bostonin portfolio on markkina-analyysin väline, jossa analysoidaan tuotteiden tai asiak-

kaiden sijoittumista markkinoille. Se kuvataan nelikenttänä, jossa tarkastelun kohteena 

ovat markkinoiden kasvunopeus ja suhteellinen markkinaosuus. Perusajatuksena portfo-

liossa on miettiä, kuinka tuotteilla voi vallata uusia markkinoita samanaikaisesti turvaa-

malla jatkuva tulorahavirta. (Raatikainen 2015, 66 – 67.) 

 

 

Kuva 1. Bostonin portfolio (mukaillen Raatikainen 2015, 67) 

 

Yllä olevan kuvan mukaisesti tähtituotteita ovat ne, jotka omaavat suuren markkinaosuu-

den sekä markkinoiden kasvu on suurta. Nämä tuotteet sitovat paljon pääomaa markki-

nointiin, sillä menekin takaaminen vaatii yritykseltä aktiivista markkinointia. Kysymysmerk-

kituotteet ovat usein uutuustuotteita, joilla markkinaosuus on pieni, mutta markkinoiden 

kasvunopeus on suuri. Tällaiset tuotteet vaativat paljon pääomaa kehittämiseen, joten yri-

tyksen tuotevalikoimaan on osattava valita kysymysmerkkituotteista sopivimmat. Lypsy-

lehmätuotteiden markkinaosuus on suuri, mutta markkinoiden kasvunopeus on pieni. 
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Nämä tuotteet ovat kannattavia eivätkä täten tarvitse suuria rahamääriä investointeihin 

eikä markkinointiin. Rakkikoiratuotteet omaavat pienen markkinaosuuden sekä niiden 

kasvu on pientä. Tällaiset tuotteet eivät ole yritykselle tuottoisia rahamäärällisesti ja vaati-

vatkin siten uudistamista tai jopa luopumista. (Raatikainen 2015, 67.) 

 

 Kilpailija-analyysi 

Kilpailija-analyysin avulla yritys tunnistaa samalla toimialalla ja markkina-alueella toimivat 

yritykset eli kilpailijat. Tässä huomioon tulee ottaa myös tulevaisuuden näkymät, eli onko 

alalle mahdollisesti tulossa uusia yrittäjiä ja mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä. 

Kilpailijoiden toimintaa kannattaa seurata järjestelmällisesti, sillä näin yritys saa arvokasta 

tietoa menestyksensä kannalta. (Raatikainen 2015, 63 – 64.) 

 

Porterin viiden kilpailuvoiman malli on kuvattu alla olevassa kuvassa. Se on työkalu, jonka 

osatekijät ovat tunnistettavissa toimialasta riippumatta. Sen avulla on mahdollista tarkas-

tella markkinoiden ja kilpailun nykytilaa, minkä vuoksi yritys voi analysoida omaa tilannetta 

kilpailijoihin ja asiakkaisiin nähden. Mallin viisi kilpailuvoimaa ovat nykyiset kilpailijat ja kil-

pailun luonne, uusien tulokkaiden uhka, asiakkaiden neuvotteluvoima, korvaavat tuotteet 

sekä tavarantoimittajien neuvotteluvoima. (Puusa ym. 2015, 73; 76.) 

 

 

 

Kuva 2. Porterin viiden kilpailuvoiman malli (mukaillen Puusa ym. 2015, 73) 
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Keskellä mallia olevat nykyiset kilpailijat ja kilpailun luonne kertovat markkinoilla vallitse-

van tilanteen. Kilpalutilanteeseen vaikuttavat muun muassa yritysten kilpailustrategiat, toi-

mialan kysynnän- ja tarjonnansuhde, markkinoiden erilaiset asiakasryhmät, alan elinkaa-

ren vaihe sekä alan toimijoiden luonne. (Puusa ym. 2015, 73.) 

 

Kilpailua markkinoilla lisää uusien tulokkaiden uhka, joka usein näkyy alalla olevien yritys-

ten toiminnassa voittojen ja liikevaihdon pienentymisenä. Tämä myös usein poistaa joita-

kin toimijoita alalta. Alalle tulevan yrityksen näkökulmassa tarkastellaan markkinoiden 

houkuttelevuutta ja mahdollisia esteitä. Jos alalla on korkeat tuotto-odotukset ja markki-

noilla on vähän esteitä, houkuttelee se alalle uusia tulokkaita. Vastaavasti uusien tulokkai-

den pääsy vaikeutuu toimialoille, jotka vaativat esimerkiksi paljon pääomaa, raaka-ainei-

den saatavuus on rajoitettua tai ala on suuresti säännelty lainsäädännöllä. (Puusa ym. 

2015, 73 – 74.) 

 

Asiakkaiden neuvotteluvoima kertoo asiakkaiden vallasta markkinoilla. Kun alalla on yksi 

tai muutama asiakas, korostuu asiakkaiden valta, sillä he etsivät itsellensä optimaalista 

tavarantoimittajaa. Jos asiakas saa tavaransa pienellä kustannuksella, on sen neuvottelu-

asema merkittävä, joka vähentää alan houkuttelevuutta uusien tulokkaiden näkökulmasta. 

(Puusa ym. 2015, 74.) 

 

Jos asiakas voi korvata nykyisen tuotteen vastaavalla muulla tuotteella, on kyse korvaa-

vien tuotteiden uhasta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ulkomailta on 

saatavissa korvaava parempi tuote pienemmillä kustannuksilla nykyisen tuotteen tilalle. 

Olennaisia tekijöitä ovat siis tuotteen kustannus ja asiakkaan vaihtoalttius. (Puusa ym. 

2015, 74.) 

 

Tavarantoimittajan neuvotteluvoimaa markkinoilla vaikuttaa useat tekijät. Jos esimerkiksi 

asiakkaan näkökulmasta tavaran kustannus on korkea tai muita korvaavia tavarantoimitta-

jia ei ole saatavilla, on tällöin tavarantoimittajan neuvotteluasema markkinoilla hyvä. Tä-

män vuoksi erilaiset tavarantoimittajien kanssa tehdyt liittoutumat ovat yleistyneet. (Puusa 

ym. 2015, 74 – 75,)  

 

 Yritysanalyysi 

Yritysanalyysi on sisäinen analyysi, joka kertoo yrityksen perustoiminnoista. Sen tarkaste-

lun kohteena ovat henkilöstö, tuotteet ja palvelut, markkinointi, tuotekehitys, tuotanto, ta-

lous, johtaminen ja organisaatio. Ideana yritysanalyysissä on käydä läpi mahdollisimman 
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yksityiskohtaisesti yrityksen liikeidea, jonka pohjalta on mahdollista luoda SWOT-analyysi 

yritykselle. (Raatikainen 2015, 61; 68.) 

 

 

 Kuva 3. SWOT-analyysi (mukaillen Puusa ym. 2015, 76) 

 

SWOT-analyysin tarkoituksena on selvittää yrityksen ominaisuudet, jolla se pystyy parhai-

ten sopeutumaan ympäristöönsä. Tyylipillisesti se on kuvattu yllä olevan kuvan mukaisesti 

nelikentän avulla, jossa tarkastelun kohteena ovat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 

ja uhat. Yritys voi tarkastella omia sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä peilata näitä 

yrityksen ulkopuolisten tekijöiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja muodostamiin uhkiin. 

(Puusa ym. 2015, 76.) 

 

Uhkia ja mahdollisuuksia yritys voi tunnistaa vertaamalla omaa asemaansa kilpailijoihin ja 

asiakkaisiin sekä analysoimalla omaa ympäristöä ja markkinoita. Näiden tarkastelussa yri-

tys voi hyödyntää menestystä mittaavia mittareita, kuten erilaisia tunnuslukuja, jotka kerto-

vat yrityksen valmiuksista kohdata vaatimukset, jotka liiketoimintaympäristö on asettanut. 

Sisäisisiä resursseja, jotka luovat yritykselle vahvuuksia ja heikkouksia liiketoiminnassa, 

arvioidaan tarkastelemalla yrityksen prosesseja ja järjestelmiä. Tärkeitä menestystekijöitä 

ovat henkilöstöresurssit, johtamisjärjestelmät ja johtamiskulttuuri sekä tuote- tai palvelutar-

jooma. Nykytilan lisäksi SWOT-analyysissa on yrityksen kannattavaa arvioida myös tule-

vaisuuden näkymiä niin ulkoisten tekijöiden kuin sisäisten prosessien osalta, jolloin sen on 

mahdollista tunnistaa uusia mahdollisuuksia tai vastaavasti tiedostaa kehityskohteeksi 

heikkouksiaan. (Puusa ym. 2015, 76 – 77.) 
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3 Asiakkaat 

Asiakkaat ovat yritystoiminnan lähtökohta. Asiakkaiksi voidaan kutsua kaikkia toimijoita, 

jotka ovat ostaneet tai toimineet suorassa tai välillisessä kontaktissa yrityksen palveluiden 

tai tuotteiden kanssa. Asiakkaan merkitys konkretisoituu liiketoimintaa harjoittavissa yrityk-

sissä helposti, sillä yrityksen tulot ovat peräisin yrityksen asiakkailta. Myös organisaa-

tioissa, jotka eivät toimi varsinaisessa kilpailutilanteessa vaan tulot tulevat esimerkiksi jä-

senmaksuista, veroista, lahjoituksista tai avustuksista, ovat asiakkaat toiminnan lähtökoh-

tana. Jokainen yritys on siis olemassa asiakkaitansa varten, joita ovat toiset yritykset tai 

ihmiset. (Kamensky 2010, 136 – 137; Rope 2005, 637.) 

 

 B2B-asiakkaiden segmentointi  

Segmentoinnin tarkoituksena on jakaa asiakkaat tarkasti määritettyihin ryhmiin, joissa he 

jakavat keskenään samanlaiset tarpeet ja vaatimukset. Segmentointia voidaan tehdä usei-

den muuttujien perusteella, kuten demografisten tekijöiden, toimintatapojen, ostomenetel-

mien, tilannetekijöiden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien avulla. (Kotler & Keller 2016, 

123.) 

 

Kaikista tärkeimpiä muuttujia segmentoinnissa ovat demografiset tekijät, joita ovat yrityk-

sen toimiala, koko ja maantieteellinen alue. Toimintatavat kuvaavat yrityksen luonnetta 

esimerkiksi teknologian sekä kapasiteetin suhteen ja ostomenetelmiä ovat esimerkiksi os-

tokriteerit, kuten hinta, laatu ja palvelu. Tilannetekijöiden kohdalla tulee miettiä, pystyykö 

yritys esimerkiksi toimittamaan asiakkaalle kiireellisiä tilauksia tai tarvittaessa normaalia 

pienempiä tai suurempia tilauksia, kun taas henkilökohtaisten ominaisuuksien kohdalla tu-

lee miettiä kohtaavatko esimerkiksi oman yrityksen sekä asiakkaan arvot. Tärkeintä seg-

mentoinnissa kuitenkin on se, että kaikkia mahdollisia tekijöitä pyritään käyttämään hy-

väksi ja täten selvittämään asiakkaiden eroja. (Kotler & Keller 2016, 123.) 
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Kuva 4. Kerroksittainen segmentointi (mukaillen Rope 2005, 172) 

 

Segmentoinnissa voidaan käyttää apuna kerroksittaista segmentointimallia yllä olevan ku-

van mukaisesti, jossa segmentointikriteerit esitetään sisäkkäisinä ympyröinä. Mallissa 

edetään uloimmasta ympyrästä sisempiin, jolloin segmentointi etenee yleisluontoisem-

mista yksityiskohtaisempiin kriteereihin yksi kerrallaan. Ympyrän kerrokset ovat riippuvai-

sia segmentointiin valittavien muuttujien määrästä, jotka arvioidaan tapauskohtaisesti. 

(Rope 2005, 172.) 

 

 

Kuva 5. Segmentointipuu (mukaillen Rope 2005, 173) 

Maantiede

Toimiala

Yrityksen koko

Tilannetekijät

Henkilökohtaiset 
piirteet
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Kerroksittainen segmentointi antaa hyvän pohjan segmentoinnille, josta voidaan jatkaa 

yllä olevan kuvan mukaisen segmentointipuun rakentamiseen. Segmentointipuun tarkoi-

tuksena on kuvata segmentoinnin hierarkkinen malli, jossa puun runko on kokonaisseg-

mentti. Ensimmäiseksi haarautuvat oksat ovat pääoksia, jotka ovat luokiteltu jonkin seg-

mentointikriteerin mukaan. Tämän jälkeen haarautuvat toisen tason oksat, jotka luokitel-

laan seuraavan kriteerin mukaan ja niin edelleen. Segmentointipuu kuvaa hyvin segmen-

toinnin rakenteen, jossa yksi asia jakautuu aina toinen toistaan pienempiin osiin ja näin 

saadaan aikaan erilaisia lohkoja. (Rope 2005, 173-174.) 

 

 B2B-asiakkaan ostokäyttäytyminen 

Organisaation ostokäyttäytyminen koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäisenä tarkaste-

lussa on rakenne, joka kertoo ketkä osallistuvat päätöksentekoprosessiin ja mitkä ovat 

heidän roolinsa. Toisena on päätöksentekoprosessi eli kuinka yritys etenee kohti ostopää-

töstä. Viimeisenä on sisältö, jonka perusteella eri henkilöt ovat tehneet valintoja päätök-

sentekoprosessin eri vaiheissa. (Jobber & Lancaster 2009, 92.) 

 

Jobber & Lancaster (2009, 92 – 93) kertovat, että yrityksen päätöksentekoprosessiin osal-

listuu monia henkilöitä, jotka osallistuvat eri rooleissa päätöksentekovaiheisiin seuraa-

vasti: 

1. Aloitteentekijät aloittavat ostoprosessin.  

2. Käyttäjät ovat henkilöitä, joka käyttävät tuotetta. 

3. Vaikuttajat hankkivat tietoa ja asettavat päätöksentekokriteereitä läpi prosessin. 

4. Päättäjät ovat henkilöitä, joilla on valta valita toimittaja tai malli. 

5. Ostajat ovat henkilöitä, joilla on valta tehdä sopimuksia. 

6. Portinvartijat kontrolloivat tiedon kulkua. 

 

Aloitteentekijä on henkilö, joka tunnistaa tarpeen. Hän voi esimerkiksi työskennellä varas-

tossa ja huomata tuotannossa tarvittavan raaka-aineen loppumisen tai hän voi olla itse 

tuotteen käyttäjä, joka tarvitsee työssään kyseistä tuotetta tai palvelua. Tuotteen tai palve-

lun ominaisuuksien määrittämiseen osallistuu käyttäjä, joka myös arvioi tuotteen tai palve-

lun toimivuutta oston jälkeen. Vaikuttaja osallistuu tuotteen tai palvelun ominaisuuksien 

määrittämiseen yhdessä käyttäjän kanssa, mutta hän on usein aiheen asiantuntija ja täten 

auttaa vaihtoehtojen arvioinnissa. Lopullisen ostopäätöksen tekee päättäjä, joka on usein 

yrityksen sisällä hyvin vaikutusvaltainen. Ostaja voi toimia myös päättäjänä, sillä hänen 
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tehtävänä on huolehtia ostoprosessin toimivuudesta ja oston yksityiskohdista. Portinvarti-

jat ovat esimerkiksi sihteereitä tai assistentteja, jotka kontrolloivat tiedon kulkua. He kerää-

vät tietoa ja materiaaleja sekä sopivat myyntiesittelyistä ja täten valvovat myyjien mahdol-

lisuuksia päästä tekemisiin ostotiimin jäsenien kanssa. (Puusa ym. 2015, 182.) 

 

Päätöksentekoprosessi on riippuvainen ostotapahtumasta ja näin mukautuukin tilanteen 

mukaan. Esimerkiksi rutiininomaisessa prosessissa voidaan jättää joitakin kohtia pois, kun 

taas jonkin kalliimman tuotteen kohdalla jokainen kohta vie huomattavasti enemmän ai-

kaa. (Jobber & Lancaster 2009, 93.) 

 

 

Kuva 6. Yrityksen päätöksentekoprosessi (mukaillen Jobber & Lancester 2009, 94) 

 

Yllä on kuvattuna yrityksen päätöksentekoprosessi. Prosessi alkaa tarpeen tunnistami-

sella, joka voi olla sisäisen tai ulkoisen tekijän aiheuttama. Ongelma voi siis ilmetä esimer-

kiksi raaka-aineen loppumisena tai henkilöstön osaamisen vajavaisuutena. Tämän jälkeen 

prosessissa siirrytään tuotteen ominaisuuksien, eritelmän ja määrän määrittämiseen, 

jonka tarkoituksena on hahmottaa mikä on tarpeellista ostettavan tuotteen tai palvelun 

osalta eli määritellä sen keskeiset ominaisuudet. Seuraavana etsitään mahdollisia tuot-

teen tai palvelun tarjoavia yrityksiä vaihtoehdoiksi sekä tarkastellaan näiden pätevyyttä. 

Tästä prosessi siirtyy vaihtoehtojen etsimiseen sekä niiden analysointiin. Vaihtoehtoja ver-

rataan alussa määritettyihin keskeisiin ominaisuuksiin, jotta seuraavaksi voidaan päättää 

tuotteen tai palvelun toimittaja. Kun toimittaja on valittu, siirrytään tilausrutiinin valitsemi-

seen. Tässä vaiheessa sovitaan yksityiskohtaisesti toimitus- ja maksutavoista. Viimeisenä 

Toiminnan palaute ja arviointi

Tilausrutiinin valitseminen

Vaihtoehtojen arvioiminen ja toimittajan valitseminen

Vaihtoehtojen hankkiminen ja analysointi

Mahdollisten vaihtoehtojen etsiminen ja pätevyys

Tuotteen ominaisuuksien, eritelmän ja määrän määrittäminen

Tarpeen tunnistaminen
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kohtana prosessissa on toiminnan palaute ja arviointi. Asiakas miettii, kuinka tuote tai pal-

velu sekä yritys on vastannut lupauksiin ja odotuksiin sekä antaa palautetta sen mukaan. 

(Jobber & Lancaster 2009, 93 – 95; Puusa ym. 2015, 180 – 181.) 

 

Prosessin edetessä tehdään monia valintoja, joihin vaikuttavat taloudelliset sekä tunne-

pohjaiset tekijät. Toimittajien tuotteita ja palveluja arvioidaan laadun perusteella, sillä mo-

net yritykset eivät ole valmiita luopumaan laadusta hinnan takia. Kun materiaalien ja kom-

ponenttien osalta laatuvaatimukset ovat samanlaisia, on hinta avaintekijä. Hinta ei kuiten-

kaan koostu vain tuotteen valmistuksessa ja ostovaiheessa syntyvistä kustannuksista, 

vaan yrityksen tulee ottaa huomioon koko elinkaaren kustannukset. Näitä ovat myös yllä-

pitokulut ja jälkiarvo. Yritykselle suuri kustannuserä ovat tuotantohäiriöt. Vaikka markki-

noilla olisi kysyntää tuotteelle tai palvelulle, mutta yritys ei pysty suoriutumaan tuotannosta 

hyvin – ei se myöskään pärjää markkinoilla. Sen vuoksi yritykselle on tärkeää toimitusvar-

muus ja että lupaukset pystytään pitämään. Toimittajan valintaan vaikuttaa usein myös 

yrityksen hankintapolitiikka.  Ostoprosessissa on huomioitava myös se, että yrityksen os-

tajana toimii aina ihminen ja hänen tunteensa vaikuttavat ostopäätökseen. Mikäli usean 

toimittajan tuotteet tai palvelut olisivat yhtä hyviä, valitsee ostaja todennäköisimmin sen 

vaihtoehdon, jonka myyjästä eniten pitää. Tämän takia myyjän tulee ostoprosessin ede-

tessä huomioida jokainen prosessiin osallistuva henkilö yksilönä. (Jobber & Lancaster 

2009, 95 – 98.) 

 

 Arvon tuottaminen 

Value Proposition Canvas kertoo täsmällisesti, kuinka yritys voi luoda arvoa asiakkail-

lensa. Se auttaa yritystä suunnittelemaan tuotteita ja palveluita, joita heidän asiakkaansa 

haluavat. Value Proposition Canvas koostuu alla olevan kuvan mukaisesti kahdesta puo-

lesta, joista Customer Profile, eli asiakasprofiili auttaa ymmärtämään asiakasta ja Value 

Map, eli arvokartta kuvaa kuinka asiakkaalle luodaan arvoa. (Pigneur, Osterwalder, Smith 

& Bernarda, 2014.) 
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Kuva 7. Value Proposition Canvas (mukaillen Pigneur ym. 2014) 

 

Asiakasprofiilin kolme osa-aluetta ovat Jobs, Pains ja Gains. Jobs osa-alue kuvaa asioita, 

jotka asiakas haluaa saada tehtyä. Tehtävät voivat olla käytännöllisiä kuten jonkin asian 

tekeminen tai ongelman ratkaiseminen. Ne voivat olla sosiaalisia, kuten millaisena asia-

kas haluaa näyttäytyä toisten silmissä tai vaikuttaa toisiin ihmisiin. Tai tehtävät voivat olla 

emotionaalisia eli kuinka asiakas saa itselleen esimerkiksi hyvän olon tai turvallisuuden 

tunteen. Pains kohta kuvaa asioita, jotka estävät asiakasta tekemästä näitä edellä mainit-

tuja tehtäviä, kun taas gains kertoo asiakkaan onnistumisista, joihin hän pyrkii toiminnal-

laan. (Pigneur, Osterwalder, Smith & Bernarda, 2014.) 

 

Arvokartta muodostuu myös kolmesta osa-alueesta, joita ovat Products & Services, Pain 

Relievers ja Gain Creators. Products & Services osa-alueelle kirjataan yrityksen tuote tai 

palvelu, joka tuottaa asiakkaalle hyötyä. Sen jälkeen Pain Relievers kohtaan kirjataan 

tuotteen tai palvelun tekijöitä, jolla se pyrkii vähentämään asiakkaan esteitä ja Gain Crea-

tors kohtaan kirjataan hyötyjä, joita tuote tai palvelu tuottaa asiakkaalle. (Pigneur, Oster-

walder, Smith & Bernarda, 2014.) 

 

Asiakas ei osta tuotetta tai palvelua vaan hän ostaa ratkaisun, josta hyötyy. Tämän takia 

yrityksen tulee osata kääntää tuotteen tai palvelun ominaisuudet hyödyiksi, jotka asiakas 

saa ostaessaan yritykseltä tuotteen tai palvelun. Liiketoiminnan jatkuvuuden perustana 

toimii siis arvon muodostaminen. Arvoksi voidaan sanoa kaikkea sitä, mitä asiakas saa 

vastineeksi sille mitä hän antaa. Tähän vaikuttaa myös se, mitä asiakas haluaa ratkaisulta 

ja täyttääkö ratkaisu asiakkaan odotukset eli onko asiakas tyytyväinen siihen. Arvon tuot-

taminen eli ole pelkästään hintaa vastaan saatu ratkaisu, vaan se on myös vaiheet asiak-

kaan käyttäessä ratkaisua, jonka vuoksi ratkaisu voi tuottaa arvoa asiakkaalle vielä pitkän-

kin ajan kuluttua. (Hänti, Karisto-Mertanen & Kock, 2016. 47 – 48.) 
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Kuva 8.  Arvon moniuloitteisuus (mukaillen Hänti, Karisto-Mertanen & Kock, 2016. 49.) 

 

Ratkaisusta asiakkaan saamaa arvoa voidaan tarkastella yllä olevan kuvan mukaisesti 

esimerkiksi aineellisen, aineettoman, rationaalisen ja tunneulottuvuuden kautta. Aineellisia 

ulottuvuuksia ovat nähtävät ja kosketeltavat yksityiskohdat, kun taas aineettomat ulottu-

vuudet ovat esimerkiksi ratkaisuun liitettäviä palveluita. Rationaalisia ulottuvuuksia voivat 

olla esimerkiksi hinta, laatu ja tuotto, kun tunneulottuvuuksia ovat esimerkiksi maine, arvo-

valta ja vuorovaikutus. Asiakas voi arvioida joitakin asioita sekä rationaalisesta että tun-

nenäkökulmasta. (Hänti, Karisto-Mertanen & Kock, 2016. 49.)  

 

Arvon tuottamisen apuna voidaan käyttää OEH-analyysia eli ominaisuus-etu-hyöty-ana-

lyysia. Sen tarkoituksena on kuvata asiakkaalle ensimmäisenä tuotteen tai palvelun omi-

naisuudet eli sen fyysiset tiedot siitä, miten ja mistä tuote tai palvelu on tehty sekä mitä 

sillä tekee. Tämän jälkeen selvitetään ominaisuuksien antamat edut tuotteelle tai palve-

lulle, eli miten tuotteen ominaisuuksia voi käyttää hyväksi ja viimeisenä analyysissa käsi-

tellään hyödyt. Ne kuvaavat kuinka tuotteen tai palvelun ominaisuudet ja edut vastaavat 

asiakkaan tarpeita, eli millaista hyötyä asiakas saa tuotteesta tai palvelusta ostaessaan 

sen. (Vahvaselkä, 2004. 162.) 

 

 Asiakasanalyysi 

Asiakasanalyysin avulla yritys pystyy ymmärtämään asiakkaidensa liiketoimintaa syvälli-

sesti. Sen avulla yritys selvittää ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja miksi he ostavat yrityk-

seltä. Tässä analyysissa on nykyisten asiakkaiden lisäksi selvitettävä myös potentiaaliset 
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sekä menetetyt asiakkaat. Nykyisistä asiakkaista on helppo hankkia tietoa muun muassa 

kanta-asiakasjärjestelmän kautta tai seuraamalla kassatapahtumia, asiakasmääriä ja eri 

tuoteryhmien ostoja. Mahdollisten asiakkaiden osalta on olemassa tilastotietoa esimerkiksi 

tulotasosta, asuinpaikasta, iästä ja koulutuksesta, mutta ostokäyttäytymistä ja kulutustot-

tumuksia on hankalampi saada selville. Myös menetettyjen asiakkaiden osalta tulisi selvit-

tää, miksi asiakas on lopettanut ostamisen ja olisiko asiakas mahdollista saada uudelleen 

asiakkaaksi. Tämän takia yrityksen ei ole järkevää tavoitella kaikkia mahdollisia asiak-

kaita, vaan näiden joukosta on löydettävä tuotteille tai palveluille sopivat kohderyhmät. 

(Bergström & Leppänen 2013, 251 – 252; Kamensky 2010, 140.) 

 

Analyysin voi suorittaa tarkastelemalla asiakkaita yksitellen tai ryhminä alla olevan kuvan 

mukaisesti. Peruskartoitettavia asioita B2B-asiakkaista ovat asiakkaan toimiala, toimialan 

kehitysnäkymät ja asiakkaan asema toimialalla. Myöhemmin tarkastelua voi laajentaa asi-

akkaan arvoketjuun ja miettiä, kuinka asiakkaan kustannuksia voisi pienentää tai kuinka 

asiakkaalle voisi tuottaa lisäarvoa. Asiakkaiden luokitteluperusteita on monia, mutta ylei-

simpiä ovat asiakassuhteen vaihe, ostomäärä ja -tiheys sekä asiakkaan tarpeet. (Berg-

ström & Leppänen 2013, 252; Kamensky 2010, 140.) 

 

 

Kuva 9. Erilaisia asiakkaiden ryhmittelyperusteita (mukaillen Bergström & Leppänen 2013, 

252) 

Erilaiset 
asiakas-
ryhmät

Asiakkaan 
kannat-
tavuus

Osto-
potentiaali

Asiakas-
osuus

Luotet-
tavuus ja 
maksu-
valmius

Asiakas-
tyytyväisyys

Suosittelu ja 
sen tuoma 

myynti
Asiakkaan 

tarpeet

Asiakkaan 
vaihe ja sen  

pituus

Asiakas-
uskollisuus

Ostotiheys 
tai viimeisin 

osto-
ajankohta

Kerta-
ostosten 
suuruus

Ostojen 
euromäärä
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Asiakassuhteen vaiheen mukaan ryhmiteltäessä asiakkaat jaetaan potentiaalisiin, nykyi-

siin ja menetettyihin asiakkaisiin asiakassuhteen elinkaaren mukaan. Tämän luokittelun 

lisäksi nykyiset asiakkaat tulisi luokitella myös tärkeytensä perusteella satunnaisasiakkai-

siin sekä kanta- ja avainasiakkaisiin. Myös menetettyjä asiakkaita on mahdollista luoki-

tella. Jotkut asiakkaat ovat voineet vaihtaa toimittajaa, vaikka olisivatkin olleet pääosin tyy-

tyväisiä yritykseen. Toiset taas ovat voineet olla tyytymättömiä yritykseen tai yritys itse on 

halunnut luopua joistakin asiakkaistansa. (Bergström & Leppänen 2013, 253 – 254; Ka-

mensky 2010, 140 – 141.) 

 

Ostomäärän ja ostotiheyden perusteella on hyvä luokitella nykyisiä asiakkaita. Paljon os-

tavat asiakkaat ovat tärkeä asiakasryhmä, joiden palveluun on syytä panostaa. Tätä on 

helppo seurata muun muassa ostojen rahamäärässä ja ostokerroissa. Toisaalta suurosta-

jat saavat toisia suuremmat alennukset, mikä vaikuttaa taas asiakkaan kannattavuuteen. 

Ostoajankohdat taas voivat paljastaa uhkaavia asiakasmenetyksiä. (Bergström & Leppä-

nen 2013, 254 – 255.) 

 

Asiakkaan tarpeet ja arvot ovat tärkeä ryhmittelyperuste etenkin B2B-markkinoilla. Tarve-

ryhmiä muodostetaan sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa, sillä 

ne toimivat lähtökohtana asiakasmarkkinoinnille ja myynnille. Mitä enemmän yritys pystyy 

tyydyttämään asiakkaidensa tarpeita, sitä paremmin yritys pystyy säilyttämään asiak-

kaansa. Myös asiakkaan arvo on tunnettava eli mitä kukin asiakas arvostaa ja mikä saa 

asiakkaan valitsemaan tietyn yrityksen tuotteen. Jollekin toiselle nopeus on arvokas asia, 

kun toinen taas arvostaa edullista hintaa. (Bergström & Leppänen 2013, 255 – 256.) 
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4 Teorian yhteenveto 

Lähtökohta-analyysien avulla yritys voi luoda yhteenvedon ja johtopäätökset yritykseen 

vaikuttavista asioista. Kun lähtökohta-analyysien johtopäätöksiä yhdistetään, voidaan ne 

koota yhdeksi kokonaisanalyysiksi esimerkiksi SWOT-analyysiin, joka antaa yksinkertai-

sen ja tehokkaan koosteen kaikista analyyseista nelikentässä. Näin yritys saa selville sen 

kriittiset menestystekijät markkinoilla. (Rope 2005, 468; Kuva 10.) 

 

Kuva 10. Lähtökohta-analyyseista kokonaisanalyysiksi (mukaillen Rope 2005, 468) 

 

Kun yrityksellä on tiedossa omat menestystekijät markkinoilla, tulee sen selvittää keitä 

ovat potentiaaliset asiakkaat. Jotta potentiaalisille asiakkaille on mahdollista myydä yrityk-

sen tuotetta tai palvelua, tulee yrityksen tuntea asiakkaan ostokäyttäytyminen sekä tiedos-

taa kuinka asiakkaalle tuotetaan arvoa, sillä asiakas ei osta tuotetta vaan se ostaa tuot-



 

 

18 

 

teesta saatavan hyödyn. Kun yrityksellä on asiakaskunta olemassa, voi se analysoida asi-

akkaitansa asiakasanalyysin avulla selvittääkseen tarkemmin millaisia sen asiakkaat ovat. 

(Kuva 11.) 

 

Kuva 11. Asiakkaat ja arvon tuottaminen 
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5 Asiakastutkimus 

Tuote X on idea-asteella oleva tuote, jonka mahdollinen markkina halutaan selvittää. Ta-

voitteena on selvittää mitkä ovat tuotteen X lähtökohdat B2B-markkinoilla, jonka jälkeen 

tuotteelle X tehdään asiakastutkimus. Asiakastutkimuksen tarkoituksena on selvittää keitä 

ovat tuotteen X potentiaaliset asiakkaat B2B-markkinoilla ja luoda asiakasprofiilit niistä. 

Tietoa tuotteen X potentiaalisista asiakkaista ja tämän hetkisestä markkina tilanteesta 

hankitaan kyselytutkimusten avulla, joihin tavoitteena on saada vastausprosenteiksi 10-15 

prosenttia.  

 
 Tutkimuksen vaiheet ja aikataulu 

Kyselytutkimukset vievät suunnitelman mukaan kokonaisuudessaan kuusi viikkoa. Ne 

koostuvat kuudesta eri vaiheesta, joita ovat kyselyiden luominen, testaus, viimeistely, jul-

kaiseminen, sulkeminen sekä tulosten purku. Kyselyiden valmisteluun on kokonaisuudes-

saan varattu kolme viikkoa aikaa, jonka jälkeen kyselyt julkaistaan. Kysely on avoinna 

vastaajille viikon ajan. Aikataulussa on varauduttu siihen, että vastauksia ei saada tar-

peeksi, jonka vuoksi kyselyä on mahdollista jakaa uudemman kerran eri kanavissa. Vii-

meinen viikko on varattu kyselytulosten purkamiselle Webropolista opinnäytetyöhön hyö-

dynnettäviksi. (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Kyselytutkimuksen aikataulu 

Suunniteltu aikataulu Tutkimuksen vaihe Toteutunut aikataulu 

vk 6 Kyselyiden luominen vk 6 

vk 7 Kyselyiden testaus vk 7 

vk 8 Kyselyiden viimeistely vk 8 

24.2. Kyselyiden julkaiseminen 24.2. 

3.3. Kyselyiden sulkeminen 3.3. 

vk 11 Kyselyiden tulosten purku vk 14 - 16 

 

Kyselyiden luominen tapahtui aikataulun mukaisesti viikolla kuusi, jonka jälkeen kyselyitä 

päästiin testaamaan viikon verran. Ennen julkaisua kyselyitä viimeisteltiin testauksessa 

ilmenneiden epäkohtien perusteella ja 24.2. kyselyt julkaistiin aikataulun mukaisesti. Kyse-

lyt olivat auki viikon ajan, jona aikana vastauksia kertyi riittävästi. Kyselytulosten purku oli 

suunniteltu toteutettavaksi viikolla 11, mutta tein sen viikolla 14 -16, joka oli työni kannalta 

järkevämpi aika tulosten purkamiselle. (Taulukko 1.) 
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 Menetelmävalinnat perusteluineen 

Tutkimuksen toteutin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä eli kyselytutkimuksella. Tutki-

muksen tavoitteena on kerätä paljon tietoa, jota pystyn hyödyntämään opinnäytetyön eri 

vaiheissa. Tätä varten tarvitsen suuren joukon vastaajia, joilta saan kerättyä tietoa raja-

tussa ajassa.  

  

Kvantitatiivinen tutkimus on kyselytutkimus, joka hyödyntää tilastollisia menetelmiä. Usein 

kysymykset muotoillaan määrämuotoisiksi, jolloin selkeät ja yksiselitteiset kysymykset pa-

rantavat tutkimusaineiston yhdenmukaisuutta. Tämä myös mahdollistaa kyselytulosten kä-

sittelyn tilastollisesti, sillä usein otoskoot ovat suuria. (Mäntyneva & Heinonen & Wrange 

2008, 32.) 

  

Tämän tutkimusmenetelmän uskon sopivani tutkimukseeni parhaiten. Se mahdollistaa ky-

symysten muotoilun selkeiksi sekä määrämuotoisiksi ja täten ohjaa vastaajan vastaamaan 

halutulla tavalla. Näin uskon myös saavani riittävän suuren määrän vastauksia haluamiini 

kysymyksiin ja täten vastaukset tutkimuskysymyksiini.  

 

 Kyselyn aineisto 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kahden kyselylomakkeen avulla, jotka luotiin Webropo-

lilla. Koirien harrastusvälineiden hankinta-kyselylomake on Mirkka Vakkarin kanssa yhteis-

työssä tehty koiralajien harrastajille ja kouluttajille. Hyödynnän kouluttajille suunnattujen 

kysymysten tuloksia työssäni. Kouluttajille suunnatut kysymykset koostuvat kysymyksistä 

1 – 4 ja 16 – 23. Vastaavasti Vakkari hyödyntää omassa työssään harrastajille suunnattu-

jen kysymysten tuloksia. Laatimani kyselylomake Koiralajien harrastusvälineistö eläintarvi-

keliikkeissä on suunnattu eläintarvikeliikkeille. Tätä kyselyä hyödynnän kokonaisuudes-

saan omassa opinnäytetyössäni.  

 

Kyselyissä tutkittiin seitsemää eri koiraharrastuslajia, joita olivat Agility, Toko, Rally-toko, 

Nose Work, Dobo, Näyttely ja palveluskoiralajit. Agility on kaikissa maanosissa sekä lähes 

kaikissa maissa harrastettu koirien esteratakilpailu, jossa ihminen ohjaa koiran ennalta 

suunnitellun radan läpi mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi. Kovassa suosiossa 

olevaa lajia on Suomessa harrastettu vuodesta 1986 lähtien ja Suomessa lajinharrastajia 

on jo yli 13 500. Suomi onkin yksi maailman menestyneimmistä agilityurheilumaista kan-

sainvälisillä arvomitaleilla mitattuna. (Agilityliitto, 2019.)  
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Tottelevaisuuskoulutuksen eli Tokon tarkoituksena on opettaa koiralle asiallista ja hallittua 

käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle koiran käsittelytaitoja. Laji on saanut alkunsa 1967, 

jolloin alettiin kehittää seura- ja kääpiökoiraryhmille toimintaa. Kaikille roduille laji vapau-

tettiin vuonna 1974. Yhdysvalloissa 2000-luvun alkupuolella kehitetty Rally-toko on Agili-

tyn, Tokon ja koiratanssin yhdistelmä, jossa ohjaaja suorittaa koiran kanssa radan, joka 

koostuu erilaisista tehtäväkylteistä. Tehtävät vaihtelevat aina suunnan- ja vauhdinmuutok-

sista temppuihin sekä asentoihin, jotka pisteytetään tuomarin toimesta. Suomessa laji vi-

rallistui vuonna 2014 ja virallisia kilpailuja käydään Pohjoismaissa myös Norjassa, Tans-

kassa sekä Ruotsissa. (Suomen Palveluskoiraliitto, 2019; Rally-toko, 2019.) 

 

Nose Work on vuonna 2008 Yhdysvalloissa kehitetty koiraharrastus. Nose Work perustuu 

nimensä mukaisesti nenätyöskentelyyn, jossa koira etsii määrättyjä hajuja eri ympäris-

töistä. Lajissa ei ole tiukasti määrättyjä palkitsemiseen tai hallintaan liittyviä sääntöjä, joten 

lajia voi harrastaa sekä kotioloissa että kilpailuihin tähdäten, jokainen oman kiinnostuk-

sensa ja tasonsa mukaan. (Noseworkfinland, 2019.) 

 

Dobo on Suomalainen koiraharrastus, joka kasvattaa sekä koiran että ohjaajan lihaskun-

toa, kehonhallintaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Lajissa apuna käytetään ovaalin muotoisia 

palloja sekä tasapainolautoja kehittämään syvälihaksistoa ja tasapainoa. (Dobo, 2019.) 

 

Koiranäyttelyt ovat puhdasrotuisten, rekisteröityjen ja tunnistusmerkittyjen koirien ja niiden 

omistajien harrastus. Lajin tarkoituksena on palvella koirien jalostus- ja kasvatustyötä. 

Näyttelyssä tuomari arvostelee koiran ja antaa siitän kirjallisen- sekä laatuarvostelun. Kun 

koira on kerännyt itselleen riittävän määrän sertifikaatteja, voi se saada itselleen Suomen, 

Pohjoismaiden tai kansainvälisen muotovalion arvon. Laji on todella suosittu Suomessa ja 

ulkomailla. (Kennelliitto, 2019.) 

 

Palveluskoiralajit käsittävät useita lajeja, jotka sopivat koirille, joilla on luontaisia ja jalos-

tuksella vahvistettuja ominaisuuksia työntekoon. Koiria käytetään esimerkiksi etsintä-

töissä, virkatehtävissä, opastuksessa sekä suojelu- ja vartiointiapuna. Tänä päivänä pal-

veluskoiralajien kokeisiin osallistumisoikeudet ovat 50 eri koirarodulla. (Prodog, 2019.) 

 

Ensimmäinen kyselylomake (Liite 1), joka oli koiralajien harrastajille ja kouluttajille suun-

nattu, alkoi vastaajan sukupuolen, iän ja asuinpaikan määrittämisellä. Tämän jälkeen vas-

taajalta kysyttiin - onko hän koiralajin harrastaja vai kouluttaja, jonka perusteella seuraavat 

kysymykset määräytyivät. Jos vastaaja oli harrastaja, siirtyi kysely selvittämään minkä la-

jin tai lajien harrastaja hän on ja kuinka usein hän harrastaa lajia tai lajeja. Tämän jälkeen 
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vastaajalta kysyttiin, mistä hän hankkii lajissa tarvittavat välineet ja mistä hän mieluiten 

hankkisi ne. Lisäksi haluttiin tietää millaisia lajiin hankittavat harrastusvälineet ovat, kuinka 

usein niitä hankitaan ja kuinka paljon niihin menee kuukaudessa rahaa. Myös ostopäätök-

seen vaikuttavia tekijöitä kysyttiin sekä yleisesti harrastusvälineiden saatavuutta. Haluttiin 

myös tietää, mitä kautta harrastajat saavat tietoa harrastusvälineistöstä.  

 

Jos vastaaja vastasi olevansa kouluttaja, tuli hänelle eri kysymykset kuin harrastajalle. 

Kouluttajalta kysyttiin ensimmäisenä, minkä lajin tai lajien kouluttajana hän toimii ja kuinka 

usein hän järjestää lajin tai lajien opetusta. Haluttiin myös tietää, millaisia välineitä koulut-

tajalla on käytössä lajin opetuksessa sekä kuinka usein ja mistä hän hankkii niitä. Lisäksi 

kysyimme, toimiiko kouluttaja itse lajivälineistön jälleenmyyjänä ja jos hän vastasi kyllä, 

halusimme tietää miten hän jälleenmyy harrastusvälineitä. Myös kouluttajilta haluttiin ky-

syä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Toisessa kyselylomakkeessa (Liite 2), joka oli eläintarvikeliikkeille, kysyttiin ensimmäisenä 

eläintarvikeliikkeen sijaintia sekä onko kyseessä yksityinen- vai ketjuliike. Haluttiin myös 

selvittää, onko eläintarvikeliikkeellä kivijalkamyymälän lisäksi verkkokauppa. Tämän jäl-

keen kysymykset siirtyivät selvittämään liikkeiden tuotevalikoimaa, eli minkä lajin harras-

tusvälineistöä heillä on valikoimassa. Lisäksi kysyttiin, haluaisiko vastaaja lisätä jonkin la-

jin harrastusvälineistöä valikoimaansa ja jos vastasi kysymykseen kyllä, tuli tarkentava ky-

symys, että minkä lajin välineistöä haluaisi lisätä valikoimaansa. Tämän jälkeen kysyttiin 

matriisilla, kuinka vastaaja kokee koiralajien harrastusvälineistön saatavuuden ja kysyn-

nän, sekä mitkä asiat ovat tärkeitä tuotteen sisäänostossa.  

 

Ensimmäinen kysely, joka tehtiin koiralajien harrastajille ja kouluttajille, jaettiin neljässä 

Facebook-ryhmässä. Uskoimme Facebookin toimivan parhaana kanavana tavoittaa mah-

dollisimman paljon koiralajien harrastajia ja kouluttajia, sillä lajin harrastaja voi toimia 

myös lajin kouluttajana. Kysely jaettiin 3708 ihmiselle ja vastauksia kyselyyn saatiin kai-

ken kaikkiaan 426, joista 27 oli kouluttajien vastaamia. Vastausprosentti kyselyyn oli noin. 

11,5%. Kokonaisuudessaan kyselyä voidaan pitää onnistuneena, vaikkakin kouluttajien 

osalta vastausten määrä jäikin alhaiseksi. 

 

Toinen kysely, jonka tein eläintarvikeliikkeille, on jaettu sähköpostitse suoraan liikkeisiin. 

Lähetin kyselylomakkeen linkin 168 eläintarvikeliikkeeseen, joista 67 oli yksityisiä eläintar-

vikeliikkeitä ja 101 ketjueläintarvikeliikkeitä. Vastauksia kyselyyn sain 27, jolloin kyselyn 

vastausprosentti on 16. Tämän perusteella kyselyä voidaan pitää onnistuneena. 
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Kyselyn aineistoa on käsitelty Webropolin ja Excelin avulla. Kaikista kysymyksistä on 

Webropolin avulla tehty kuva tai taulukko kertomaan vastauksista. Jos kahden tai useam-

man kysymyksen vastauksia on kuvattu yhdessä kuvassa tai taulukossa, on aineistoa kä-

sitelty Excelin avulla.  
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6 Kyselytutkimuksien tulokset 

Kyselytutkimuksien tuloksissa käydään läpi kyselyissä saadut vastaukset. Ensimmäisenä 

käydään läpi kaikki Koirien harrastusvälineiden hankita-kyselystä saadut vastaukset. Ky-

sely oli suunnattu ja jaettu koiralajien harrastajille ja kouluttajille. Tämän jälkeen vastaus-

ten läpikäynti siirtyy eläintarvikeliikkeille jaettuun kyselyyn Koiralajien harrastusvälineistö 

eläintarvikeliikkeissä.  

 

 Koirien harrastusvälineiden hankinta  

Kaikista 27 kyselyyn vastanneista 98% oli naisia, 1% miehiä ja 1% muuta sukupuolta. 

Näistä 6% oli koiraharrastuksen kouluttajia ja 94% oli harrastajia.  

 

 

Kuva 12. Ikäjakauma (n=426) 

 

Suurin osa koiraharrastuksen kouluttajista ja harrastajista on 20 – 50-vuotiaita. 36% kyse-

lyyn vastanneista on 20 – 30-vuotiaita, 24% on 31 – 40-vuotiaita ja 21% on 41 – 50-vuoti-

aita. Vastaajien keskuudessa oli myös 51 – 60-vuotiaita 13%, alle 20-vuotiaita 4% sekä yli 

60-vuotiaita 2%. (Kuva 12.) 
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Kuva 13. Asuinpaikka (n=426) (kuvasta poistettu maakunnat, joista ei saatu vastauksia) 

 

Kaikista 426 vastaajasta selvästi eniten vastaajia, 33%, oli Uudeltamaalta. 10% vastaa-

jista oli Varsinais-Suomesta, joka oli toiseksi eniten ja kolmanneksi eniten, 9%, oli Pirkan-

maalta. Pohjois-Savossa vastaajia oli 6%. Sekä Keski-Suomessa että Pohjois-Pohjan-

maalla vastausprosentti oli 5%. Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä molemmissa vas-

tausprosentti oli 4% ja 3% vastausprosentteja oli Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, 

Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä sekä Satakunnassa. Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Poh-

janmaalla ja Pohjois-Karjalassa kussakin vastausposentti oli 2. Kainuussa vastaajista oli 

1% ja Ahvenanmaalta ei saatu yhtään vastausta. (Kuva 13.) 
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Kuva 14. Lajien kouluttaja (n=27) 

 

Vastaajien keskuudessa oli eniten Rally-Tokon kouluttajia, joiden osuus 27 vastaajasta oli 

67%. 30% oli Nose Work-kouluttajia, 26% oli Toko-kouluttajia ja 22% oli Agility-kouluttajia.  

Palveluskoiralajeja koulutti 11%, joista esille nousivat haku ja jälki. Dobo-kouluttajia oli 7% 

ja näyttelykouluttajia ei ollut yhtään. 41% vastasi kouluttavan jotakin muuta lajia, josta 

esille tulivat metsästyskoirien jäljestys, arkitottelevaisuus sekä koiratanssi. (Kuva 14.) 

 

Lajin opetusta 27 vastaajasta 74% järjestää viikoittain. Kuukausittain opetusta järjestää 

4% ja satunnaisesti kurssimuodossa opetusta järjestää 22%. Avoimella kysymyksellä ky-

syttiin vastaajilta, millaisia välineitä he käyttävät apuna koulutuksessa. Kaikista aikaisem-

min kysytyistä lajeista nousi paljon erilaisia välineitä esille, joista kyltit, törpöt, lelut, naksu-

tin, korokkeet, esteet ja aidat olivat yleisimpiä. Lisäksi esille nousivat kosketuskepit ja -

alustat, tasapainotyynyt, Dobo-pallot, hydrolaatti ja purkit. Lisäksi huomiota herätti kodin ja 

ympäristön tavaroiden käyttö. Tämä on luonnollisesti edullisin vaihtoehto varsinkin, jos la-

jissa tarvitaan paljon erilaisia välineitä. Kodintavarat ovat hyvin hyödynnettävissä, kunhan 

vain mielikuvitusta osaa käyttää.  
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Kuva 15. Harrastusvälineistön hankinta (n=27) 

 

Vastausten perusteella lajissa tarvittavaa välineistöä ei hankita kovin usein. 27 vastaa-

jasta 37% hankkii lajissa tarvittavaa välineistöä pari kertaa vuodessa ja 26% vastasi hank-

kivansa välineistöä vielä harvemmin. Muutaman kuukauden välein välineistöä hankkii 

15% vastaajista, kerran kuukaudessa sekä kerran viikossa välineistöä hankkii 11%. (Kuva 

15.) 

 

 

Kuva 16. Harrastusvälineistön hankintakanava (n=27) 

 

Lajissa tarvittavia välineitä hankitaan kouluttajien keskuudessa eniten jälleenmyyjiltä ja in-

ternetistä. 27 vastanneesta 70% hankkii välineet jälleenmyyjiltä ja 67% internetistä. Myös 

lajiyhdistyksiltä hankkii 11% ja tukusta 4%. Lisäksi 22% vastasi hankkivansa välineet 
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muualta. Tässä esille nousivat erilaiset kauppaketjut kuten Ikea, Bauhaus, Motonet ja rau-

takaupat sekä kierrätyskeskukset ja kirpputorit. Jotkut valmistavat myös itse lajissa tarvit-

tavaa välineistöä. (Kuva 16.) 

 

27 kyselyyn vastanneista kouluttajista 19% vastasi toimivansa itse lajivälineiden jälleen-

myyjänä. Heistä 80% myy välineitä harrastusten yhteydessä ja 20% pitää verkkokauppaa. 

20% vastaajista myi muulla tavoin, kuten sosiaalisen median välityksellä.  

 

Ostopäätökseen vaikuttavia asioita selvitettiin kyselyssä matriisin avulla. Asteikko oli 1-5. 

1 oli ei niin tärkeä ja 5 oli erittäin tärkeä. Matriisissa jokainen arvioitava asia sai 27 vas-

tausta, joista laskettiin keskiarvo.  

 

Taulukko 2. Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Ekologisuus 3 4 11 7 2 27 3,04 

Hinta 0 0 6 11 10 27 4,15 

Alkuperä 3 3 9 10 2 27 3,19 

Kotimaisuus 3 3 4 12 5 27 3,48 

Saatavuus 0 0 4 7 16 27 4,44 

Toimitustapa 3 2 5 9 8 27 3,63 

Muu, mikä? 0 0 0 0 5 5 5 

Yhteensä 12 12 39 56 48 167 3,69 

 

Kaikista tärkeimpänä vastaajat pitivät saatavuutta, joka sai keskiarvokseen 4,44. Toiseksi 

tärkeimpänä pidettiin hintaa 4,15 keskiarvolla ja kolmanneksi tärkeimmäksi nousi toimitus-

tapa 3,63 keskiarvolla. Kotimaisuus, alkuperä ja ekologisuus jakoivat mielipiteitä. Vaikka 

osa vastaajista ei koe niitä tärkeinä asioina, ovat ne kuitenkin enemmistölle tärkeitä. Koti-

maisuus sai keskiarvokseen 3,48, alkuperä 3,19 ja ekologisuus 3,09. Näin ollen kaikkia 

kysyttyjä asioita pidettiin jossakin määrin tärkeinä ostopäätökseen vaikuttavina tekijöinä. 

Lisäksi 27 vastaajasta 18,52% vastasi jonkin muun asian olevan erittäin tärkeä. Tässä 

esille nousivat turvallisuus, laatu, käytännöllisyys, toimivuus ja helppo tilauksenteko. (Tau-

lukko 2.) 
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 Koiralajien harrastusvälineistö eläintarvikeliikkeissä  

Toiseen kyselyyn vastasi 27 eläintarvikeliikettä. Näistä 44% oli yksityisiä yrityksiä ja 56% 

ketjuyrityksiä. Vastanneista eläintarvikeliikkeistä 33% toimii pelkästään kivijalkamyymä-

lässä ja 67%:lla on kivijalkamyymälän lisäksi verkkokauppa.  

 

 

Kuva 17. Liikkeen sijainti (n=27) (kuvasta on piilotettu maakunnat, joista ei saatu vastauk-

sia) 
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Kyselyyn vastanneista 27 eläintarvikeliikkeestä 33% sijaitsi Uudellamaalla. 11% sijaitsi 

Pohjois-Savossa ja 8% Keski-Suomessa. Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hä-

meessä sekä Varsinais-Suomessa sijaitsi kussakin 7% eläintarvikeliikkeistä. Etelä-Karja-

lassa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa sekä Lapissa sijaitsi kussa-

kin 4%. Ahvenanmaalta, Kainuusta, Kanta-Hämeestä, Keski-Pohjanmaalta, Pohjan-

maalta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Satakunnasta vastauksia ei saatu yhtään. (Kuva 17.) 

 

 

Kuva 18. Valikoimassa olevia koiraharrastusten välineitä (n=27) 

 

Eniten tuotevalikoimaa eläintarvikeliikkeissä oli näyttelyn, Tokon ja Palveluskoiralajien 

osalta. Kaikilla 27:llä kyselyyn vastanneella oli valikoimassaan näyttelyssä tarvittavaa väli-

neistöä. Lisäksi 93%:lla oli tokon harrastusvälineistöä ja 81%:lla oli palveluskoiralajien 

harrastusvälineistöä. Huomattavasti vähemmän eläintarvikeliikkeissä oli Agility, Rally-

Toko, Nose Work ja Dobo harrastusvälineitä. Agilityvälineitä oli 41%:lla vastanneista, 

Rally-Toko välineitä oli 26%:lla ja Nose Work välineistöä 22%:lla. Vain 4%:lla vastanneista 

eläintarvikeliikkeistä oli Dobo välineitä. Vastaajista 30% kertoi liikkeestänsä löytyvän li-

säksi metsästys- ja valjakkourheiluvälineistöä. (Kuva 18.) 
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Kuva 19. Valikoimaan haluttavaa lajivälineistöä (n=16) 

 

Kaikista 27 vastaajasta 41% on tyytyväisiä nykyiseen valikoimaansa ja 59% haluaisi lisätä 

valikoimaansa jonkin koiralajin välineistöä. Tähän 59%:n joukkoon kuuluu 16 vastaajaa, 

joista 69% haluaisi valikoimaansa Nose Work välineistöä. Agilityä, Rally-tokoa ja Doboa 

haluaisi kutakin 44% ja Tokon välineistöä haluaisi lisätä valikoimaansa 25% vastaajista. 

Vähiten haluttaisiin lisätä palveluskoiralajien ja näyttelyiden välineistöä. 19% haluaisi pal-

veluskoiralajien välineistöä lisää ja 13% näyttelyiden välineistöä. Lisäksi 25% vastaajista 

haluaisi lisätä jotakin muuta välineistöä. Esille tulivat erikoiskoirien koulutus, vetolajit, vint-

tikoiralajit ja jäljestys. (Kuva 19.) 

 

Matriisien avulla kartoitettiin harrastusvälineiden saatavuutta, tuotteen sisäänostoon vai-

kuttavia tekijöitä ja harrastusvälineiden kysyntää. Matriisin asteikko oli 1-5. 1 oli vaikeasti 

saatavilla / ei niin tärkeä / vähän kysyntää ja 5 oli helposti saatavilla / erittäin tärkeä / pal-

jon kysyntää. Matriiseissa jokaisen kohdan keskiarvo on laskettu 27 vastauksen perus-

teella.  
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Taulukko 3. Koiralajien harrastusvälineiden saatavuus 

 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Agility 3 5 8 7 4 27 3,15 

Toko 0 0 4 14 9 27 4,19 

Rally-toko 2 3 13 6 3 27 3,19 

Nose Work 4 7 10 5 1 27 2,7 

Dobo 8 5 13 1 0 27 2,26 

Palveluskoiralaji 0 1 7 10 9 27 4 

Näyttely 0 0 2 7 18 27 4,59 

Jokin muu, mikä? 0 0 0 1 0 1 4 

Yhteensä 17 21 57 51 44 190 3,44 

 

Paras saatavuus koetaan olevan näyttelyssä tarvittavalla välineistöllä 4,59 keskiarvolla. 

Myös Tokon välineistöä on saatavilla hyvin 4,19 keskiarvon perusteella, sekä palveluskoi-

ralajien välineistöä 4,0 keskiarvolla. Keskivertoa paremmin saatavilla on myös Rally-To-

kon välineitä 3,19 sekä Agilityn välileitä 3,15 keskiarvoilla, vaikka näiden kohdalla vas-

taukset jakautuivat koko matriisin arvoille. Nose Workin kohdalla jakautuivat myös vas-

taukset kaikille matriisin arvoille, mutta silti harrastusvälineistön saatavuus koettiin keski-

vertoa huonommaksi ja se saikin keskiarvoksi 2,7. Kaikista huonoimmin saatavilla koe-

taan olevan Dobon välineistöä 2,26 keskiarvolla. (Taulukko 3.) 

 

Taulukko 4. Tuotteen sisäänostoon vaikuttavat tekijät 

 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Hinta 0 0 6 8 13 27 4,26 

Saatavuus 0 0 0 11 16 27 4,59 

Kotimaisuus 1 0 14 6 6 27 3,59 

Brändi 1 3 10 12 1 27 3,33 

Ekologisuus 0 1 8 13 5 27 3,81 

Jokin muu, mikä? 0 0 0 0 2 2 5 

Yhteensä 2 4 38 50 43 137 3,93 

 

Tuotteen sisäänostossa tärkeimpinä asioina pidettiin saatavuutta ja hintaa. Saatavuus sai 

matriisissa 4,59 keskiarvokseen ja hinta 4,26. Nämä ylittivät koko matriisin keskiarvon 

3,93. Kolmanneksi tärkeimpänä vastaajat pitivät tuotteen ekologisuutta 3,81 keskiarvolla, 

eikä pitkän matkan päähän jäänyt tuotteen kotimaisuuskaan 3,59 keskiarvolla. Brändin 
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merkitys tuotteen sisäänostoon vaikuttavana tekijänä jäi pienimmäksi 3,33 keskiarvolla. 

Kaksi vastasi myös jonkin muun asian vaikuttavan sisäänostoon erittäin paljon, josta esille 

nousivat laatu ja kestävyys. (Taulukko 4.) 

 

Taulukko 5. Koiralajien harrastusvälineiden kysyntä 

 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Agility 9 5 7 5 1 27 2,41 

Toko 2 2 11 10 2 27 3,3 

Rally-toko 6 6 10 3 2 27 2,59 

Nose Work 10 7 7 2 1 27 2,15 

Dobo 15 7 5 0 0 27 1,63 

Palveluskoiralaji 2 3 12 7 3 27 3,22 

Näyttely 1 0 5 14 7 27 3,96 

Jokin muu, mikä? - - - - - - - 

Yhteensä 45 30 57 41 16 189 2,75 

 

On huomattavissa, että koiralajien harrastusvälineiden kysyntä ja tarjonta koetaan saman-

laisiksi eri lajien välillä. Eniten kysyntää on näyttelyvälineille 3,96 arvolla ja toiseksi eniten 

Tokon välineille 3,3 arvolla. Palveluskoiralajien välineillä koetaan olevan myös keskivertoa 

2,75 enemmän kysyntää 3,22 arvolla, mutta Rally-Tokossa harrastusvälineiden kysyntä 

koetaan alle keskiverron 2,59 arvolla. Agilityvälineistön kysyntä sai arvokseen 2,41 ja 

Nose Work puolestaan 2,15. Selvästi vähiten kysyntää on Dobon välineistölle, joka sai 

matriisissa keskiarvokseen 1,63. (Taulukko 5.)   

 
 Yhteenveto 

Koirien harrastusvälineiden hankita-kyselyyn vastasi pääosin Uusimaalaiset, 21-30-vuoti-

aat naiset. Suurin osa vastaajista toimii Rally-Tokon kouluttajana ja järjestää viikoittain la-

jin opetusta. Lajit tarvitsevat paljon erilaisia harrastusvälineitä, joista esille nousivat muun 

muassa kyltit, törpöt, naksutin ja lelut. Harrastusvälineistöä hankitaan pari kertaa vuo-

dessa tai harvemmin, yleisimmin jälleenmyyjiltä tai internetin välityksellä. Muutamat kou-

luttajat toimivat myös itse harrastusvälineiden jälleenmyyjinä ja myyvät niitä harrastusten 

yhteydessä. Kouluttajien ostopäätökseen vaikuttavat eniten tuotteen saatavuus ja hinta.  

 

Koiralajien harrastusvälineistö eläintarvikeliikkeissä-kyselyyn saatiin vastauksia ympäri 

Suomea, mutta eniten vastauksia tuli Uusimaalaisilta eläintarvikeliikkeiltä. Liikkeistä mel-

kein puolet oli yksityisiä ja yli puolet ketjuliikkeitä. Näistä noin kolmasosa toimi pelkästään 



 

 

34 

 

kivijalkamyymälöissä ja muilla oli myös verkkokauppa. Valikoimat liikkeissä ovat laajoja, 

mutta eniten valikoimissa oli näyttelyn, Palveluskoiralajien ja Tokon harrastusvälineistöä. 

Useat eläintarvikeliikkeet haluaisivat lisätä valikoimaansa Nose Workissä tarvittavia har-

rastusvälineitä. Kyselyssä eläintarvikeliikkeet kokivat nykyisen harrastusvälineiden tarjon-

nan vastaavan kysyntää. Tuotteen sisäänostossa vastaajat arvostavat eniten saatavuutta 

ja kilpailukykyistä hintaa. 
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7 Asiakastutkimus 

Asiakastutkimuksen perustaksi luodaan tuotteen X kannalta tärkein lähtökohta-analyysi eli 

markkina-analyysi, jolla kuvataan tuotteen X lajin harrastusvälineistön tilanne nykyisillä 

markkinoilla suhteessa muiden koiralajien harrastusvälineistöihin nähden. Tuotteen X 

asiakassegmentointi toteutetaan kerroksittaisella segmentointimallilla, jonka avulla selvite-

tään keitä ovat tuotteen X potentiaaliset asiakkaat B2B-markkinoilla. Kun potentiaaliset 

asiakkaat ovat selvillä, viimeisenä selvitetään millä tavoin tuotteella X voi tuottaa arvoa 

potentiaalisille asiakkaille. Tuotteen X markkina-analyysi, segmentointi ja arvon tuottami-

nen ovat salaisia ja tämän työn liitteinä. 

 
 Lähtökohta-analyysit 

Markkina-analyysissa käytetään menetelmänä muunneltua Bostonin portfoliota, jossa ak-

selit ovat kysyntä ja tarjonta. Nelikentässä lypsylehmätuotteita ovat suuren kysynnän ja 

tarjonnan omaavat tuotteet, joilla on hyvä menekki ja tarjonta. Kysymysmerkkituotteet ovat 

vastaavasti tuotteita, joilla on pieni kysyntä sekä tarjonta eikä niiden menestys markki-

noilla ole varmaa. Kysymysmerkkituotteet voivat onnistua markkinoilla ja nousta tähtituot-

teiksi, joilla tulee olemaan paljon kysyntää ja vähän tarjontaa. Ne voivat myös epäonnis-

tua, jolloin niistä tulee rakkikoiratuotteita, joilla on paljon tarjontaa ja vähän kysyntää. Lyp-

sylehmätuotteet voivat myös muuttua rakkikoiratuotteiksi, jos niiden kehittäminen ei pysy 

mukana markkinoiden kehityksessä tai jos markkinoille tulee esimerkiksi korvaava tuote. 

Tällä tavoin Bostonin portfolion nelikentän avulla voidaan kuvata selkeästi koiralajien har-

rastusvälineiden sijoittumista markkinoille tällä hetkellä. (Kuva 20.) 

 

  

Kuva 20. Muunneltu Bostonin Portfolio 
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 Segmentointi ja arvon tuottaminen 

Tuotteen X potentiaalisten asiakasryhmien selvittämisessä käytetään apuna kerroksit-

taista segmentointimallia. Segmentoinnin kriteereinä ulommasta sisempään edetessä ovat 

maantiede, tarjonta ja yrityksen tyyppi, joiden avulla saadaan rajattua asiakkaat ryhmiin 

niin, että niistä on tunnistettavissa tuotteen X potentiaaliset asiakkaat. (Kuva 21.) 

 

 

 

Kuva 21. Kerroksittainen segmentointimalli tuotteen X asiakkaille 

 

Kun segmentoinnin avulla on saatu selvitettyä, ketkä ovat tuotteen X potentiaaliset asiak-

kaat, selvitetään kyselytulosten perusteella, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Kyselyissä ky-

syttiin tuotteen ostoon vaikuttavia asioita. Näistä on tunnistettava jokaiselle asiakasryh-

mälle tärkeimmät asiat sekä mietittävä kuinka tuotteella X voidaan tuottaa arvoa asiakkail-

lensa.  

  

Maantiede

Tarjonta

Yrityksen 
tyyppi
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8 Asiakasprofiilit 

Asiakasprofiilit ovat yleisesti kuvattuja profiileita potentiaalisista asiakkaista. Niiden tarkoi-

tuksena on auttaa yritystä ymmärtämään, millaisia heidän asiakkaansa ovat, joita he ha-

luavat tavoittaa tuotteillaan ja brändillään.  Kun asiakasprofiili kuvataan mahdollisimman 

tarkasti, auttaa se yritystä hahmottamaan asiakkaitansa kaikissa toimenpiteissä ja täten 

lisää asiakasymmärrystä.  Kaikista vahvimmat asiakasprofiilit ovat luotu asiakastutkimus-

ten perusteella esimerkiksi tutkimalla nykyistä asiakaskantaa. Asiakasprofiilien määrä on 

yrityksen koosta riippuvainen, jonka vuoksi ne vaihtelevatkin parista profiilista aina useam-

piin kymmeniin asti. (Vaughan, 2015.) 

 

Asiakasprofiilien luonti tulee aloittaa perustiedoista, jotka määritetään riittävän laajasti niin, 

että saadaan kuva siitä ketkä yleensä ottaen voivat olla mahdollisia ostajia. Tämän jäl-

keen eri asiakasryhmiä tulee tarkentaa yksilöivillä tiedoilla, joita ovat esimerkiksi ikä, 

asuinpaikka, sukupuoli, koulutus, työ, tulot, syyt sekä esteet ostoille. Asiakasprofiilit eivät 

yleensä rajoitu vain demografiatietoihin, vaan ne pitävät myös sisällään ostotarpeet, mie-

lenkiinnon kohteet ja haasteet, joita yritetään ratkaista. Nämä ovat tietoja, joista on hyvä 

lähteä liikkeelle, sillä usein profiilin tiedot tarkentuvat ajan kuluessa ja tarvitsevat siksi päi-

vitystä aika ajoin. (Digimoduuli, 2019.) 

 

Tuotteen X asiakasprofiilit B2B-markkinoille ovat salaisia ja ovat työn liitteissä.  
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9 Pohdinta 

Kyselytutkimus oli tutkimukseni kannalta oikea menetelmä, sillä tarvitsin vastauksia suu-

relta joukolta. Kyselyiden tulokset olivat monipuolisia ja sain niiden perusteella tietoa tutki-

muskysymykseeni eli keitä ovat tuotteen X potentiaaliset asiakkaat B2B-markkinoilla. Tut-

kimusten perusteella ilmeni myös asioita, joita olisi voinut ottaa mukaan tutkimuksiin tai 

joita voisi tutkia jatkossa, jotta saisi lisää tietoa koiralajien harrastusvälineistöistä.  

 

 Tulosten tarkastelu omilla tulkinnoilla 

Kouluttajilta vastauksia tuli yllättävän vähän kyselyyn. Uskon, että kysely jaettiin oikeassa 

kanavassa ja sitä kautta oli helpointa tavoittaa suuri joukko kouluttajia. Kuitenkin luulen 

monen kouluttajan vastanneen kyselyyn harrastajana, jos koki sen statuksen enemmän 

omakseen, sillä kaiken kaikkiaan kyselyyn saatiin todella hyvin vastauksia ympäri Suomea 

pääasiassa eri-ikäisiltä naisilta. Eniten kyselyyn vastasi Rally-Tokon kouluttajia, johon us-

kon vaikuttaneen sen, että kyseisen lajin harrastajien Facebook-ryhmässä on paljon jäse-

niä muihin lajeihin verrattuna. Toisaalta muut lajit eivät välttämättä ole vielä saavuttaneet 

yhtä suurta suosiota Suomessa kuin Rally-Toko tai niiden harrastajien toiminta ei ole yhtä 

aktiivista Facebookissa.  

 

Lajissa tarvittavaa välineistöä hankitaan pari kertaa vuodessa tai harvemmin, vaikka suu-

rin osa kouluttajista järjestää lajin koulutusta viikoittain. Uskon tämän johtuvan siitä, että 

monen lajin välineet eivät ole niin sanottua kertakäyttötavaraa vaan pidempi-ikäisiä, kuten 

avoimista vastauksista kävi myös ilmi. Kuten kyselystä ilmeni, vastaajat pitävät tärkeänä 

saatavuutta ja hintaa. Ilmeisesti tästä johtuu, että välineistöä hankitaan eniten jälleenmyy-

jiltä ja internetistä. Uskon myös, että samasta syystä vain viidesosa kyselyyn vastanneista 

kouluttajista toimii itse jälleenmyyjänä, sillä lajien välineistöä on saatavilla hyvin paljon. 

 

Eläintarvikeliikkeiden jakauma yksityisten ja ketjuliikkeiden välillä oli yllättävää, sillä Suo-

messa on kaksi suurta ketjua, jotka ovat levittäytyneet ympäri suomea, mutta silti vastak-

sia tuli melkein yhtä paljon myös yksityisiltä liikkeiltä. Liikkeiden valikoimat vastaavat har-

rastusvälineiden saatavuutta ja kysyntää, mikä osoittaa, että uusimpien lajien välineistön 

tarjonta ei ole vielä levinnyt markkinoille joko saatavuuden tai kysynnän takia. Voi olla, 

että välineiden valmistus on todella pienimuotoista, minkä vuoksi välineitä on huonosti 

saatavilla myyntiin, koska suurin osa eläintarvikeliikkeistä haluaisi kuitenkin lisätä valikoi-

maansa uudempien lajien välineistöä. Uskon, että harrastajia on ja sen myötä kysyntää, 

jos vain tarjontaa saisi parannettua. Eläintarvikeliikkeiden sisäänostoon vaikuttavia asioita 
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ovat erityisesti saatavuus ja hinta, mistä voi päätellä, että ne haluavat luotettavan toimitta-

jan, jolla on resursseja toimittaa suuria määriä tuotteita ja siten saada kustannuksia las-

kettua.  

 

 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen perusteella tuotteelle X olisi kysyntää markkinoilla. Sen potentiaaliset asiak-

kaat B2B-markkinoilla ovat eläintarvikeliikkeet, joiden valikoimaan tuotetta X pitäisi saada 

myytyä, sillä niiden kautta liikkuu isot volyymit. Jälleenmyyjinä toimivat kouluttajat ovat tut-

kimuksen perusteella hyvin pieni joukko B2B-markkinoilla, minkä vuoksi heille ei ole kan-

nattavaa lähteä myymään tuotetta X. Sen sijaan harkittaviksi nousivat lajiyhdistykset, jotka 

voisivat olla myös potentiaalisia asiakkaita B2B-markkinoilla tuotteelle X.  

 

Koirien harrastusvälineistöön liittyviä tutkimuksia on tehty todella vähän, minkä vuoksi 

myös muita tutkimusaiheita nousi paljon esille. Eri koiralajien harrastajamääriä ja niiden 

harrastajien ostokäyttäytymistä voisi tutkia enemmän, koska tällöin saataisiin enemmän 

selville kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Myös saatavuuden puolella pitäisi tehdä tutkimusta 

ja selvittää mitkä asiat vaikuttavat lajien välineistön saatavuuteen tällä hetkellä ja kuinka 

niitä voitaisiin parantaa. Tuotteen X kannalta olisi myös tärkeää selvittää, voisiko lajiyhdis-

tykset tai muut tuotteen X kannalta merkittävät yhdistykset olla potentiaalisia asiakkaita 

B2B-markkinoilla. Jos esimerkiksi lajiyhdistys olisi potentiaalinen asiakas tuotteelle X, olisi 

se varmasti kannattavin myyntikanava, sillä suurella todennäköisyydellä yhdistykseen 

kuuluvat henkilöt ovat tuotteen X kuluttajia.  

 

 Tutkimuksen luotettavuus 

Kyselytutkimus sopi tutkimusmenetelmäksi, sillä sen avulla pystyin selvittämään opinnäy-

tetyöni kannalta tärkeitä asioita. Tarkoituksena oli saada paljon vastauksia, joista oli mah-

dollista löytää tuotteen X potentiaaliset asiakkaat B2B-markkinoilla. Määrämuotoisiksi 

muotoillut kysymykset ohjasivat vastaajia vastaamaan halutulla tavalla. Määrämuotoisuus 

lisää myös vastausten luotettavuutta, kun vastaukset jakautuvat muutamien vaihtoehtojen 

kesken, eikä yksittäisiä vastauksia ole erotettavissa.  

 

Eläintarvikeliikkeiden kyselyn vastausprosentti oli hyvä, minkä vuoksi yksittäiset tulokset 

eivät erotu joukosta. Vaikka kouluttajien kyselyssä vastausprosentti oli alhainen kaikkiin 

kyselyyn vastanneisiin verrattuna, ei joukosta erottunut yksittäisiä vastauksia. Jos tutki-

mukset toteutettaisiin uudestaan, eläintarvikeliikkeille jaettavan kyselyn tulokset tulisivat 
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näyttämään samankaltaisilta. Kouluttajien keskuudessa kyselytuloksissa tulisi varmasti 

olemaan eroja, sillä todennäköisyys saada ei-kyselyyn vastanneilta eri lajien kouluttajilta 

vastauksia on suuri ja perustuu pitkälti sattumaan. 

 

 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi  

Opinnäytetyö oli iso prosessi, joka opetti projektin- ja ajanhallintaa. Projektissa on monia 

osa-alueita, joita tulee hallita sen edetessä niin, että projekti pysyy asetetuissa tavoit-

teissa.  Projekti vaati myös viikoittain aikaa sen tekemiseen, mutta työt ja koulu hankaloit-

tivat sitä välillä. Opin myös tutkimuksen tekemistä ja tulosten analysointia, sillä tein projek-

tiani varten kaksi kyselytukimusta, joissa piti osata kysyä oikeita asioita lopputuotoksen 

selvittämiseksi.  

 

Opinnäytetyöprojekti vei suunnitelman mukaan kokonaisuudessa 16 viikkoa. Kaksi 

ensimmäistä viikkoa oli varattu opinnäytetyön valmistelulle eli aiheen rajaukselle, 

aikataulun suunnittelulle ja riskien määrittämiselle sekä sisällysluettelon luomiselle. 

Tämän jälkeen projekti jatkui kyselylomakkeiden luomisella ja niiden julkaisemisella, joihin 

kokonaisuudessaan oli varattu neljä viikkoa aikaa kyselyn sulkeutumiseen asti. Lisäksi 

suunnitelmassa oli varattu aikaa kaksi viikkoa kyselytulosten purkamiselle ja 

analysoinnille. Teoriaosuuden kirjoittamiselle suunnitelmassa oli varattu viisi viikkoa ja 

kokeellisen osan kirjoittamiselle neljä viikkoa. Viimeiset kaksi viikkoa projektista oli 

suunniteltu johtopäätöksille ja johdannolle, minkä jälkeen suunnitelmaan oli varattu vielä 

kolme viikkoa siltä varalta, että projektin kanssa ilmenisi haasteita, jotka hidastaisivat sen 

etenemistä. 

 

Projekti eteni alkuvaiheessa suunnitelman mukaisesti, mutta teoriaosuuden kirjoittamiselle 

olin varannut liian vähän aikaa. Tästä johtuen myös kokeellisen osan kirjoittaminen 

myöhästyi enkä saanut kirittyä aikataulua kiinni. Onneksi olin varannut kolme viikkoa 

tyhjää aikatauluun projektin myöhästymistä varten, joka minulla tuli tarpeeseen. Sain 

kuitenkin opinnäytetyön viimeistelyä vaille valmiiksi aikataulun mukaisesti, jotta kerkesin 

tehdä viimeiset korjaukset vielä ennen palautusta.  
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