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Väitöskirja	käsittelee	asiakkuuksien	johtamista	media-alalla	digitaalisessa	media-ympäristössä	ja	tarkastelee	
asiakkuuden	arvon	muodostumista	median	ja	asiakkaan	välisessä	suhteessa.	Tutkimus	huomioi	sekä	
asiakkaan	että	yrityksen	näkökulman	asiakassuhteen	arvon	muodostumisessa.	

Tutkimuksen	tavoitteena	on	esittää	uusia	käytännön	malleja	ja	uutta	ajattelua	kestävien	ja	molempia	
osapuolia,	yritystä	sekä	asiakasta,	palkitsevien	asiakassuhteiden	johtamiseksi	media-alalla.	Työ	mallintaa	
asiakkuuksien	arvoon	perustuvaa	johtamista	digitaalisessa	ympäristössä	hyödyntäen	autenttista	dataa	
asiakkaiden	käyttäytymisestä	ja	ostoista.	Keskeistä	tutkimukselle	on,	että	siinä	huomioidaan	sekä	asiakkaan	
että	yrityksen	näkökulma	asiakassuhteen	arvon	muodostumisessa.	

Väitöskirja	on	artikkelimuotoinen	ja	perustuu	kolmeen	erillistutkimukseen.	Ensimmäinen	tutkimus	
tarkastelee	asiakassuhteen	arvon	muodostumista	asiakkaalle,	kun	kyseessä	on	median	digitaalinen	
uutispalvelu.	Tutkimuksen	data	muodostuu	n.	1000	vastaajan	verkkokyselystä	sekä	asiakkaiden	
syvähaastatteluista.	Vastaajat	ovat	uutismedian	nykyisiä	rekisteröityneitä	asiakkaita.	Tutkimuksen	
tuloksena	esitetään	median	asiakaskokemuksen	kulmakivet	verkossa,	ja	tunnistetaan	ne	median	
asiakaskokemuksen	kriittiset	osatekijät,	joita	oikein	johtamalla	asiakkaan	kokema	arvo	kasvaa.	
Asiakaskokemuksen	kulmakivet	verkossa	ovat	palvelun	toiminnallisia	tekijöitä,	sisältötekijöitä	ja	
psykologisia	tekijöitä.	Näistä	voidaan	tutkimuksella	tunnistaa	palvelukohtaisesti	ne	asiakaskokemuksen	
tekijät,	jotka	ovat	asiakkaan	näkökulmasta	kriittisiä	palvelun	käytön	jatkuvuudelle,	siitä	maksamiselle	ja	
palvelun	suosittelulle.	

Väitöskirjan	toinen	tutkimus	pureutuu	asiakassuhteen	arvon	muodostaviin	osatekijöihin	erityisesti	
mediayrityksen	näkökulmasta.	Tässä	tutkimuksessa	aineisto	on	kerätty	aikaisempien	tutkimusten	ja	
kirjallisuuden	havainnoista	asiakassuhteen	arvon	muodostumisesta	verkkoympäristössä.	Tutkimusartikkeli	
esittää	havainnoista	holistisen	mallin	perustuen	asiakkaan	sosiaalisen,	taloudellisen	ja	vierailija-arvon	
syntymiseen	yritykselle.	Tutkimukseen	perustuen	taloudellinen	arvo	muodostuu	asiakkaan	ostoista	ja	ns.	
elinikäarvosta,	sosiaalinen	arvo	mm.	sisältöjen	ja	palvelun	suosittelusta	ja	jakamisesta	ja	vierailija-arvo	siitä	
miten	paljon/vähän	asiakas	palvelua	käyttää,	esim.	kuinka	usein	asiakas	vierailee	sivustolle	ja	kuinka	paljon	
hän	avaa	yksittäisiä	uutisia.	

Kolmas	tutkimus	analysoi	mediayrityksen	asiakassuhteisiin	perustuvaa	dataa	5Kk:n	seurantajaksolta	ja	
esittää	mallin	asiakkuuksien	arvoperusteiseksi	johtamiseksi.	Tutkimusdata	käsittää	55	000	asiakkaan	tiedot	
ostoista,	dataa	asiakkaan	käyttäytymisestä	verkossa	ja	uutispalvelun	käytöstä.	Tutkimuksen	tuloksena	
tunnistetaan	kunkin	asiakkaan	luoma	arvo,	taloudellinen,	sosiaalinen	ja/tai	vierailija-arvo	yritykselle.	
Analyysin	perusteella	muodostetaan	asiakastyyppejä,	joissa	on	korkea	arvopotentiaali	yritykselle	ja	joita	
kunkin	asiakkuuden	käyttäytymisestä	saatavaan	dataan	perustuen	voidaan	johtaa	kohti	korkeampaa	
arvontuottoa	yritykselle	sekä	parantuneen	asiakaskokemuksen	myötä	(asiakkaan	kokema	suhteen	arvo)	
vahvistaa	asiakkaan	sitoutumista,	eli	lojaliteettia	sekä	uusinta-,	lisä-	ja	ristiinostojen	mahdollisuutta.	
Mallissa	keskeisintä	on	yksinomaan	ostotapahtumaan	keskittymisen	sijasta	tarkastella	sisältöasiakkuutta	
kokonaisvaltaisemmin,	myös	ennen	ja	jälkeen	transaktion,	minkä	verkkokäyttäjistä	saatava	
käyttäytymisdata	hyvin	mahdollistaa.	

Tutkimuksen	taustaa:	markkinoinnin	muutoksen	ajurit	media-alalla.		

Asiakkaat,	nykyiset	ja	potentiaaliset	ovat	yrityksen	suurin	pääoma	tulevaisuuden	liiketoimintaan,	ja	
digitaalisessa	ympäristössä	asiakkaat	luovat	yritykselle	arvoa	usealla	tavalla.	Kuten	Grönroos	(2009)	toteaa:	
“In	the	final	analysis,	shareholder	value	comes	from	profitable	customer	relationships,	not	from	the	stock	
exchange”.		Myös	Khalifa	toteaa:	“It	is	the	profits	obtained	from	customers	over	their	lifetime	with	the	



organization	that	drives	financial	performance.	Customers	are	loyal	to	a	company	as	long	as	it	offers	them	
superior	value	compared	to	its	competitors	(Khalifa,	2004)”.		

Markkinoinnin	teoreettisen	keskustelun	laajemmassa	kontekstissa,	Kumar	(Journal	of	Marketing,	2015)	
esittää	koko	markkinoinnin	paradigman	uudelleen	integroituvan	kolmen	suuren	muutoksen	ajamana.	
Näistä	ensimmäinen	on	mediakäyttäytymisen	muutos,	toinen	markkinoinnin	korostunut	tuloksellisuuden	
vaade	ja	kolmas	asiakkaan	sitoutumisen	synnyttämä	uudenlainen	arvo	yrityksille.	

Ensimmäinen	ajuri	on	erityisen	ilmeinen	media-toimialalla,	jossa	sosiaalinen	media	on	saanut	kuluttajan	
hakeutumaan	perinteisimmistä	yksisuuntaisista	kanavista	kuten	TV,	radio	ja	lehdet	verkon	
vuorovaikutteisempiin	kanaviin	(Doyle,	2015;	Chyi	&	Lee,	2013;	Guo,	2014;	Kumar,	2015).	Suhteellisen	
lyhyessä	ajassa	sosiaalisen	median	kanavat	ovat	onnistuneet	keräämään	miljoonien	yleisöjä	käyttäjinä	sekä	
sisällöntuottajina	ja	haastaneet	perinteisen	median	alustat	sekä	yleisöjen	määrissä	että	mainostuloissa	
(Toubia	&	Stephen,	2013).		

Myös	toinen	esitetty	markkinoinnin	muutoksen	ajuri	liittyy	läheisesti	media-alaan,	jossa	markkinointitoimet	
ovat	korostuneesti	keskittyneet	uusasiakashankintaan	ja	transaktion	aikaansaamiseen	lyhyellä	aikavälillä,	
mikä	on	väistämättä	ottanut	sijaa	asiakaspidolta	(retention)	ja	pitkäaikaisten	asiakassuhteiden	ja	
asiakaskannattavuuden	kehittämiseltä	(Chen	&	Hitt,	2002;	Kumar,	2015).	

Kolmas	mainittu	markkinoinnin	muutoksen	ajuri	asettuu	tämän	väitöstutkimuksen	ytimeen.	Kumarin	(2015)	
argumentti	siitä,	että	asiakkaan	sitoutuminen	yrityksen	tuotteisiin	ja	palveluihin	johtaa	kestävään	kasvuun	
ja	kannattavuuteen	on	erityisen	houkutteleva	kaupallisen	online	uutispalvelun	näkökulmasta.	Kuitenkin	
tässä	on	käytännössä	vielä	hyödyntämättömiä	mahdollisuuksia	(VanDoorn	et	al.,	2010;	Hodis	et	al.,	2015).	
Asiakkaan	sitoutuminen	(Customer	Engagement)	on	ennen	kaikkea	strateginen	näkökulma	asiakassuhteisiin	
huomioiden	koko	asiakassuhteen	arvon	luonti	ja	ajallinen	kestävyys	(Yang	&	Coffey,2014;	Schau&	Arnould,	
2009;	Kumar	et	al.,	2010)	sekä	se,	että	asiakas	tuo	yritykselle	arvon	ostajana,	mutta	myös	osallistumalla	
monin	eri	tavoin	arvontuotantoon	yhdessä	yrityksen	kanssa	yksilönä	ja	verkostojen	jäsenenä.	Sosiaalisten	
verkostojen	ansiosta	asiakkuudet	ovatkin	muuttuneet	passiivisesta	vastaanottajista	aktiivisiksi	
arvontuottajiksi	(Vargo	&	Lusch,	,	2006,2008,	2010)	ja	osaksi	laajempia	verkostoja	(Ford	2010;	Hollebeek,	
2011).	

Tuotteiden	ja	palveluiden	digitalisaatio,	sitä	seurannut	kuluttajakäyttäytymisen	muutos	sekä	uutistarjontaa	
yhteenkokoavat	aggregaatit,	personointimahdollisuudet	ja	sosiaalinen	media	ovat	mullistaneet	media-alaa.	
Mediayritykset	ovat	joutuneet	sopeutumaan	perinteisen	liiketoiminnan	laskeviin	tuottoihin,	omaksuessaan	
samalla	asiakkaiden	luomat	uudet	pelisäännöt.	Enenevässä	määrin	valta	mediayrityksen	tulevaisuudesta	on	
kuluttajalla,	käyttäjällä	tai	lukijalla.	Tänään	kuluttajalla	on	mahdollisuus	valita	yhä	suuremmasta	määrästä	
uutiskanavia	kuin	koskaan	ennen,	vaihtoehdot	ovat	yhden	hiiren	näpsäytyksen	päässä,	ja	kuluttaja	onkin	
yhä	vähemmän	sitoutunut	vain	yhteen	tiettyyn	kanavaan	tai	lähteeseen	(Aitamurto	&	Lewis,	2012).	Uudet	
säännöt	pätevät	asiakkaan	sitouttamiseksi	verkkoympäristössä	ja	asiakkaan	uskollisuus	ei	enää	ole	
itsestäänselvyys.		

Google,	Facebook,	LinkedIn	ja	Twitter,	jotka	jo	lähtökohtaisesti	tarjoavat	työkalut	tiedon	jakamiseen,	
tallentamiseen,	luokitteluun	ja	hakemiseen	(videot,	teksti	ja	kuvat)	vaikuttavat	yrityksinä	disruptiivisesti	
median	markkinaan	ja	ovat	pakottaneet	perinteiset	mediayhtiöt	uudenlaiseen	sopeutumiseen	
verkostoituneessa	yhteiskunnassa.	Uutisliiketoiminnan	on	sanottukin	liikkuvan	hyvää	vauhtia	kohti	
verkostobusinesta	(Schlesinger	&	Doyle,	2014),	jossa	yleisö	on	osa	laajempaa	osallistavaa	internetiä	ja	yhä	
enemmän	ihmiset	tuottavat,	jakelevat,	ja	hyödyntävät	sisältöä	jota	journalistit	ja	muut	käyttäjät	ovat	
luoneet.		



Digitaalisessa,	kuten	offline-ympäristössäkin,	suuret	yleisöt	edelleen	vaikuttavat	mainostuloihin,	kun	
mainostajat	seuraavat	kuluttajien	kanavavallintoja	kiinnostaviin	mainosympäristöihin.	Median	suuri	yleisö	
luo	myös	perustan	tilausliiketoiminnalle.	Niinpä,	media-alalla	fokus	on	ollutkin	pitkälti	laajan	
tavoittavuuden	ja	suurten	yleisöjen	rakentamisessa	kuin	olemassa	olevien	tilaaja-asiakassuhteiden	
vaalimisessa.	Digitalisaatio	on	avannut	tässä	uusia	mahdollisuuksia	myös	media-alalla,	mutta	nykyisten	ja	
potentiaalisten	asiakassuhteiden	koko	arvo	potentiaalin	valjastaminen	yrityksen	eduksi,	on	usein	vielä	
haasteellista.	Painetulla	medialla	on	ollut	pitkään	vakaa	tilaajakanta,	mutta	verkkoyleisöjen	konvertointi	
tilaajiksi	on	osoittautunut	haastavaksi,	vaikkakin	liiketoiminnan	turvaamisen	kannalta	välttämättömäksi.	
(Kammer,	et	al.,	2015).	Verkossa	ei	samat	mallit	asiakkaan	sitouttamiseksi	ja	uskollisuuden	
aikaansaamiseksi	toimi.	Tilaajaliiketoimintaa	harjoittavissa	yrityksissä	keskimääräinen	asiakkaan	poistuma,	
churn	on	n.4%		kuukaudessa,	ja	uuden	asiakkaan	hankintakustannus	on	5-10	kertaa	enemmän	kuin	
nykyisen	tilaaja-asiakkaan	säilyttäminen.	Verkossa	kävijän	ostoon	johtava	konversio	on	tyypillisesti	kaikilla	
toimialoilla	alhainen,	vain	noin	1%	luokkaa.	Huomioiden	kaupallisten	uutissivustojen	suhteellisen	vaihteleva	
ja	oikukaskin	mediayleisö	(Mierzejewska	&	Shaver,	2014),	toimialan	nykyisen	dilemman	voikin	kiteyttää:	
”miten	menettää	vähemmän	asiakkaita	ja	saavuttaa	lisää	arvoa	businekselle	nykyisiä	asiakkuuksia	
johtamalla	(Hakaniemi,	2014).”	

Digitaalisessa	ympäristössä	toimittaessa	ei	alhaiseen	konversioon	pidä	jumittua.	Tulevaisuuden	
liiketoiminnan	vahvistamiseksi	digitaalinen	toimintaympäristö	tarjoaa	lukemattomia	mahdollisuuksia	
vuorovaikutukseen	asiakkaiden	kanssa,	yhteiseen	arvonluontiin	ja	asiakkaan	sitouttamiseen.	Oleellista	on	
ymmärtää,	miten	digitaalisessa	ympäristössä	arvo	syntyy	asiakkaalle	ja	yritykselle	ja	huomioida	miten	
asiakas	on	tänään	yhä	verkostoituneempi	ja	omaa	päätösvallan	paitsi	omista	ostopäätöksistään	myös	
enenevässä	määrin	vaikuttaa	toisten	kuluttajien	valintoihin.			

Väitöskirja	keskittyy	etenkin	tunnistamaan	mahdollisuuksia,	joita	media-alan	yritykselle	muodostuu	
asiakkuuksien	johtamisessa	onlineympäristössä.	Asiakkaan	sitoutumisesta	yritykseen	syntyvä	arvo,	
Customer	Engagement	Value-	kannattalee	tutkimusta,	pureutuen	mm.	asiakkaan	taloudelliseen	ja	
sosiaaliseen	ja	vierailujen	synnyttämään	arvoon	ja	arvon	mittaamiseen	ja	johtamiseen	online	ympäristössä.	

	

Asiakasdatan	mahdollistama	asiakasymmärrys	ja	johtaminen.	

Teknologian	kehittyminen	on	vahvistanut	korkealaatuisen	asiakasdatan	saannin,	lisännyt	keskittymistä	
asiakassuhteisiin,	asiakasymmärryksen	kasvua	ja	nostanut	asiakassuhdejohtamisen	arvoa	(Grishikashvili	et	
al.,	2014).	Tänään	käytössämme	on	valtavat	resurssit	asiakassuhteiden	johtamiseen	ja	kehittämiseen.		
Yhtiö-tason	datavarannot,	segmentointi	ja	analytiikka	ja	personointimallit	ja	suosittelumekanismit	ja	
monikanavaiset	kommunikointi	järjestelmät	ovat	jo	luonteva	osa	asiakassuhteiden	johtamista	ja	
järjestelmiä	(Diffley	&	McCole,	2015b;	Chen	et	al.,	2007;	Mastorakis	et	al.,	2014).).	Kasvanut	datan	
saatavuus	on	muovannut	perinteisiä	markkinoinnin	työkaluja	tehokkaammiksi	ja	innovatiivisemmiksi	ja	
toimialoilla	joissa	tarvittavat	mekanismit	ovat	olemassa	asiakasdatan	soveltamiseen	markkinoinnissa	ovat	
jo	askeleen	muita	edellä	(Grishikashvili	et	al.,	2014).	Finanssipalvelut,	vakuutus	ja	teleoperaattorien	
palvelut,	jotka	luonteltaan	ovat	enemmän	virtuaalisia	kuin	fyysisiä	tuotteita	ovatkin	etulinjassa	
sopeutumassa	digitaaliseen	transformaation	ja	kuluttajakäyttäytymisen	muutokseen.	Terveydenhuolto,	
teollisuus	–	ja	vähittäiskauppa	tarvitsevat	enemmän	ymmärrystä	datan	vaikutuksesta	käytäntöihin	ja	
businekseen	(Grishikashvili	et	al.,	2014).	

On	selvää,	että	sosiaalinen	media	ei	ole	ohimenevä	ilmiö.	Vaikka	alustat	ja	kanavat	muuttuvat,	tiedon	
jakaminen	kuluttajien	ja	yritysten	kesken	kypsyy	edelleen	uusiin	muotoihin	(Quinton,	2013).	Sosiaalinen	
media	on	yksi	asiakassuhdejohtamisen	muutoksen	ajureista	online	ympäristössä,	social	CRM	–	onkin	
perinteistä	asiakasuskollisuuteen	tähtäävää	asiakassuhdejohtamisen	käsitettä	täydentävä,	verkostoituneen	



kuluttajan	huomioiva	johtamismalli	(Choudhury	&	Harrigan,	2014a),	mutta	ei	vielä	yllä	korvaamaan	
perinteistä	CRM-käsitettä.		

Mediayritykselle	laaja	kuluttajien	käyttäytymisdata	ja	tarkka	asiakasdata	mahdollistaa	asiakkaiden	
preferenssien	ennustamisen,	seurannan	ja	analysoinnin.	Dataan	perustuen	mediayritys	voi	paremmin	
ymmärtää	asiakassuhteen	arvoketjua	ja	asiakassuhteiden	tuottaman	kokonaisarvon	ja	johtaa	asiakkuuksia	
reaaliaikaisesti	niiden	arvoon	perustuen.	Menestyvissä	digiajan	yrityksissä	kysymys	on	usein	yritysten	
ylivoimaisista	kyvykkyyksistä	johtaa	asiakkuuksia	dataperusteisesti	sekä	asiakasta	ja	yritystä	palvelevalla	
tavalla,	joka	johtaa	asiakkaiden	parempaan	sitoutumiseen	ja	siten	yritykselle	parempaan	
asiakaskannattavuuteen.	

Asiakasarvon	johtaminen	

Väitöskirja	tarkastelee	Customer	Value	Management	–käsitettä	(CVM)	asiakkuuden	arvoon	pohjatuvan	
asiakassuhdejohtamisen	mallina,	joka	soveltuu	erinomaisesti	asiakasdataan	perustuvan	johtamisen	
mekanismiksi	digitaalisessa	toimintaympäristössä.	CVM	–käsitteen	keskiössä	on	asiakkuuden	arvon	
muodostuminen,	ensisijaisesti	yrityksen	näkökulmasta,	mutta	teoreettinen	keskustelu	huomioi	myös	
asiakkaan	kokeman	arvon	asiakassuhteessa.	Kirjallisuudessa	asiakasarvon	johtamisella	(CVM)	viitataan	
organisaation	strategiseen	päätökseen	analysoida	olemassa	oleva	asiakasdata	nykyisistä	ja	potentiaalisista	
asiakkaista,	optimoida	asiakkaan	kokema	asiakassuhteen	arvo	ja	maksimoida	yrityksen	asiakaskannan	arvo.	
CMV:n	tavoitteena	on	saavuttaa	strateginen	kilpailuetu	markkinalla	asiakasarvon	muodossa	ja	merkittävä	
vipuvoima	yrityksen	kannattavuuteen	(Daniels,	2000).	Asiakasarvon	johtamisen	(CVM)	käsite	on	
muotoutunut	suhdemarkkinoinnin	teoriasta	(relational	marketing)	ja	muodostunut	yhdeksi	
merkittävimmistä	käytännön	markkinoinnin	ja	johtamisen	kehityspoluista	viime	vuosikymmenen	aikana	
(Verhoef	&	Lemon,	2012).		Asiakasarvon	johtamisessa	kriittinen	näkökulma	on	asiakasarvon	rooli,	
asiakassuhteiden	arvo	yritykselle.		

Asiakassuhteeseen	liittyvän	taloudellisen	arvon,	ts.	”asiakkaan	ostot”,	lisäksi	väitöstutkimus	huomioi	kolme	
kirjallisuudessa	mainittua	asiakasarvon	johtamisen	nousevaa	näkökulmaa	(Verhoef	and	Lemon,	2012	
mukaan)	:		

(1) managing	customer	engagement	–	asiakkaan	sitoutumisen	johtamisen	
(2) managing	customer	experience	–	asiakaskokemuksen	johtamisen	
(3) managing	customer	networks	–	verkostojen	johtamisen	

	

Väitöstutkimustyön	tärkeimpiä	kontribuutioita	on	syvempi	ymmärrys	niistä	avaintekijöistä,	jotka	
vaikuttavat	positiivisesti,	asiakasta	sitouttavasti	verkon	käyttäjäkokemukseen,	erityisesti	median	
uutissivuston	ollessa	kyseessä.		

Toisaalta,	tutkimus	laajentaa	myös	asiakassuhdejohtamisen	näkökulmaa	yksinomaan	transaktioiden	
johtamisesta	kohti	muita	digitaalisessa	toimintaympäristössä	yritykselle	arvoa	tuottavia,	asiakkaan	
sitoutumisesta	(customer	engagement)	syntyviä	asiakassuhteen	elementtejä.		

Kolmanneksi,	tutkimus	mallintaa	ja	konkretisoi	asiakkuuksien	arvoon	perustuvaa	johtamista	esittämällä	
käytännön	asiakasdata-analyysin	pohjalta	sovelletun	mallin,	jossa	asiakasarvon	maksimoimiseksi	yritys	
tunnistaa	asiakasarvon	muodostumisen	nykyisissä	asiakkaissa	ja	keskittyy	johtamaan	asiakkuuden	koko	
potentiaalia,	ennen	ja	jälkeen	transaktioiden.			

Työ	täydentää	olemassa	olevaa	teoreettista	keskustelua	asiakasarvon	johtamisesta.	Tutkimus	keskittyy	
ensisijaisesti	asiakasarvon	muodostumiseen	yrityksen	näkökulmasta,	mutta	ennen	kuin	työssä	syvennytään	



asiakkaan	sitoutumisesta	yritykselle	syntyvään	arvoon	ja	arvon	mittaamiseen,	asiakkaan	näkökulmaan	
pureudutaan	asiakaskokemuksen	muodossa.	Viitaten	Rigby	&	Ledingham,	2004	ja	Nasution	&	Mavondo,	
2008,	tämä	lähestyminen	on	perusteltavissa	myös	aiempaan	tutkimukseen	pohjatuen,	joka	esittää	
asiakassuhteen	arvon	ja	asiakaskokemuksen	olevan	käsitteinä	vahvasti	toisiinsa	punoutuneita.	Käsitteiden	
yhteys	syntyy	erityisesti	siinä,	onnistunut	asiakaskokemus	johtaa	asiakasuskollisuuteen	(Payne	&	
Frow,2005)	ja	asiakasuskollisuus	puolestaan	johtaa	kasvaneisiin	tuottoihin	ja	parempaan	kannattavuuteen	
yritykselle	(Mascarenhas,	2006;	McDougall	&	Levesque,	2000).	

	

	

Työn	tavoite	ja	rakenne	–	tutkimuskysymykset	

Tutkimuksen	keskeinen	kysymys	on:	Miten	yritys	voi	digitaalisessa	toimintaympäristössä	omaksumalla	
mainitut	asiakasarvon	johtamisen	perusprinsiipit,	kasvattaa	asiakkuuksista	saatavaa	arvoa?	Työ	pyrkii	
vastaamaan	tähän	kysymykseen	sekä	asiakkaan,	että	yrityksen	näkökulmasta.	
Tämä	asetelma	johtaa	kolmen	alakysymyksen	esittämiseen:	
	

1. mistä	asiakassuhteen	arvo	muodostuu	digitaalisessa	liiketoimintaympäristössä?	
2. miten	asiakkaan	kokema	arvo	muodostuu	digitaalisessa	ympäristössä?	
3. miten	asiakassuhteita	tulisi	johtaa	perustuen	määriteltyyn	asiakassuhteen	arvoon?	

	
		

Väitöskirja	on	ns.	artikkelimuotoinen	väitöskirja	perustuen	kolmeen	erillistutkimukseen.	
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Ensimmäinen	tutkimus	tarkastelee	asiakassuhteen	arvon	muodostumista	asiakkaan	näkökulmasta,	kun	
kyseessä	on	media-alan	yritys	ja	sen	verkkouutispalvelu.	Tutkimukseen	data	on	kerätty	case-yrityksen,	
Kauppalehden,	uudistaessa	uutissivustoaan	vuoden	vaihteessa	2014	-2015.	Tutkimusta	varten	
syvähaastateltiin	talousuutissivuston	primäärikohderyhmään	kuuluvia	ylempiä	toimihenkilöitä,	yrittäjiä	ja	
suuryritysten	johtajia,	sekä	toteutettiin	2	erillistä	web-kyselyä	laajemmassa	käyttäjäjoukossa.	Kohderyhmä	
valittiin	huolella,	jotta	se	edusti	kyseisen	uutissivuston	rekisteröityneitä	aktiivikäyttäjiä	paitsi	ammatillisen	
statuksen	myös	käytön	aktiivisuuden	suhteen	(haastateltujen	taulukko,	s.	109).	Sivuston	toinen	merkittävä	
kohdeyleisö,	yksityiset	sijoittajat,	rajattiin	tässä	tutkimuksessa	ulkopuolelle,	koska	1.	vaiheessa	
sivustouudistus	ei	käsittänyt	sivuston	ns.	sijoittajasisältöjen	uudistusta.	Laadullinen	tutkimus	oli	
muodoltaan	ns.	puolistrukturoitu	haastattelu,	jossa	haastattelun	runko	rakentui	aikaisemman	
akateemiseen	tutkimuksen	pohjalta.		

Tutkimuksessa	pyrittiin	tunnistamaan	sivustoa	säännöllisesti	käyttävän	asiakkaan	lojaliteettiin	vaikuttavat	
tekijät:		

1) Mikä	saa	verkkosivustoa/-palvelua	käyttävän	asiakkaan	palaamaan	sivustolle,	käyttämään	sivustoa	
säännöllisesti?	

2) Miksi	asiakas	ostaisi	/ei	ostaisi?	Eli	miksi	asiakas	tilaisi	tai	muutoin	maksaisi	sivuston	sisällöstä,	miksi	
ei?	

3) Mikä	saa	asiakkaan	suosittelemaan	sivuston	sisältöä	muille?	Miksi	asiakas	ei	suosittelisi?	

	

	

	

Aiempi	akateeminen	tutkimus,	Constantinides	(2004),	asiakaskokemuksen	muodostumisesta	online	
ympäristössä,	tarjosi	haastattelu	-tutkimukselle	viitekehyksen.	Viitekehykseen	perustuen	verkkosivuston	
asiakaskokemus	muodostuu	sivuston	sisältötekijöistä,	toiminnallisista	tekijöistä	ja	psykologisista	
tekijöistä.		
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Haastattelututkimus	toteutettiin	ennen	varsinaista	sivustouudistusta,	ja	vastaajat	saivat	arvioida	
uudistuksen	alla	olevan	sivuston	julkaisematonta	Beta-sivustoa.	Haastattelututkimusta	täydennettiin	ennen	
ja	jälkeen	sivustouudistuksen	suoritetulla	web-kyselyllä	jossa	vastaajina	olivat	sivuston	rekisteröityneet	
käyttäjät.	Web-kyselyn	ja	haastattelujen	tavoitteena	oli	tunnistaa	keskeisimmät	asiakaskokemuksen	
osatekijät,	jotka	vaikuttavat	asiakasuskollisuuteen.	Aiempi	tutkimus	(Gupta,	2006)	määrittelee	
asiakasuskollisuuden	online	–	ympäristössä	tarkoittavan	asiakkaan	kohdalla	sivuston	tai	palvelun	käytön	
jatkuvuutta,	halua	maksaa	sivuston/palvelun	käytöstä	sekä	sivuston	suosittelusta.	Web-kyselyn	tulosten	
analysoinnissa	keskityttiin	myös	vastaajien	avoimiin	kommentteihin	heidän	odotuksistaan	uutispalvelun	
verkkosivustoa	kohtaan	(yhteensä	285	kommenttia).		

Tutkimuksessa	esitetään,	aiempaan	tutkimukseen	perustuen,	online	asiakaskokemuksen	3	kulmakiveä	
verkossa	muodostuvan	8	osatekijästä.	Tutkimus	tunnistaa	6	attribuuttia,	jotka	ovat	kriittisiä	uutismedian	
asiakaskokemukselle,	ts.	käytön	jatkuvuudelle,	sisällöstä/palvelusta	maksamiselle	sekä	suosittelulle.		Nämä	
attribuutit	ovat:	sisällön	preferenssi	(ts.sisältöaiheet,	käsiteltävät	alueet	ovat	asiakkaan	itsensä	
preferoimaa,	hänen	omia	odotuksiaan	vastaavaa)	ja	sisällön	integriteetti	(journalismin	koskemattomuus,	
puolueettomuus,	laatu).	Psykologisia	tekijöitä,	jotka	kriittisiä	asiakkaan	kokemukselle	ovat	median	koettu	
brändi	sekä	aiemmin	lähinnä	sosiaalisen	median	palveluista	tunnettu	käsite	”Fear	of	missing	out”,	tässä	
lyhennettynä	FoMo,	mikä	tarkoittaa	käyttäjän	subjektiivista	kokemusta	siitä,	että	hän	pelkää	jäävänsä	
jostain	merkittävästä	keskustelusta	paitsi,	mikäli	ei	käytä	palvelua,	seuraa	sen	uutistarjontaa	jatkuvasti.	
Tähän	tulokseen	oletettavasti	vaikuttaa	ko.	uutissivuston	luonne	ja	vastaajien	ammatillinen	positio.	Lisäksi	
kriittisiä	tekijöitä	sivuston	jatkuvan	käytön,	siitä	maksamisen	ja	suosittelun	kannalta	olivat	sivuston	rakenne	
ja	sivuston	navigointitoiminnot.		

	

Sisältötekijät
Toiminnalliset 

tekijät (UX)
Psykologiset 

tekijät

q Informaatio

• Preferenssi

q Markkinointi

• Tuotteet

• Hinta

q Ulkoasu, design

• Visuaalisuus

• Grafiikka

q Löydettävyys

q Käytettävyys:

• rakenne

• nopeus

• Haku

q Vuorovaikutus:

• asiakaspalvelu

• verkostoituminen

q personointi

q Luotettavuus: 

• turvallisuus

• oman data

q Uskottavuus:

• brändi, kognitio

q Emootio:

• vaikuttuminen

• Tapa, tottumus

(FoMo)

Asiakaskokemuksen kolme kivijakaa



	

	

Väitöskirjan	toinen	tutkimus	pureutuu	asiakassuhteen	arvon	muodostaviin	osatekijöihin	erityisesti	
mediayrityksen	näkökulmasta.	Tässä	tutkimuksessa	aineisto	on	kerätty	aikaisempien	tutkimusten	ja	
kirjallisuuden	yksittäisistä	havainnoista	asiakassuhteen	arvon	muodostumisesta	verkkoympäristössä.	
Tutkimusartikkeli	esittää	havainnoista	holistisen	mallin	perustuen	asiakkaan	sosiaalisen,	taloudellisen	ja	
vierailija-arvon	syntymiseen	yritykselle.	Tutkimukseen	perustuen	taloudellinen	arvo	muodostuu	asiakkaan	
ostoista,	sosiaalinen	arvo	mm.	sisältöjen	ja	palvelun	suosittelusta	ja	jakamisesta	ja	vierailija-arvo	siitä	miten	
paljon/vähän	asiakas	palvelua	käyttää,	esim.	kuinka	usein	asiakas	vierailee	sivustolle	ja	kuinka	paljon	hän	
avaa	yksittäisiä	uutisia.	

	

	

	



	

	

Kolmas	tutkimus	analysoi	mediayrityksen	asiakassuhteista	kerättyä	dataa	5kk;n	seurantajaksolta,	ja	esittää	
konkreettisen,	asiakkuuksien	arvoon	perustuvan	mallin	asiakkuuksien	johtamiseksi.	Tutkimuksessa	
analysoidaan	asiakasdata	n=	44	414	asiakasta,	yksilötason	ostot	(=	voimassa	olevan	tilauksen	arvo),	
yksilötason	vierailudata	sivustolla	sekä	tutkimushetkellä	saatavissa	ollut	tieto	asiakkaan	sosiaalisesta	
käyttäytymisestä	kuten	keskustelut	ja	kommentointi	sivustolla.	Tutkimuksen	tuloksena	tunnistetaan	kunkin	
44	414	asiakkaan	yritykselle	luoma	arvo,	taloudellinen,	sosiaalinen	ja/tai	vierailija-arvo	yritykselle.	
Asiakastason	analyysin	perusteella	muodostetaan	asiakastyyppejä,	joissa	on	erityyppinen	arvopotentiaali	
yritykselle.	Tutkimus	esittää,	että	johtamalla	asiakkaita	perustuen	kunkin	asiakkaan	arvopotentiaaliin	
voidaan	nostaa	asiakkuuden	kokonaisarvoa	yritykselle.	Tämä	tapahtuu	johtamalla	erityisesti,	joko	asiakkaan	
taloudellista,	sosiaalista	ja	vierailujen	tuomaa	arvoa.	

Tiivistetysti,	perustuen	tutkimukseen,	dataan	ja	analytiikkaan	väitöstyö	esittää	uusia	käytännön	malleja	ja	
uutta	ajattelua	kestävien	ja	molempia	osapuolia,	yritystä	sekä	asiakasta,	palkitsevien	asiakassuhteiden	
johtamiseksi	digitaalisessa	liiketoiminnassa,	fokusoiden	erityisesti	media-alaan.	Työ	mallintaa	asiakkuuksien	
arvoon	perustuvaa	johtamista	online-ympäristössä,	hyödyntäen	autenttista	dataa	asiakkaiden	
käyttäytymisestä	ja	ostoista.		

	



	

	

Johtopäätökset	

Media-alan	yrityksen,	jonka	liiketoiminta	perustuu	ainakin	jossain	määrin	uutissisältöjen	myyntiin,	tulee	
yksittäisten	transaktioiden	tavoittelun	sijaan	pyrkiä	kestävien,	kannattavien	ja	sitoutuneiden	
asiakassuhteiden	systemaattiseen	rakentamiseen.	Asiakasarvoon	perustuva	johtamismalli,	Customer	Value	
Management,	kiteyttää	media-asiakkuuksien	rakentamisen	perusprinsiipit	ja	siirtää	painopistettä	CRM-
johtamisesta	asiakkuuden	molemminpuoliseen	arvonluontiin.	Asiakasarvoa	johtavan	yrityksen	fokus	on	
asiakkaissa	1)	jotka	tuottavat	tällä	eniten	arvoa	yritykselle	ja	2)	jotka	omaavat	suurimman	tulevaisuuden	
arvon	yritykselle.	Asiakkaiden	sitoutumisesta	syntyvä	arvo	ja	sen	johtaminen	voidaan	määritellä	sekä	
taloudelliseksi,	että	sosiaaliseksi	arvoksi	ja	asiakkaan	verkkovierailuista	syntyväksi	arvoksi,	kun	kyseessä	on	
media-alan	yritys.		

On	huomattava,	että	asiakassuhteen	johtamisen	vakiintunut	ja	perinteinen	CRM-malli	(Customer	
Relationship	Management)	perustuu	vain	tietoon	asiakkaan	ostohistoriasta,	kun	taas	asiakaskokemuksen	
johtamisen	malli	huomioi	asiakkaan	kokemuksen	yrityksestä	ja	käsittää	laajemmin	asenteellisen	ja	
suhtautumisen	yritykseen,	sen	palveluihin	ja	tuotteisiin	ja	on	siksi	yleensä	yrityksen	ylimmän	johdon	
intresseissä	(Peppers	&	Rogers,	2011,	p.120).	Asiakaskokemus	muodostuu	digitaalisessa	
toimintaympäristössä	asiakkaan	käsityksestä	sivuston	tai	palvelun	käytettävyydestä,	sisällöstä	sekä	
psykologisista	tekijöistä.	Asiakkaan	sitoutumisen	johtaminen	keskittyy	edellä	mainittujen	lisäksi	
asiakassuhteen	arvopotentiaaliin:	taloudelliseen,	sosiaaliseen	ja	vierailija-arvoon.		

Asiakassuhteen	pitkäjänteinen,	systemaattinen	ja	tuloksellinen	johtaminen	digitaalisessa	ympäristössä	
tarkoittaakin,	että	asiakassuhdejohtaminen	(CRM)	nähdään	hyvin	taktisena	asiakkuuksien	johtamisena.	
Kuitenkin	asiakaskokemuksen	johtaminen	(CEM)	merkittävästi	paremmin	ymmärtää	asiakkaan	tarpeita	ja	
täydentää	johtamisen	asiakkaalle	muodostuvaa	arvoa	huomioivaksi.	Vasta	asiakkaan	sitoutumisesta	
syntyvän	arvon	johtaminen	(CEV)	nostaa	asiakassuhteen	johtamisen	yrityksessä	strategiselle	tasolle,	jossa	
fokus	on	pitkäjänteisessä,	molemmille	osapuolille	arvoa	tuottavassa	asiakkuuksien	johtamisessa.		

Mikään	tutkimus	ei	ole	täydellinen,	ja	myös	tämä	työ	kärsii	osin	rajoittuneesta	datasta	asiakassuhteen	
todellisen	arvon	analysoimiseksi.	Nyt	analyysi	rakentui	muutaman	parametrin	varaan,	jolla	rekisteröityneen	
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asiakkaan	sitoutumista	kyettiin	arvottamaan.	Rekisteröityneen	asiakkaan	viimeisin	ostos/tilaajatyyppi	sekä	
asiakkaan	vierailujen	määrä,	hänen	tuottamiensa	sivulatausten	määrä	ja	yksittäisen	vierailun	
keskimääräinen	kesto	sekä	sivustolle	jätetyt	kommentit	antoivat	vahvan	perustan	analyysille,	mutta	tuotos	
olisi	ollut	rikkaampi,	mikäli	muuttujiin	olisi	kuulunut	myös	rekisteröitymisen	alkuajankohta,	joka	olisi	
mahdollistanut	asiakaskohtaisen	eliniän	arvon	laskennan	(Customer	lifetime	value),	ja	asiakkaan	jakamat	
sisällöt/artikkelit	yleisimpiin	sosiaalisen	median	kanaviin	(Facebook,	LinkedIn	ja	Twitter)	olisi	mahdollistanut	
asiakaskohtaisen	verkostoarvon	laskennan,	mikä	olisi	merkittävästi	täydentänyt	asiakkaan	sosiaalisen	arvon	
määrittämistä,	ja	valaissut	eri	verkostojen	todellista	arvoa	myös	case	yritykselle.		Tämä	rikkaampi	
asiakastason	informaatio	olisi	mahdollistanut	asiakaskannan	segmentoinnin	perustuen	asiakkaiden	
sosiaaliseen	käyttäytymiseen,	preferoituihin	kanaviin	sekä	asiakkaan	verkosto-	ja	vaikuttaja-arvoon.	Tämä	
analyysi	olisi	ollut	johdettavissa	sekä	sisältöjen	myyntiin,	että	sivuston	mainostajien	hyödyksi.		

Todennäköisimmin	mainittu	informaatio	on	jo	(2016),	tai	ainakin	lähitulevaisuudessa	myös	mediayritysten	
ulottuvilla	ja	liitettävissä	asiakaskohtaiseen	tietoon	Google	Analytics	työkalussa.		Ehkä	suurempi	haaste	
lieneekin	tiedon	yhdistämisessä	asiakastason	CRM-järjestelmiin	ja	markkinoinnin	työkaluihin	sekä	
markkinoijien	ulottuville.	Tämä	kehitys	mahdollistaisi	mediayritykselle	ennen	kaikkea	asiakkaiden	odotuksia	
paremmin	vastaavan	palvelun,	vastaanottajan	preferoiman	sisällön	tehokkaan	kohdentamisen	ja	yrityksen	
resurssien	allokoinnin	asiakkuuksien	kasvuun,	sekä	tuottojen	kasvun	perustuen	vastavuoroisuuteen	
asiakkaan	kanssa.		

Bobkowski	(2015)	tutki	sitä,	mikä	saa	mediayleisön	mielipidevaikuttajat	jakamaan	ja	suosittelemaan	median	
sisältöjä	yrityksen	eduksi.	Tutkimus	esittää,	että	hyödylliseksi	koettuja	tai	henkilökohtaista	
statusarvoa/vaikuttaja-arvoa	lisäävää	sisältöä	jaetaan.	Toinen	tutkimus	(Graham,	2015)	pureutuu	online	
uutissivustojen	muuttumiseen,	transaktionaalisesta	lähestymisestä	kohti	asiakassuhteen	arvoketjun	
ajattelua,	ja	esittää	että	menestyäkseen	yhä	kovenevassa	kilpailussa,	toimialan	tulee	muuttaa	arvoketjunsa	
ideologiaa	radikaalisti	kohti	suurempaa	asiakkaan	osallistamista	(uutisten	luonti,	tuotanto	ja	jakelu).	Pelkän	
ostamisen	sijasta,	asiakkaan	tulee	päästä	yhä	enemmän	osalliseksi	koko	prosessin	arvon	luontiin	ja	
palvelulliseen	kokemukseen	myös	sisällönkuluttajana	ja	-käyttäjänä.		

Vastaavasti	kiehtova	aihe	jatkotutkimukselle	olisi	uutisaggregaattien	rooli	ja	sisällön	personoinnin	
mahdollisesti	kasvava	merkitys	kuluttajalle	informaatiotulvan	kasvaessa.	Tähän	sosiaalisen	median	ja	
aggregaattien	alueeseen	liittyy	myös	keskustelu	uutiskanavan	brändin	vahvistumisesta/heikentymisestä	
“luotettuna”	lähteenä.	Sosiaalinen	media	tulee	jatkuvasti	tarjoamaan	uusia	näkymiä	uutisten	kuluttajille,	
kuten	Facebookin	”API	for	news”.	Turcotte	(2015)	tutki	aihetta	ja	osoitti	että	suositukset	sosiaalisessa	
mediassa	nostivat	uutislähteen/kanavan	luotettavuutta	ja	saivat	lukijan	kiinnittymään	entistä	kyseisen	
median	uutisseurantaan	jatkossa.	Tutkimus	myös	osoitti,	että	positiivinen	vaikutus	medialle	edelleen	
voimistui,	mikäli	sosiaalisessa	mediassa	jaetun	uutisen	jakoi	”henkilön	ystävä”,	joka	oli	mielipidevaikuttaja.		

Oechstein	et	al.,	(2015)	totesi	että	kuluttaja	on	valmis	maksamaan	uutisagregaateista	ja	
suosittelumekanismeista	perustuen	niiden	luotettavuuteen,	tarkkuuteen	ja	helppokäyttöisyyteen.	Ceron	
(2015)	tutki	sosiaalisten	verkostosivustojen	arvottamista	ja	esitti	että	verkkosivustojen	uutisten	kulutus	
korreloi	positiivisesti	luotettavuuden	kanssa,	kun	taas	informaatio	sosiaalisen	median	kanavassa	liitettiin	
alahaisempaan	luotettavuuteen.		

Näihin	ed.	mainittuihin	havaintoihin	perustuen	kiinnostavaa	jatkotutkimuksen	näkökulmasta	olisi	myös	
käyttäjän	henkilökohtaisen	arvomaailman	ja	yrityksen	arvomailman	kohtaamisen	merkitys	kuluttajalle.	
Tuleeko	lopulta	yhteiseksi	koettu	arvomaailma	median	ja	sen	kuluttajan	välillä	olemaan	avain	
menestykseen	median	asiakassuhteiden	johtamisessa?		



Esimerkiksi	The	New	York	Times	on	avoimesti	kertonut,	että	yrityksen	arvojen	tuominen	julkiseen	
keskusteluun	on	mahdollistanut	median	reviirin	laajentamisen	paikalliselta	markkinalta	koko	valtakunnan	
kattavaksi.		

Mielenkiintoinen	tutkimuspolku	löytyisi	jatkossa	myös	siitä,	miten	mainonnan	esto-ohjelmat,	ns.	
Adblockerit	tulevat	muuttamaan	medialiiketoimintaa	online	ympäristössä.	Hiljattain	mm.	The	Washington	
Post	ilmoitti,	että	sivustolla	vierailevat	jotka	käyttävät	mainonnan	esto-ohjelmia	ovat	velvoitettuja	
maksamaan	tilauksesta	(Connelly,	2015).	Oikeastaan	juurikin	tämä	päätös	crystallise	median	television	
uninstalling.		

The	Washington	Post	–lehden	edustaja	kommentoi	Geekwire.com	(2015)-	sivustolla	näin:	

“Ilman	tilaustuottoja	tai	mainontaa	emme	voi	tuottaa	journalismia	jota	sivustolle	saapuvat	meiltä	
odottavat”	Joten	testaamme	parhaillaan	erilaisia	lähetystapoja	selvittääksemme	mikä	saa	sivuston	
vierailijat	joko	maksamaan	sisällöstä	tai	hyväksymään	mainonnan.		

Lopuksi,	kiinnostava	jatkotutkimuksen	aihe	käsittelisi	kuluttajien	suhtautumista	rekisteröitymiseen	ja	
tietojen	luovuttamiseen	mediayritykselle,	jotta	vastavuoroisesti	heille	voidaan	tarjota	parempaa	
asiakaskokemusta	esim.	aggregaattien	ja	personoidun	sisällön	muodossa	sekä	tehokasta	ja	oikea-aikaista	
asiakaspalvelua.		Jotta	asiakas	ja	yritys	voi	vastavuoroisesti	saada	asiakassuhteesta	arvoa,	edellyttää	tämä	
jonkin	asteen	tunnistautumista	tai	rekisteröitymistä,	mutta	kiinnostavaa	olisi	löytää	tämän	vaihdannan	
arvoperuste,	jossa	sekä	yritys	että	asiakas	luovuttavat	henkilökohtaista	tietoa	vastaan	informaatiota	tai	
palvelua.		

Ja	yhtä	lailla,	miten	markkina	tulee	jatkossa	arvottamaan	ne	yritykset,	media-alan	yritykset	tai	muut	
yritykset,	joilla	on	verkossa	tavallisten,	anonyymien	”tunnistamattomien	ohikulkijoiden	ja	yleisöjen”	sijaan	
tunnistettu,	rekisteröitynyt	tai	maksava	yleisö.		

Lopuksi:		

Digitaalinen	toimintaympäristömme	on	yrityksille	edelleen	uusia	hyödyntämättömiä	
liiketoimintamahdollisuuksia	täynnä.	Kuitenkin	sekä	offline	että	online-	ympäristössä	lopulta	kaikki	arvo	
yrityksille	luodaan	asiakkaiden	kautta	(Peppers	&	Rogers,	2011,	p.121).	Tänään	asiakkaat	ovat	yhä	
verkostoituneempia	ja	luovat	digitaalista	arvoa	yritykselle	usein	eri	tavoin.	Media-alalla	yritysten	menestys	
vielä	paljolti	riippuu	toisaalta	suurista	yleisöistä	ja	mainostuloista	ja	toisaalta	sisällön	arvosta	ja	
käyttökokemuksesta	sitä	kuluttaville.	Asiakasarvoa	vahvistetaan	tuntemalla	asiakkaan	odotukset,	
arvostukset	ja	kokemus	sisällöistä	ja	palvelusivustosta	sekä	keskittymällä	sitoutumisen	voimistamiseen.	
Asiakasarvon	johtamisessa	asiakas-	ja	käyttäytymisdataan	perustuvat	kolme	konseptia:	asiakkaan	
taloudellinen,	sosiaalinen	sekä	vierailija-arvo	mahdollistavat	digitaalisessa	toimintaympäristössä	
asiakkuuksien	johtamisen	kohti	ylivoimaista	asiakaskokemusta		-	ja	asiakkaan	sitoutumisesta	syntyvän	
arvon	kasvua	yritykselle.		
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