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Tämä pro gradu -tutkielma tehdään toimeksiantona Asuntosäätiön Asumisoi- 
keus Oy:lle. Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkoituksena tutkia sitä, voi- 
daanko markkinointiviestinnän teknologioilla luoda lisäarvoa arjen asumiseen 
esimerkiksi yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta. Tässä pro-gradu tut- 
kielmassa on myös tarkoituksena selvittää, mitkä markkinointiviestinnän tekno- 
logioiden ominaisuudet luovat lisäarvoa yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen 
kautta. 

Asiakassuhdemarkkinoinnin ja sähköisen viestinnän pelikenttä on muuttu- 
nut oleellisesti Internetin ja sen sovellusten kehittymisen myötä. Tämän hetkinen 
asiakassuhdemarkkinointi ja markkinoinnin aikakausi on erittäin ihmiskeskeistä. 
Jokaisen yrityksen tulisi pyrkiä luomaan jokaiseen asiakkaaseen hyvin henkilö- 
kohtainen suhde ja tällaisen suhteen luomisessa markkinointiviestinnän erilaiset 
teknologiset ratkaisut sekä sähköinen viestintä ovat erinomainen keino. Myös ar- 
jen asumisessa viestintäteknologiat voivat auttaa monessa asiassa. 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena ja puo- 
listrukturoituina teemahaastatteluina. Haastattelut tehtiin Asuntosäätiön Asu- 
misoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin asumisoikeuskohteen viidelle asukkaalle. 
Haastatteluiden toivottiin antavan tutkimustuloksia Helsingin Kiviparin asuk- 
kaiden mielipiteistä sähköistä viestintää kohtaan taloyhtiössä sekä tarkemmin 
mielipiteitä taloyhtiön omasta taloportaalista, yhteisöllisyydestä ja vuorovaiku- 
tuksesta asuinympäristössä. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä markkinointiviestinnän tek- 
nologioiden luovan lisäarvoa arjen asumiseen silloin, kun sähköinen viestintä- 
strategia on hyvin suunniteltu ja teknologinen sekä viestinnällinen toteutus ovat 
ensiluokkaisia ja tarkoituksen mukaisia. Myös vuorovaikutuksella ja viestinnän 
tehokkuudella, ja jossain määrin myös yhteisöllisyydellä, todettiin olevan äärim- 
mäisen suuri rooli lisäarvon luomisessa arjen asumiseen. 
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asuinympäristö, lisäarvo 



ABSTRACT  
 

 
 

Heikkinen, Hanna Karoliina 
Digital marketing communication technologies and the customer value in 
everyday living – Case Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2010, 62 p. 
Computer science, master´s thesis 
Supervisor: Frank, Lauri 
 
This master´s thesis is made as an assignment for Asuntosäätiön Asumisoikeus 
Oy. The purpose of this master´s thesis is to research the possibilities of digital 
marketing communication technologies in creating customer value in everyday 
living for example through the interaction and community. The purpose of this 
master´s thesis is also to research which features of digital marketing communi- 
cation technologies create customer value through communality and interaction. 

Customer relationship management and digital communication have 
changed substantially while the Internet and its applications have developed. 
The present model of customer relationship management and the era of market- 
ing is extremely human-centered. Every company aims to create personalized 
customer relationship and for this purpose digital marketing communication 
technologies and digital communication give great tools. Also in everyday living 
digital communication technologies are great benefit. 

The empirical part of this master´s thesis was implemented as a case study 
and half structured theme interviews. Interviews were made for five residents in 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy house property Helsingin Kivipari. The inter- 
views were aiming to discover the opinions of the residents about the digital 
communications and about the house portal – web portal, communality and in- 
teraction. 

Based on the research results can be concluded that the digital marketing 
communication technologies do create extra value – but only if the digital com- 
munication strategy is well executed and the purpose of it is clear. Also interac- 
tion and the efficiency of communication were noticed to be very important fac- 
tors in creating extra customer value to everyday living. 
 
Keywords: Customer Relationship Management, CRM, communication technol- 
ogy, interaction, resident, customer value 
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1 JOHDANTO 
 

 
 

Markkinointi ja viestintä ovat yhä enenevissä määrin siirtyneet verkkoympäris- 
töön. Verkkoympäristö ja Internet tarjoavat yrityksille ja markkinoijille lähes ra- 
jattomat mahdollisuudet tavoittaa asiakkaat entistä tehokkaammin, yksilöidym- 
min ja asiakaslähtöisemmin. 

Sähköisten viestintäteknologioiden ja yleisesti sähköisen markkinointivies- 
tinnän tehokas käyttö ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut suurta suosiota kiin- 
teistö- ja isännöintialan yrityksissä. Kiinteistö- ja isännöintiala eivät perinteisesti 
ole olleet niin innovatiivisia ja nopeasti muuttuvia kuin monet muut liiketoimin- 
nan alat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö sähköisten markkinointi- 
viestintäteknologioiden mahdollisuudet loisi uusia liiketoiminnan ratkaisuja 
myös kiinteistö- ja isännöintialalle. 

Kiinteistö- ja isännöintialalla, erityisesti asumisoikeusasumisessa ja asumi- 
sen arjessa, merkittävä tekijä on asukkaiden tyytyväisyys asumiseen ja asuinym- 
päristöön. Asumisen alalla toimivien yrityksien keskuudessa asiakkaiden tyyty- 
väisyyttä pyritään lisäämään kaikin mahdollisin keinoin, mutta sähköisten mark- 
kinointiviestintäteknologioiden ja sähköisen markkinointiviestinnän mahdolli- 
suuksia ei ehkä ole tutkittu riittävästi eikä kaikkia sen mahdollistamia ratkaisuja 
ole otettu käyttöön asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi asumisen toimijoiden 
keskuudessa. Tästä syystä on erittäin tärkeää ja hyödyllistä tutkia niitä sähköis- 
ten viestintäteknologioiden ratkaisuja, jotka mahdollisesti auttaisivat kiinteistö- 
alan toimijoita osana asiakassuhdemarkkinointia luomaan asiakastyytyväisyyttä 
ja asukkaiden parempaa viihtyvyyttä. 

Tutkimuksen toimeksiantajayritys Asuntosäätiö ja Asuntosäätiön Asumis- 
oikeus Oy tarjoaa 1265 asumisoikeuskohdetta 36 eri kohteessa pääkaupunkiseu- 
dulla. Asuntosäätiö rakennuttaa vuosittain noin 400 asuntoa pääkaupunkiseu- 
dulla ja sen lisäksi tarjoaa erilaisia asumismuotoina omistusasuntoja, vuokra- 
asuntoja, asumisoikeusasuntoja sekä osaomistusasuntoja. (Asuntosäätiö, 2013) 
Pääosin Asuntosäätiön ja Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n liiketoimintalogiikka on 
palvelupohjainen. Palvelupohjaisuus näkyy esimerkiksi asumisoikeusasujien 
keskuudessa ja isännöinnin tuottamissa palveluissa. Palveluiden voidaan katsoa 
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olevan prosesseja, joissa yrityksen resurssit, esimerkiksi isännöitsijä, ovat käy- 
tössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa niin, että asiakkaan ja yrityksen 
suhteen välille syntyy arvoa ja sitä kautta asiakastyytyväisyyttä (Grönroos, 2009). 
Tästä syystä asiakassuhdemarkkinointi, arvon luominen ja asiakastyytyväisyy- 
den luominen ovat avainasemassa liiketoiminnassa. Asiakassuhdemarkkinointia 
ja arvon luomista voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisten viestintäteknologioi- 
den avulla. 

 
 
 

1.1 Tutkielman tavoite ja kulku 
 

 
 

Tutkielman tavoitteena on löytää tutkimuskysymysten kautta ne markkinointi- 
viestintäteknologiset ominaisuudet ja toimintatavat, jotka edistävät toimeksian- 
tajayrityksen asiakkaiden tyytyväisyyttä lisäarvon luomisen kautta. Tutkielman 
tavoitteena on löytää vastaukset tutkimusongelmaan ja sen osaongelmiin, jotka 
ovat seuraavat: 
 

• Voidaanko sähköisen markkinointiviestinnän teknologioita käyttää lisä- 
arvon luojina osana Asuntosäätiön ja Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n asia- 
kassuhdemarkkinointia luomalla asukkaille lisäarvoa? 

• Mitkä markkinointiviestintäteknologioiden ominaisuudet luovat yhteisöl- 
lisyyttä lisäarvona Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy asumisoikeuskohteen 
asukkaiden välille? 

• Miten sähköisen markkinointiviestinnän teknologiat lisäävät Asuntosää- 
tiön Asumisoikeus Oy asukkaille lisäarvoa asumiseen esimerkiksi yhtei- 
söllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta? 

 
Tutkielman ensimmäinen osio on teoreettinen, jossa tutustutaan kirjalli- 

suuskatsauksen muodossa asiakassuhdemarkkinointiin ja sähköisiin markki- 
nointiviestintäteknologioihin. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään myös asiakas- 
suhdemarkkinoinnin osana lisäarvon luomista asiakkaalle markkinointiviestin- 
täteknologioiden avulla. Asumisen arvot ja lisäarvon luominen asumisen arkeen 
markkinointiviestintäteknologioiden kautta käsitellään myös kirjallisuuskat- 
sauksessa. Tutkielman toinen osio on empiirinen. Empiirinen osio on tapaustut- 
kimus ja tämän tapaustutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää ne markkinoin- 
tiviestintäteknologian ominaisuudet, jotka lisäävät Asuntosäätiön asumisoikeus- 
kohteen asukkaiden tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä asuinympäristössä – luovat li- 
säarvoa Asuntosäätiön asiakkaille. Empiirisessä osiossa ja tutkimuksessa tarkas- 
telun kohteena sähköisistä markkinointiviestintäteknologioista on vain web-por- 
taali. 
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1.2 Aihepiirin rajaus 
 
 
 

Tutkielman aihepiiri on rajattu käsittelemään asiakassuhdemarkkinointia ja säh- 
köistä viestintää arjen asumisessa. Asiakassuhdemarkkinointi on tutkimuksen 
viitekehys ja aihepiirin rajaava tekijä ja siihen liittyen tutkielmassa käsitellään li- 
säarvon luomista asiakkaalle. Tässä tapaustutkimuksessa tutkimus on rajattu toi- 
meksiantajayrityksen lanseeraamaan asumisoikeusasuntojen talokohtaiseen 
web-portaaliin markkinointiviestinnän teknologisena ratkaisuna. 

Teoria osuudessa käsitellään asiakassuhdemarkkinointia yleisellä tasolla ja 
esitellään erilaisia asiakassuhdemarkkinoinnin muotoja, kuten eCRM ja sosiaali- 
nen CRM. Asiakassuhdemarkkinoinnin yhteydessä käsitellään asiakaslähtöisyy- 
den ja asiakastyytyväisyyden roolia osana asiakassuhdemarkkinointia. Tämän 
tutkielman pääpaino käsiteltäessä asiakassuhdemarkkinointia on lisäarvon luo- 
minen asiakkaalle – tarkemmin rajattuna arvo ja lisäarvo luotuna sähköisten 
markkinointiviestintäteknologioiden avulla. Jotta asumisen arkeen voidaan 
luoda lisäarvoa asukkaille, on tutkittava asumisen yleisiä arvoja ja niitä asioita, 
joita ihmiset arvostavat arjen asumisessa. Tässä tutkielmassa asumisen arvoina 
käsitellään yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia asuinympäristössä ja niiden muodos- 
tumista sähköisten markkinointiviestintäteknologioiden avulla. 
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2 ASIAKASSUHDEMARKKINOINTI 
 
 
 

Tässä luvussa tarkastellaan asiakassuhdemarkkinointia. Ensimmäisessä alalu- 
vussa tutkitaan asiakassuhdemarkkinoinnin CRM-käsitteen (Customer Relati- 
onship Management) monimuotoisia määritelmiä ja tulkintoja ja tarkennetaan, 
mitä tässä tutkielmassa tarkoitetaan käsitteellä CRM sekä määritellään verkko- 
ympäristössä tapahtuvan asiakassuhdemarkkinoinnin käsite eCRM (Electronic 
Customer Relationship Management). Nykypäivän yksi markkinoinnin tren- 
deistä sosiaalinen CRM (SCRM) määritellään myös luvussa 3.1.1. Toisessa alalu- 
vussa käsitellään arvon ja lisäarvon luomista asiakkaalle. Kolmannessa alalu- 
vussa esitellään Grönroosin (2000) NetOffer-malli ja käsitellään lisäarvon luo- 
mista asiakkaalle verkkoympäristössä. 

 
 
 

2.1 CRM (Customer Relationship Management) 
 

 
 

Asiakassuhdemarkkinoinnin käsite on erittäin laaja. Asiakassuhdemarkkinoin- 
nin voidaan katsoa olevan markkinointiparadigma, jonka ydinajatuksena on siir- 
tyminen transaktiosidonnaisesta markkinoinnista asiakassuhteiden luontiin. 
(Moilanen, P., Aarnio, A. & Penttilä, J., 2001). Asiakassuhdemarkkinoinnin ydin- 
tarkoitus on sekä yritykselle että asiakkaalle luotu molemminpuolinen hyödylli- 
nen asiakassuhde. Asiakassuhdemarkkinoinnin ideana ja tavoitteena on asiakas- 
suhteiden luominen, kehittäminen, ylläpitäminen ja hoitaminen (Lahtinen, Iso- 
viita & Hytönen, 1994) 
Asiakassuhdemarkkinoinnille löydetään kirjallisuudesta useita kirjainlyhennel- 

miä, asiayhteydestä riippuen. Yleisimmin käytössä ovat Customer Relationship 
Marketing (CRM) ja Customer Relationship Management (CRM). Suomeksi kir- 
joitetussa kirjallisuudessa käytetty käännös on yleisesti asiakkuudenhallinta tai 
asiakkuuksienhallinta. Suomennoksia käsitteelle on kuitenkin lukemattomia, jo- 
ten hyvin erilaisilla määritelmillä voidaan puhua samasta asiasta, joka toisinaan 
aiheuttaa väärinkäsityksiä ja sekaannusta. Kirjallisuudessa asiakkuudenhallin- 
nan termin rinnalla esiintyy usein myös määritelmiä, jotka kuvaavat CRM:ää sa- 
noilla suhdemarkkinointi tai asiakaslähtöinen markkinointi. (Alaharjula, 2005) 
Jos kuitenkin yritämme tarkastella CRM:ää käsitteenä tarkemmin, voidaan huo- 
mata kirjallisuudessa olevan useita erilaisia näkökulmia. Esimerkiksi Xu, Yen, 
Lin ja Choun (2002) ja Geib, Reichold, Kolbe ja Brennerin (2005) määritelmät 
CRM:stä eroavat hyvin paljon toisistaan. Yksi CRM:n näkökulmien jaottelu, 
jonka mukaan esimerkiksi Xu, Yen, Lin ja Choun (2002) ja Geib, Reichold, Kolbe 
ja Brennerin (2005) näkökulmat eroavat, on jako suppeaan ja laajaan näkökul- 
maan (kuvio 1). Xu, Yen, Lin ja Chou (2002) määrittelevät CRM:n teollisuuden 
terminä metodologioille, ohjelmistoille ja Internetin tarjoamille mahdollisuuk- 
sille, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan ja parantamaan asiakassuhteita. Tämä 
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määritelmä määrittelee CRM-käsitteen suppean näkökulman mukaan kosketta- 
maan vain teknologisia CRM-järjestelmiä asiakkuuksienhallinnan tueksi. Geib, 
Reichold, Kolbe ja Brenner (2005) taas toteavat CRM:n ”vuorovaikutteisena lä- 
hestymistapana, jolla pyritään saavuttamaan optimaalinen tasapaino yrityksen 
investointien ja kuluttajavaateiden välillä liikevoiton maksimoimiseksi.” Kysei- 
nen toteamus voidaan lukea kuuluvaksi laajaan näkökulmaan, sillä Geib, 
Reichold, Kolbe ja Brennerin (2005) määritelmä kattaa yrityksen liiketoiminnan 
eri osa-alueet ja niiden asiakaskeskeisyyden merkityksen, ei vain teknologista 
järjestelmää. Yleisesti kirjallisuudessa CRM käsitettä on tarkasteltu prosessi-, 
strategia-, filosofia-, kyvykkyys-, ja teknologianäkökulmasta. Näkökulmat eivät 
ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan tukevat toisiaan ja auttavat muodosta- 
maan CRM:stä kokonaisvaltaisen kuvan. (Zablah, Bellenger & Johnston, 2004) 
 

 

Kuvio 1 CRM Näkökulmat (Payne & Frow, 2004; kirjoittajan suomennos) 
 

 
 

Ennen kaikkea asiakkuuksien hallinta ja CRM käsitteenä tulisi kuitenkin 
nähdä ideologiana ja yrityskulttuurina, joissa yhdistyvät asiakaskeskeiset ajatte- 
lumallit ja teknologiset ratkaisut. Tällöin CRM käsitteenä kattaa yrityksen toi- 
minnan kaikilla osa-alueilla, joilla se pyrkii luomaan parempia ja kestävämpiä 
vuorovaikutussuhteita kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa. (Luomala ym., 
2001) Paremmilla vuorovaikutussuhteilla yrityksillä on mahdollisuus luoda pa- 
rempia ja kestävämpiä asiakassuhteita, toisin sanoen kasvattaa asiakastyytyväi- 
syyttä ja asiakasuskollisuutta sekä luoda arvoa ja lisäarvoa asiakassuhteeseen 
(Chen & Popovich, 2003). 

Tässä tutkielmassa CRM-käsitteelle annettu merkitys on asiakassuhde- 
markkinointi ja näkökulmana laaja. Asiakassuhdemarkkinoinnin ydinajatusta 
käsitellään tarkemmin luvussa 3.2 asiakaslähtöisyyden ja asiakastyytyväisyyden 
näkökulmasta. 
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2.2 ECRM  (Electronic  Customer  Relationship  Management)  ja 
SCRM (Social CRM) 

 
 
 

eCRM on käsite, jolla tarkoitetaan Internetin integroimista osaksi yrityksen 
CRM-toimintoja (Luomala ym. 2001). CRM ja eCRM käsitteiden välillä vallitsee 
kuitenkin eroja, jotka tulisi olla selvillä toteutettaessa asiakkuudenhallintaa. Pe- 
rinteinen CRM koetaan liiketoimintastrategiana, jonka avulla yritys toimii sau- 
mattomasti ja yhdenmukaisesti kaikilla osa-alueille asiakasrajapinnassa. eCRM 
laajentaa perinteistä CRM:ää ja sen tekniikoita yhdistämällä uusia teknologisia 
kanavia osaksi koko CRM-strategiaa harjoittamalla sitä monikanavaisesti (Pan & 
Lee, 2003). Keskeisimmät motivoijat yrityksillä harjoittaa eCRM strategiaa ovat 
nopeasti muuttuvat markkinat ja kustannustehokkuus. Internet ja sen mahdol- 
listamat eCRM-toiminnot edesauttavat yrityksiä toimimaan kustannustehok- 
kaasti. CRM-strategian yksi kulmakivistä on pyrkiä säilyttämään vanhat asiak- 
kaat uusien asiakkaiden hankkimisen sijaan. On todettu, että vanhojen asiakkai- 
den säilyttäminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin uusien asiak- 
kaiden jatkuva metsästäminen. eCRM-strategian tavoitteena on erilaisten moni- 
kanavaisten ja interaktiivisten teknologioiden avulla pyrkiä lisäämään tekijöitä 
yritysten ja asiakkaiden välille, jotka tahollaan edesauttavat asiakassuhteiden jat- 
kumista. (Pan & Lee, 2003) 

Sosiaalinen CRM (SCRM) on sosiaalisen median hyödyksi käyttämistä 
osana asiakassuhdemarkkinointia. Sosiaalisen CRM:n ja CRM 2.0:n virallinen 
määritelmä Greenbergin (2010) mukaan on seuraava: 
 

CRM 2.0 on filosofia ja liiketoimintastrategia, jota tukee teknologinen alusta, liiketoi- 
mintasäännöt, prosessit ja sosiaaliset piirteet, jotka on suunniteltu sitouttamaan asia- 
kas yhteiseen keskusteluun yrityksen kanssa ja samalla tuottamaan arvokasta arvoa 
luotettavassa ja läpinäkyvässä liiketoimintaympäristössä. 

 
Sosiaalinen CRM on uusimman markkinointiaikakauden markkinointi 3.0:n 
(Kotler, 2011) (Kuvio 3) suuntaus, jonka tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen 
asiakassuhde tuntemalla asiakas ja asiakkaan tarpeet läpikotaisin. Sosiaalinen 
media ja sen monen kirjavat ratkaisut sisältävät suuren potentiaalin nimenomai- 
sesti asiakkaan tuntemiseen läpikotaisin. Sosiaalinen media mahdollistaa yritys- 
ten pääsemisen entistäkin lähemmäksi. Kirjallisuudessa sosiaalisesta CRM:stä 
käytetään myös termiä CRM 2.0. (Greenberg, 2011; Mohan, Choi & Min, 2008) 
Hyvin suuri osa nykyajan kuluttajista käyttää Internetiä ja sosiaalista mediaa, 
näin ollen sosiaalinen media on markkinoinnin kannalta äärettömän tehokas ja 
toimiva keino ja markkinointikanava (Band & Petouhoff, 2010). Sosiaalisen 
CRM:n ydin ajatus perustuu end-to-end periaatteeseen, jonka mukaisesti jokai- 
nen Internetin tai verkon käyttäjä on tasavertainen tiedonjakaja. Näin ollen sosi- 
aalisen CRM:n ratkaisuja hyväksi käyttäen markkinointi tapahtuu kuluttajalta 
kuluttajalle, ystävältä ystävälle. On todettu, että markkinointiviesti on huomat- 
tavan tehokas silloin, kun sen vastaanottaa tutulta tai ystävältä – ei suoraan yri- 
tykseltä. Yrityksen tehtävänä sosiaalisen CRM:n pelikentällä on luoda puitteet, 
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joissa asiakkaat ja kuluttajat voivat itse tuottaa sisältöä ja sitä kautta markkinoida 
yrityksen tuotteita ja palveluja sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa 
markkinointi ei ole perinteisiä push-tyyppisiä markkinointiviestejä, joissa asiak- 
kaalle annetaan mainontaa ja markkinointiviestejä, sosiaalisessa mediassa mark- 
kinointi on kuluttajan elämään osallistuvaa, kuuntelevaa ja kuluttajan luotta- 
muksen ansaitsevaa. Tällainen sosiaalisen median kautta toteutettava osallistuva 
ja kuunteleva markkinointimuoto auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaan tai 
kuluttajan toiveita entistäkin enemmän ja tehokkaammin – tällainen toiminta- 
tapa on sosiaalisen CRM:n toteuttamista parhaimmillaan. (Woodcock, Green & 
Starkey, 2011) Jotta yrityksellä olisi mahdollisuus tällaiseen end-to-end periaat- 
teella toimivaan markkinointiin, on yrityksen pystyttävä integroimaan sosiaali- 
nen media ja sen ratkaisut osaksi yrityksen markkinointistrategiaa (Baird & Pa- 
rasnis, 2011). 

Asiakassuhdemarkkinoinnissa korostetaan asioiden ja toiminnan tarkaste- 
lemista asiakkaan näkökulmasta. Asiakassuhdemarkkinoinnissa on pitkälti kyse 
siitä, minkä asiakkuuksien kehittämiseen yritys haluaa panostaa (Mäntyneva, 
2001). Asiakassuhdemarkkinoinnissa ei ole kyse uusien asiakkaiden hankintata- 
vasta, vaan asiakassuhdemarkkinointi tarjoaa kattavan joukon keinoja johtami- 
sen ja markkinoinnin tehostamiseen asiakaslähtöisesti (Gummesson, 2004). 

Asiakaslähtöisyyden ja asiakassuhdemarkkinoinnin idea on mahdollista 
kuvata jatkuvana prosessina yrityksen liiketoimintastrategiassa, jossa asiakkai- 
den tarpeisiin paremmin vastaamalla päästään parempaan asiakaskannattavuu- 
teen ja tätä kautta suurempaan asiakkuuksien kokonaisarvoon (Mäntyneva, 
2001). Asiakassuhdemarkkinointi on tietynlaista asiakassuhteiden hallintaa ja se 
voidaan luokitella yhdeksi vaihtoehdoksi johtamis- ja markkinointimalleissa. Tä- 
män tyyppisessä johtamis- ja markkinointimallissa markkinointi perustuu asia- 
kassuhteiden hallintaan. Valtamallina 1970-luvulla esiintynyt transaktiomarkki- 
nointi tai toiselta nimeltään vaihtomarkkinointi, on asiakassuhdemarkkinoinnin 
vastakohta. Transaktiomarkkinoinnissa markkinoinnin ydinajatuksena on luoda 
markkinointi niin, että se tähtää vain ja ainoastaan kauppojen ja transaktioiden 
aikaansaamiseen. Suhdemarkkinoinnin ytimenä eivät ole tavoitteet vain kaup- 
pojen aikaansaamiseen, vaan oikeanlaisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen 
niin, että asiakas kokee saavansa laatua ja arvoa ja näin ollen yritys luo asiakas- 
tyytyväisyyttä. (Grönroos, 2009) 

Asiakassuhdemarkkinoinnin kaaviossa (kuvio 2) on kuvattu asiakassuhde- 
markkinointiin liittyviä ja vaikuttavia tekijöitä. Asiakassuhdemarkkinoinnin 
avulla asiakkuuksiin voidaan vaikuttaa monella tavalla, asiakassuhdemarkki- 
noinnin ydinajatuksen ollessa kuitenkin asiakassuhteiden hoitamisessa ja jo ole- 
massaolevien kannattavien asiakkaiden säilyttämisessä. Asiakassuhdemarkki- 
noinnin avulla pyritään kasvattamaan asiakkuuksien arvoa ja kannattavuutta 
niin, että asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja näin ollen lisäarvon luominen asi- 
akkaille on mahdollista spesifioitujen tarpeiden mukaisesti. Informaatioteknolo- 
gian hyödyntämisellä asiakassuhdemarkkinoinnissa tarkoitetaan erilaisia CRM- 
järjestelmiä eli asiakastietokantoja tai asiakashallintajärjestelmiä. Informaatiotek- 
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nologiaa voidaan asiakassuhdemarkkinoinnissa hyödyntää kuitenkin hyvin mo- 
nella tavalla, esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta. Asiakas- 
suhdemarkkinoinnin toteuttaminen liittyy myös olennaisesti mainontaan ja 
markkinointiin, asiakassuhdemarkkinoinnin ja asiakaslähtöisyyden myötä tiede- 
tään paremmin, mitä asiakkaalle kannattaa markkinoida (Mäntyneva, 2001). 

 
Kuvio 2 Asiakassuhdemarkkinointi (CRM) (Mäntyneva, 2001) 

 

 
 

Asiakassuhdemarkkinoinnin olennainen ydin on asiakastyytyväisyyden luomi- 
nen ja sitä kautta kannattavien asiakkaiden säilyttäminen omina asiakkaina. 
Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden koetaan olevan tekijöitä, jotka 
edesauttavat asiakkuuksien säilymistä ja niiden laadun paranemista, joten työs- 
kentely niiden varmistamiseksi ja kasvattamiseksi on äärimmäisen tärkeää. Eri- 
laisia asiakastyytyväisyyden määritelmiä tutkiessa kirjallisuudesta, voidaan 
huomata niiden eroavan toisistaan lähinnä kahden ulottuvuuden suhteen. Erot 
tulevat esiin siinä vaiheessa, kun mietitään tarkastellaanko asiakastyytyväisyyttä 
kumulatiivisena vai transaktiokohtaisena ilmiönä, tunteena vai hyötyjen ja uh- 
rauksien välisenä suhteena (Heikkinen, 2003). Mäntynevan (2001, 125) mukaan 
taas asiakastyytyväisyys on odotusten ja kokemusten välinen suhde. Mikäli ko- 
kemukset vastaavat odotuksia, asiakkaan voi olettaa olevan tyytyväinen. Mänty- 
nevan määritelmää kutsutaan niin sanotuksi diskonfirmaatio-malliksi. 

Asiakastyytyväisyyteen liittyvä kirjallisuus käsittelee paljon diskonfirmaa- 
tiomallia, eli ostoa edeltävien odotusten ja oston jälkeisten kokemusten suhdetta. 
Diskonfirmaatio syntyy, kun odotukset ja kokemukset poikkeavat toisistaan 
(Heikkinen, 2003). Se, minkälainen diskonfirmaatio syntyy, eli miten asiakkaan 
odotukset ja kokemukset kohtaavat, voidaan Ropen ja Pölläsen (1998, 38–40) mu- 
kaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 
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1. Aliodotustilanne = myönteinen kokemus, jonka seurauksena asiakas- 
suhde vahvistuu 

2. Tasapainotilanne = odotusten vastaavuus, jolloin asiakkaan odotukset 
ja kokemukset kohtaavat täydellisesti. Asiakas on luultavasti edelleen 
halukas jatkamaan osaltaan asiakassuhdetta. 

3. Yliodotustilanne = kielteinen kokemus, jolloin asiakas ei enää mahdolli- 
sesti ole halukas jatkamaan asiakassuhdetta. Asiakkaalla on tällöin ollut 
liian suuret odotukset verrattuna kokemuksiin. 

 
 
 

Asiakastyytyväisyys syntyy Ropen ja Pölläsen (1998, 28,29) mukaan siitä, mil- 
laiseksi yrityksen kanssa tekemisissä oleva henkilö kokee yrityksen kontaktipin- 
nat. Kontaktipinta tarkoittaa tilannetta, jolloin asiakas on jollain tavalla yhtey- 
dessä, kontaktissa, yrityksen kanssa. Yrityksen kontaktipintoja ovat esimerkiksi 
henkilöstökontaktit (asiakaspalvelu), tuotekontaktit (toimivuus), tukijärjestelmä- 
kontaktit (teknologiset järjestelmät, laskutus) ja ympäristökontaktit (toimipaikan 
sisustus, verkkosivuston design). Kaikista edellä mainituista kontaktipinnoista 
asiakkaalle syntyy kokemuksia, jotka koetaan suhteessa ennakko-odotuksiin 
joko odotusten mukaisiksi tai positiivisiksi tai negatiivisiksi (Rope & Pöllänen 
1998, 28). Kun asiakkaan kokemukset ovat suhteessa ennakko-odotuksiin joko 
positiivisia tai neutraaleja, syntyy asiakastyytyväisyyttä. 

 

 
 

2.3 Arvo ja lisäarvo asiakkaalle 
 

 
 

Arvo ja lisäarvo ovat asiakassuhdemarkkinoinnin peruspalikoita ja rakennusosia. 
Yrityksen kyky jollakin tavalla luoda asiakkaalle arvoa ja lisäarvoa asiakassuh- 
teeseen on äärimmäisen toimiva lähtökohta uusien kannattavien asiakassuhtei- 
den luomiseen sekä jo olemassa olevien kannattavien pitkien asiakassuhteiden 
säilyttämiseen ja ylläpitämiseen. (Ravald & Grönroos, 1996) Asiakkaan kokema 
arvo on erittäin tärkeä lähtökohta koko liiketoiminnan ja erityisesti palvelujen 
kehittämiseen (Kuusela & Rintamäki, 2002). Arvon käsite markkinoinnin näkö- 
kulmasta on erittäin laaja ja monimuotoinen, se voi määräytyä hyvin monenlais- 
ten tekijöiden summana. Arvon muodostuminen on kuitenkin aina tilanteesta 
riippuva, subjektiivinen ja yksilöllinen kokemus. Yksinkertaistettuna voidaan 
asiakkaan kokeman arvon sanoa olevan asiakkaan ja yrityksen välinen emotio- 
naalinen side. Emotionaalinen side syntyy, kun asiakas on asioinut yrityksen 
kanssa, käyttänyt sen palveluja, ja todennut asioinnin olevan hänelle hyödyllinen 
ja arvokas. (Kuusela & Rintamäki, 2002) Arvon merkityksen ymmärtämisen läh- 
tökohtana on, että asiakkaat kokevat arvon tietyn yrityksen kanssa käymässään 
vuorovaikutuksessa kuluttaessaan tai käyttäessään palveluja, tuotteita, tietoja, 
henkilökohtaisia kontakteja ja muita pitkäaikaisen suhteen elementtejä. Yrityk- 
sen vastuulla on siis luoda asiakassuhde jokaisen asiakkaan kanssa niin, että pro- 
sessit ja vuorovaikutustilanteet luovat arvoa yrityksen ja asiakkaan suhteeseen 
siten että molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä suhteesta. (Grönroos, 2009) 
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Kotler ym. (2011) ovat teoksessaan esitelleet arvomatriisin, jonka vaaka-ak- 
selilla on kuvattu, kuinka yritys pyrkii puhuttelemaan nykyisten ja tulevien asi- 
akkaiden mieltä, tunteita ja sielua. Pystyakselilta löytyvät yrityksen omat missio, 
visio ja arvot (taulukko 1). Tämän arvomatriisin ydinajatuksena on, että tuntei- 
den tulisi näkyä yrityksen toiminnassa ja arvon luomisessa asiakkaille. Arvomat- 
riisin mukaisesti yrityksen missiona on luoda asiakkaalle tyytyväisyyttä ymmär- 
tämällä asiakkaan toiveet ja toimia myötätuntoisesti. Yrityksen visiona on olla 
kannattava, tuottava ja kestävä asiakkaan arvomaailmassa. Itse arvon luominen 
arvomatriisin mukaisesti tapahtuu toimimalla paremmin asiakkaan kanssa, erot- 
tumalla asiakkaalle kilpailijoista sekä luomalla jonkinlainen merkitys asiakkaan 
arvomaailmaan. Tällaisen arvomatriisi sekä mission, vision ja arvojen mukaisesti 
toimiminen luo arvoa ja lisäarvoa asiakkaalle Kotlerin (2011) arvomatriisin mu- 
kaisesti. 
 
TAULUKKO 1 Arvomatriisi (Kotler ym., 2011) 

 

   
MIELI TUNTEET SIELU 

 
MISSIO 

 
Luo tyytyväisyyttä Ymmärrä toiveet Toimi  myötätun- 

toisesti 

 
VISIO 

 
Kannattavuus Tuottavuus Kestävyys 

 
ARVOT 

 
Toimi paremmin Erotu Luo merkitystä 

 
 
 

Asiakkaan kokeman arvon voidaan katsoa koostuvan elementeistä. Esimer- 
kiksi Holbrook (1999) erottelee asiakkaan kokeman arvon neljään elementtiin: in- 
teraktiivisuuteen, kokemuksellisuuteen, suhteellisuuteen ja preferensseihin. Kun 
yritys on onnistunut luomaan asiakkaaseensa emotionaalisen siteen ja asiakas on 
kokenut saavuttaneensa odottamansa arvon yrityksen kanssa toimimisesta, as- 
tuu kuvaan lisäarvon luominen. Lisäarvon luomisella yrityksellä on mahdolli- 
suus entisestään vahvistaa yrityksen ja asiakkaan välistä emotionaalista sidettä 
sekä luoda entistä syvempää asiakastyytyväisyyttä. Näin ollen arvo ja lisäarvo 
käsitteinä liittyvät olennaisena osana asiakaslähtöisyyteen ja asiakastyytyväisyy- 
den luomiseen. Heikkinen (2003) on sitä mieltä, että asiakastyytyväisyys syntyy, 
jos asiakas kokee saavansa ylivoimaista lisäarvoa kilpailijoihin verrattuna, ja jos 
hän on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun kyseiseltä yritykseltä. 

Lisäarvo on korotettu arvo asiakkaalle. Kun yrityksen ja asiakkaan välinen 
palveluprosessi täyttää ydinarvon kriteerit, on mahdollista luoda yrityksen ja asi- 
akkaan väliseen suhteeseen myös lisäarvoa. Hyvin usein lisäarvon luominen on 
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mahdollista niin, että jo ennestään asiakkaalle arvoa luovat prosessit tehdään en- 
tistä paremmin, jolloin syntyy lisäarvoa. (Grönroos, 2009) 

 
 

2.3.1 NetOffer-malli – Lisäarvon luominen asiakkaalle verkkoympäristössä 
 
 

Edellisessä alaluvussa käsiteltiin arvon ja lisäarvon luomista asiakkaalle. Yksi 
malli ja esimerkki lisäarvon luomisesta asiakkaalle verkkoympäristössä on 
NetOffer-malli. NetOffer-malli (kuvio 3) kuvaa lisäarvon tuottamista asiakkaalle 
verkkoympäristössä. NetOffer-malli koostuu useista palikoista ja niiden koko- 
naisuudesta, seuraavaksi on esitelty Grönroosin (2000) NetOffer-malli lisäarvon 
tuottamisesta verkkoympäristössä. 

 
Figure 1 NetOffer-malli (Grönroos, 2000) 

 

 

Palveluajatus muodostaa perustan palvelun kokonaisuudelle ja kokonai- 
suuden laajentamisen verkkoympäristöön. Käyttöliittymä osio kuvaa toimivaa ra- 
japintaa yrityksen ja asiakkaan välillä, eli ymmärrettävää ja helppokäyttöistä on- 
line-sivustoa. Jos käyttöliittymä ulottuvuus ei toimi, on yrityksen tarjoama pal- 
velu käyttökelvoton ja arvoton asiakkaalle. Ymmärrettävän ja helpon käyttöliit- 
tymän ominaisuus on esimerkiksi se, että sivustolla on helppo liikkua ja kaikkien 
linkit sivustolla ovat helposti omaksuttavissa sekä värien ja grafiikan tulee olla 
houkuttelevia ja tekstin helposti omaksuttavissa. Käyttöliittymän on oltava kai- 
kin puolin visuaalisesti miellyttävä ja teknisesti toimiva. NetOffer-mallissa on 
paljon yhteneväisyyksiä aiemmin esiteltyyn Kotlerin (2011) Arvomatriisiin (tau- 
lukko 1). Arvomatriisin mukaisesti yrityksen tulee ymmärtää asiakkaan toiveet 
ja luoda tyytyväisyyttä, käyttöliittymän toimivuus ja miellyttävyys ovat asiak- 
kaan toiveiden ymmärtämistä sekä tyytyväisyyden luomista. Verkkoympäris- 



18  

 

tössä toimiessa, paikalla ei ole yrityksen edustajaa, joka vakuuttaisi yrityksen pal- 
velujen ja toiminnan olevan ylivertaista kilpailijoihin nähden, tämän työn tekee 
käyttöliittymä. Kaikki nämä edellä mainitut asiat liittyvät käyttöliittymän laa- 
tuun ja sen luomaan arvoon asiakkaalle. 

Verkkoympäristössä  tieto  on  ratkaisevan  tärkeä  elementti,  tästä  syytä 
NetOffer-mallin kolmio on sijoitettu tieto-ympyrän sisään. Tieto-ympyrä NetOf- 
fer mallissa edustaa tietoa, jota on annettava silloin, kun palveluja tai tuotteita 
tarjotaan verkkoympäristössä. Yrityksen ja asiakkaan antamat tiedot tekevät 
ydinpalvelusta, mahdollistavista palveluista ja tukipalveluista toimivia ja ohjaa- 
vat käyttöliittymää. 

Asiakkaan osallistuminen NetOffer-mallissa tarkoittaa asiakkaiden käyttö- 
liittymän käyttöön eli palvelun kanssatuottamiseen liittyviä taitoja, tietoja ja kiin- 
nostusta. Niistä riippuu pystyvätkö he esittämään kysymyksiä ja valituksia, vas- 
taanottamaan vastauksia tai käyttämään sivustolla näkyviä linkkejä. Asiakkaan 
osallistuminen voi liittyä myös keskustelupalstoihin, joihin asiakkaat, mahdolli- 
set asiakkaat ja muut sivuston käyttäjät voivat osallistua. Helposti ja toimivasti 
käytettävä käyttöliittymä ja tukitiedot ovat yritykselle keinoja auttaa ja rohkaista 
asiakkaita osallistumaan palvelun kanssatuottamiseen. Asiakkaan osallistumi- 
nen on osittain yhdessä tuotettava toiminto ja osittain yhdessä tuotettava rat- 
kaisu asiakkaan arvon- ja lisäarvonluontiprosessiin. 

Verkkoympäristössä vuorovaikutus edellyttää viestintää ja tavoitteena on, 
että vuorovaikutuksesta tulee osa viestintää. NetOffer-mallin viestintä ilmaisee 
viestinnän toteuttamista yrityksen ja asiakkaan välillä verkkoympäristössä. Vies- 
tintä on joskus kaksisuuntaista, kuten sähköposti, joskus se taas on yksisuun- 
taista, kuten silloin, kun informoidaan asiakasta jostakin asiasta yrityksen taholta. 
Viestintäelementti NetOffer-mallissa havainnollistaa siis dialogia yrityksen ja 
asiakkaan välillä ja dialogiin voi sisältyä kaikkia mahdollisia viestintäteknologi- 
oita, kuten sähköposti, www-sivut, web-portaalit, keskustelupalstat tai sosiaali- 
nen media. Käyttäjäkeskeistä ja ihmiskeskeistä viestintää edistämällä markki- 
nointiviestintää toteuttava markkinoija auttaa asiakasta ostamaan ja kulutta- 
maan tuotteita verkkoympäristössä. Jos asiakas osallistuu kanssatuottamiseen ja 
viestintädialogi miellyttää asiakasta, synty hyvä koettu kokonaislaatu ja arvo. Jäl- 
leen yhteneväisyys Kotlerin (2011) Arvomatriisiin (taulukko 1) löytyy tarkoituk- 
sesta vaikuttaa asiakkaan tunteisiin ja toimia myötätuntoisesti ja sitä kautta 
luoda lisäarvoa asiakkaalle. Kun tuotteita ja palveluja käytetään verkkoympäris- 
tössä, ei riitä, että palvelutarjooma verkkoympäristössä toimii hyvin ja saa aikaan 
hyväksyttävän koetun palvelun laadun – palveluajatus on oltava kokonaisuu- 
tena parempi kuin ei verkkoympäristössä toimiva palvelutarjooma, tällöin asiak- 
kaalle luodaan lisäarvoa verkkoympäristössä (Grönroos, 2000). 
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3 SÄHKÖINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ JA SEN 
TEKNOLOGIAT 

 
 
 

Tässä kappaleessa tarkoituksena on tarkastella sähköistä markkinointiviestintää 
yleisellä tasolla, yleisimpiä sähköisiä markkinointiviestinnän teknologioita ja lo- 
pulta sähköisen markkinointiviestinnnän teknologioiden luomaa vuorovaiku- 
tusta ja yhteisöllisyyttä. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan, mitä tarkoitetaan 
sähköisellä viestinnällä ja määritellään sähköisen markkinointiviestinnän käsite. 
Internet on ympäristö toimintaa, viestintää ja keskustelua varten. Voidakseen 
olla mukana keskustelussa, yrityksellä tulee olla siihen sopivat välineet ja oma 
toimipaikka Internetin vuorovaikutteisessa toimintaympäristössä (Jaslén, 2009). 

Toinen luku käsitteleekin yleisimpiä liiketoiminnassa käytettyjä sähköisen 
markkinointiviestinnän teknologioita eli niitä teknologioita, jotka mahdollistavat 
sähköisen viestinnän toteuttamisen ja vuorovaikutteisen toimintaympäristön 
luomisen. Kolmannessa alaluvussa sähköisen markkinointiviestinnän yhtey- 
dessä tarkastellaan tarkemmin markkinointiviestintäteknologioiden luomaa 
vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

 

 
 

3.1 Sähköinen markkinointiviestintä 
 
 
 

Niin sanottu digitaalinen vallankumous on muuttanut monella tapaa liiketoi- 
minnan pelikenttää ja luonut täysin uusia ulottuvuuksia yrityksen ja asiakkaiden 
väliseen kommunikaatioon. Esimerkiksi Kotler, Kartajaya ja Setiawan (2011) ovat 
tehneet markkinoinnin aikakausille selkeän markkinoinnin aikakausien jaottelun 
(taulukko 2). Kotler ym. (2011) jakavat markkinoinnin aikakaudet seuraavasti: 
1.0 (tuotekeskeinen), 2.0 (kuluttajakeskeinen) ja 3.0 (ihmiskeskeinen). Suurimmat 
mahdollisuudet markkinoinnin ja sähköisen markkinointiviestinnän saralla pii- 
levät vaiheessa 3.0. Tähän vaiheeseen pääsemiseksi on yrityksen hyödynnettävä 
tehokasta personoitua markkinointiviestintää ja markkinointiviestinnän teknolo- 
gioita (Kotler ym., 2011). Kotlerin ym. (2011) luoma jaottelu markkinoinnin aika- 
kausille (taulukko 2) on selkeä kuvaus markkinoinnin aikakausien eroavaisuuk- 
sista. 
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TAULUKKO 2 Markkinoinnin aikakausien jaottelu (Kotler, 2011) 
 
 
 

 

Jo pitkään on voinut huomata markkinoinnin kirjallisuudesta sen, että 
markkinointi 2.0:n kuluttajakeskeinen asennoituminen ei enää riitä, vaan mark- 
kinointi 3.0:n ihmiskeskeisyys on enemmän ja enemmän olennaisessa roolissa 
markkinointia ja markkinointiviestintää suunniteltaessa. Viestintäteknologia on 
siis monella tasolla osallisena aikamme yrityksien viestinnässä (Aula ym., 2006). 
Kotlerin ym. (2011) luokittelema 3.0 vaihe onkin haastanut yritysmaailman so- 
peutumaan muutokseen ja pakottanut yritykset päivittämään viestintäkanavat ja 
keinot viestiä vastaamaan nykyajan asiakkaiden vaatimuksia. Kriittiseksi teki- 
jäksi onkin muodostunut vaatimus yrityksille ymmärtää ja hallita sähköisen vies- 
tinnän välineitä sekä integroida välineet osaksi markkinointistrategiaa ja liiketoi- 
mintaa. (Hanna ym., 2011) 

Vuorovaikutteiseen markkinointiprosessiin kuuluu olennaisena osana vies- 
tintä. Markkinointiviestinnäksi kutsutaankin viestintää, joka kohdistuu yrityk- 
sen ulkoisiin sidosryhmiin, pääasiassa asiakkaisiin. Vuorovaikutteinen markki- 
nointiviestintä eroaa perinteisestä mainontaan perustuvasta markkinointivies- 
tinnästä oleellisesti. Markkinointiviestintä voi olla luonteeltaan suunniteltua tai 
suunnittelematonta. Suunnitellut markkinointiviestit syntyvät suunnitellun 
markkinointikampanjan tuloksena ja kohderyhmille annettu viesti on suunni- 
teltu ja markkinointi- tai viestintästrategian mukainen. Suunnittelematon mark- 
kinointiviestintä ja suunnittelemattomat viestit ovat niitä, joita pidetään kaikkein 
luotettavimpina. Suunnittelemattomia viestejä ja suunnittelematonta markki- 
nointiviestintää lähettävät ja luovat yrityksen asiakkaat, jotka viestivät suusanal- 
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lisesti toisille asiakkaille tai julkaisevat mielipiteitään yrityksestä lehtiartikke- 
leissa, televisio-ohjelmissa tai esimerkiksi Internetin keskustelupalstoilla tai 
muualla verkossa. (Grönroos, 2009) 
Vuorovaikutteinen markkinointiviestintä on kokonaisvaltaista markkinointi- 
viestintää, se ei koostu ainoastaan suunnitelluista viestintätoimenpiteistä erilli- 
sissä medioissa, vaan sen tarkoituksena on kattaa muutkin toiminnot. Suunnitel- 
luilla viestintätoimenpiteillä tarkoitetaan viestejä, jotka syntyvät suunnitellun 
markkinointiviestintäkampanjan tuloksena. Vuorovaikutteinen markkinointi- 
viestintä sisältyy kaikenlaisiin palveluprosesseihin sekä asiakkaan ja yrityksen 
välisiin viestintätilanteisiin (Grönroos, 2009). Grönroosin (2009) mukaan koko- 
naisvaltainen vuorovaikutteinen markkinointiviestintä voidaan määritellä seu- 
raavasti: 
 

Kokonaisvaltainen markkinointiviestintä on strategia, jossa yhdistetään perinteisten 
medioiden kautta hoidettava markkinointi, suoramarkkinointi, suhdetoiminta ja muut 
erilliset markkinointiviestintämediat sekä tuotteiden ja palvelujen toimitukseen ja ku- 
lutukseen, asiakaspalveluun ja muihin asiakastapaamisiin sisältyvät viestinnälliset nä- 
kökohdat. Kokonaisvaltainen vuorovaikutteinen markkinointiviestintä on näin ollen 
pitkäjänteistä. 

 
Sähköinen markkinointiviestintä on yksi digitaalisen vallankumouksen 

keino vastata asiakkaiden vaatimuksiin. Karjaluoto (2010) määrittelee sähköisen 
markkinointiviestinnän (DMC, Digital Marketing Communication) seuraa- 
vasti: ”Sähköinen markkinointiviestintä on uusien markkinointiviestinnän säh- 
köisten muotojen ja medioiden, kuten internetin, mobiilimedian ja muiden inter- 
aktiivisten kanavien hyödyntämistä markkinointiviestinnässä.” Sähköisen mark- 
kinointiviestinnän toteuttamismahdollisuudet Internetissä ovat lähes rajattomat; 
Internet mahdollistaa esimerkiksi tiedon etsimisen ja jakamisen, musiikin, äänen 
sekä videoiden julkaisun (Aula, Matikainen & Villi, 2006). Pitkään sähköinenkin 
markkinointiviestintä oli, ja on osittain edelleen, suurimmilta osin yhdeltä-mo- 
nelle-viestintää tai yhdeltä-yhdelle viestintää. Sähköinen markkinointiviestintä 
mahdollistaa kuitenkin huomattavan helposti ja tehokkaasti myös monelta-mo- 
nelle viestinnän. Verkossa tapahtuvalle sähköiselle viestinnälle ominaista on 
myös sen käyttäjältä toiselle (end-to-end) periaate, jonka mukaan verkossa leviä- 
vää tietoa ei kierrätetä minkäänlaisen keskuksen kautta, vaan jokainen verkon 
käyttäjä on tasavertainen tiedon jakaja. End-to-end periaatteen mukaisesti Inter- 
netin käyttäjät eivät ole ainoastaan kuluttajia, vaan käyttäjät pystyvät myös itse 
tuottamaan sisältöä rajoittamattomasti. (Aula ym., 2006) 

Organisaatio tai yritys, jolla on hallinnassaan kokonaisvaltainen ja vuoro- 
vaikutteinen markkinointiviestintä, voi tehdä viestinnällään merkittävän vaiku- 
tuksen asiakkaaseen. Tällaisen kokonaisuuden, mukaan lukien sähköisen mark- 
kinointiviestinnän, hallitseminen parantaa oleellisesti koko yrityksen markki- 
nointiprosessin tuloksellisuutta, sillä tehokas viestintä ja markkinointiviestintä 
kohentavat yrityksen imagoa ja edistävät suusanallista viestintää (asiakkaalta 
toiselle tapahtuvaa viestintää). Viestintävaikutus voi olla myönteinen (”He to- 
della välittävät minun asiakassuhteestani”, ”He ovat hyvin nykyaikaisia ja heillä 
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on nykyaikaiset viestintätavat”). Viestintävaikutus voi olla myös kielteinen siinä 
tapauksessa, ettei kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen markkinointiviestintä 
ole hallinnassa (”He eivät koskaan tiedota asiakkaille tärkeistä asioista”, ”Kuinka 
asioiden hoitaminen voikaan olla näin vaikeaa ja kestää näin kauan”). Näin digi- 
taalisen vallankumouksen aikakautena asiakkaat odottavat ja olettavat pysty- 
vänsä viestimään yrityksen kanssa vuorovaikutteisesti useita eri viestintäka- 
navia, myös sähköisiä kanavia, pitkin. (Grönroos, 2009; Hanna ym., 2011) 

Yksi merkittävä tekijä ja asiakassuhteisiin negatiivisesti vaikuttava markki- 
nointiviestinnän ominaisuus on viestinnän puuttuminen kokonaan. Viestinnän 
puuttuminen on yhtä vahva viesti kuin suunniteltu tai suunnittelematon vies- 
tintä. Kokonaan puuttuva markkinointiviestintä viestittää asiakkaalle sellaista 
kuvaa, että asiakkaasta ei välitetä, eikä yritys näe tarpeelliseksi informoida asia- 
kasta. Viestinnän puuttumisen viesti on selkeästi negatiivinen. Viestinnän puut- 
tuminen esiintyy usein ongelmatilanteissa, joissa erityisen tärkeää on luoda, jopa 
kielteistäkin, viestintää. Ongelmista ja odotuksista poikkeavista tapahtumista tie- 
dottaminen on keino kunnioittaa asiakasta. (Grönroos, 2009) 

 

 
 

3.2 Sähköisen markkinointiviestinnän teknologiat 
 

 
 

Sähköisen markkinointiviestinnän teknologioiden kirjo on äärimmäisen suuri. 
Tässä luvussa tarkoituksena on käsitellä tällä hetkellä yleisimmin käytettyjä sekä 
yksisuuntaisia että vuorovaikutteisia markkinointiviestinnän teknologioita. Va- 
linta tässä luvussa käsiteltäviin sähköisen markkinointiviestinnän teknologioi- 
den välillä on tehty kirjallisuudessa yleisesti esiintyvien esimerkkien perusteella. 
Esimerkiksi Karjaluoto (2010) esittelee tärkeimmiksi sähköisen markkinointivies- 
tinnän muodoiksi yrityksen oman verkkosivuston, hakukonemarkkinoinnin, 
verkkomainonnan, viraalimarkkinoinnin ja sähköpostimarkkinoinnin. 

 

 

3.2.1 Sähköposti ja www-sivut 
 
 

Sähköpostin merkitys markkinointiviestinnän teknologianakin on erittäin suuri. 
Sähköpostin ominaispiirteet koostuvat elementeistä, jotka muistuttavat hyvin 
paljon viestintää, jota on käyty jo ennen sähköistä viestintää – siinä on element- 
tejä sekä puhutusta että kirjoitetusta viestinnästä. Tämän lisäksi sähköposti mah- 
dollistaa viestien dokumentoinnin ja arkistoinnin. Sähköpostia käytetään ylei- 
sesti ottaen informoimiseen - tiedon lähettämiseen, välittämiseen ja vastaanotta- 
miseen. Sähköpostin käyttömuotona ovat myös suhteiden hoitaminen, käyttötar- 
koitus on siis myös epävirallisempi, puhuttua viestintää muistuttava muoto. 
(Aula, Matikainen & Villi, 2006) Yleisesti ottaen sähköposti markkinointiviestin- 
nän toteuttamisen kommunikaatiomalli on yhdeltä-monelle. Sähköposti kuiten- 
kin mahdollistaa myös kaksisuuntaisen viestinnän. (Ahola, Koivumäki & Oinas- 
Kukkonen, 2002) Sähköpostin välityksellä luotu markkinointiviestintä on hyvin 
pitkälti personoitavissa. Sähköposti voidaan kohdistaa sisällöltään ja jakelultaan 
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niille asiakassegmenteille, joille se on tarkoitettu. Näin ollen sähköpostin sisäl- 
tämä viesti on henkilökohtaisempi ja kohdistetumpi. (Ahola ym., 2002) 

Toimivat ja tarkoitukselliset yrityksen www-sivut ovat helpot löytää, ne si- 
sältävät mielenkiintoisia ja tarpeellisia linkkejä ja niiden kautta on mahdollista 
olla yhteydessä yritykseen tai löytää tarvittavat yhteystiedot. Tällaisella www- 
sivuilla toimivalla suunnitellulla markkinointiviestinnällä on positiivien vaiku- 
tus asiakastyytyväisyyteen. (Grönroos, 2009) Asiakkaan kokemus sekä offline 
että online ympäristössä vaikuttavat suoraan asiakkaan kokemaan arvoon ja yri- 
tyksen imagoon. Huono asiakaspalvelu tunnetusti alentaa yrityksen imagoa ja 
asiakkaan tyytyväisyyttä, samoin tapahtuu online ympäristössä. Pahimmassa ta- 
pauksessa huonosti toteutetut, päivittämättömät tai asiakkaan tarpeita palvele- 
mattomat www-sivut voivat tappaa pitkälläkin aikajänteellä offline ympäris- 
tössä suurella työllä rakennetun imagon ja brändin. (Smith & Zook, 2011) 

Markkinointiviestinnässä www-sivuilla on olennainen rooli. Www-sivut 
sijoittuvat perinteisen ajattelutavan mukaan kasvokkain tapahtuvan ja henkilö- 
kohtaisen myynnin ja mainonnan välimaastoon. Www-sivujen tehokkuutta on 
mahdotonta mitata, ellei tavoitteita ole asetettu, näin ollen www-sivujen kautta 
tapahtuva viestintä ja markkinointiviestintää tulee olla strategisesti suunniteltua 
ja yhdenmukaista muiden viestintäkanavien kanssa. (Ahola ym., 2002) 

Www-sivujen olemassaolon suurin virhe ja riski on niin sanottu www-si- 
vujen kuolleisuus. Www-sivujen kuolleisuudella tarkoitetaan sitä, että yrityksen 
www-sivut ovat rakennettu ja lisätty verkkoon, mutta sivujen ylläpito ja päivitys 
puuttuvat kokonaan. Www-sivujen kuolleisuuden antama mielikuva sivuille 
kirjautuvalle käyttäjälle on äärimmäisen negatiivinen ja antaa viestinnällisesti 
kuvan jämähtäneestä yritystoiminnasta. Www-sivujen kehittämisessä ja luomi- 
sessa ei siis riitä ainoastaan www-sivujen luominen ja verkkoon lisääminen, vaan 
ne vaativat jatkuvaa ylläpitoa, kehittämistä ja päivittämistä. (Rope, 2005) 

 

 

3.2.2 Web-portaali ja keskustelufoorumi 
 
 

Web-portaali on Internetissä toimiva ympäristö, jonka ominaisuuksiin voidaan 
lukea kuuluvaksi esimerkiksi keskustelufoorumi. Portaalien tarkoituksena on 
tarjota tehokas tapa asiakkaalle saavuttaa tarvittava tieto ja informaatio asiasta, 
jonka ympärille portaali on rakennettu. Portaalit eroavat yrityksien virallisista 
Internet sivuista monellakin tavalla. Portaalin välityksellä tietoa voidaan välittää 
työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Portaalien tietosi- 
sältö koostuu usein useasta eri lähteestä ja portaalien tietosisältö voi olla usein 
myös muun kuin ylläpitäjän tuottamaa. Portaaleiden ydinajatus on tarjota asiak- 
kaalle yksi kanava ja ympäristö, josta on mahdollista löytää kaikki mahdollinen 
asiakkaan tarvitsema tieto. (Tatnall, 2007) 

Portaalit kokoavat tietoa useista eri lähteistä. Portaalin tarkoitus on myös 
olla eräänlainen portti eri lähteissä sijaitsevaan tietoon. Näin ollen portaali mah- 
dollistaa kohderyhmälle kerätyn tiedon julkaisemisen samassa paikassa mahdol- 
lisimman helposti ja tehokkaasti. Portaalin ylläpitäjällä on näin ollen mahdolli- 
suus auttaa asiakasta Internetin tietotulvassa ja portaaliin avulla tarjota kaikki 
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oleellinen tieto (Tatnall, 2005). Portaalien heikkous piilee, niin kuin muidenkin 
web-pohjaisten markkinointiviestintäteknologioiden kohdalla, ylläpidon aktiivi- 
suudessa. Portaalien on oltava jatkuvan ylläpidon ja päivittämisen alaisena, jotta 
asiakkaat palaisivat portaaliin ja etsisivät jatkossakin ratkaisua ongelmiinsa por- 
taalin kautta. Kirjallisuudesta on huomattavissa, että jokaisen Internet-pohjaisen 
markkinointiviestikanavan suurin virhe on niiden kuolleisuus. Jo aiemmin tässä 
tutkielmassakin mainittu termi, kuolleisuus markkinointiviestinnässä, on täysin 
verrattavissa negatiiviseen viestintään. Silloin kun viestintä yritykseltä asiak- 
kaalle puuttuu kokonaan, asiakas tuntee itsensä unohdetuksi ja ihmiskeskeisyy- 
den, markkinointi 3.0:n (Kotler ym., 2011) ydinajatus ja päämäärä, toteuttaminen 
jää täysin puolitiehen. Portaalitkin ovat erinomaisia tiedonjaon ja yhteisöllisyy- 
den muodostamisen ympäristöjä, jos ne ovat kehitetty ja ylläpidetty aktiivisesti 
palvelemaan asiakkaiden tarpeita. (Tatnall, 2005; Kotler ym., 2011) 

Keskustelufoorumi on hyvin usein yksi portaalin ominaisuus tai osa. Kes- 
kustelufoorumit ovat virtuaalisia kohtauspaikkoja ja keskustelualueita. Yleisesti 
ottaen keskustelufoorumille ajautuvat käyttäjät kerääntyvät jonkin tietyn aihe- 
alueen ympärille. Keskustelufoorumi on Internet-sivusto, jonka sisällöntuottami- 
seen voi osallistua kuka tahansa. Yleisesti ottaen keskustelufoorumeita ei tähän 
asti yritysmaailmassa ole otettu kovinkaan vakavasti tehokkaina tietolähteinä 
(Juslén, 2009). Keskustelufoorumien voidaan katsoa olevan merkittävin viestin- 
täteknologia online-ympäristössä yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tun- 
teen luojina, perustuen niiden mahdollistamiin vuorovaikutukseen ja keskuste- 
luun. (Juslén, 2009) 

 

 

3.2.3 Sosiaalinen media 
 

 

Sosiaalisessa mediassa toimiminen on viraalimarkkinointia parhaimmillaan. Vi- 
raalimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointiviestintää, jossa markkinointi- 
viesti kulkee asiakkaalta toiselle nopealla vauhdilla. Viestin leviäminen tapahtuu 
sosiaalisissa verkostoissa. Usein viraalimarkkinointi määritelläänkin nimen- 
omaan Internetissä tapahtuvaksi ihmisten väliseksi viestinnäksi, näin ollen sosi- 
aalinen media on viraalimarkkinoinnin varsinainen pelikenttä. Osassa kirjalli- 
suutta viraalimarkkinoinnin termi on tuntematon ja viraalimarkkinoinnista käy- 
tetään termiä elektroninen suosittelumarkkinointi. (Karjaluoto, 2010) 

Sosiaalisen median sanotaan olevan suurin muutos verkkoympäristössä, 
sitten teollisen vallankumouksen (Smith & Zook, 2011). Smith & Zook (2011) esit- 
televät teoksessaan kymmenen yrityksen otettavaa askelta kohti sosiaalisen me- 
dian integroimista osaksi liiketoimintaa ja markkinointiviestintää: 
 

1. Kuunteleminen 
2. Läsnäolon luominen 
3. Keskusteluun osallistuminen 
4. Yhteisöjen määrittely 
5. Sisältöstrategia 
6. Sosiaalisen median suuntaviivojen luominen 
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7. Yhteisön kehittäminen 
8. Sosiaaliseen mediaan luottaminen 
9. Liiketoimintaprosessien muutos 
10. Mittaaminen ja raportoiminen 

 
Sosiaalisen median käyttöönotossa ja integroinnissa osaksi liiketoimintaa 

yrityksen on siis kuunneltava asiakkaitaan, selvittää oman liiketoiminnan arvos- 
tetuimpia asioita ja kirjata ne ylös. Tämän jälkeen yrityksen on tultava läsnäole- 
vaksi jossakin sosiaalisen median verkossa, tuotava yritys esiin sosiaaliseen me- 
diaan. Pelkkä läsnäolo sosiaalisessa mediassa ei riitä, vaan sosiaalisen median 
verkoissa on osallistuttava ja luotava keskustelua ja yleisesti ottaen oltava erittäin 
aktiivinen valikoidussa sosiaalisen median verkossa. Tämän jälkeen yrityksellä 
on mahdollisuus määritellä ne yhteisöt, joissa keskustelu on tärkeintä ja hedel- 
mällisintä. Tällaisista yhteisöistä yrityksellä on mahdollista poimia ideoita ja pa- 
neutua niihin keskustelunaiheisiin, jotka tuntuvat polttavan eniten kyseisissä yh- 
teisöissä. Tällaisen kokeellisen sosiaaliseen mediaan sisään astumisen jälkeen yri- 
tys pystyy alkamaan hahmottamaan, minkälainen informaatio ja osallistuminen 
omiin sosiaalisen median yhteisöihin on järkevää. Sisältöstrategia voidaan luoda 
tämän informaation avulla, jolloin sosiaaliseen mediaan syötetystä sisällöstä tu- 
lee strategisesti yhdenmukaista ja toimivaa. Tähän strategiseen yhdenmukaisuu- 
teen auttaa yrityksen sisällä määritellyt sosiaalisen median suuntaviivat. Suun- 
taviivat määrittävät sen, minkälaisen kuvan yritys haluaa itsestään sosiaalisessa 
mediassa antaa. Suuntaviivojen avulla yritys asemoi itsensä ja brändinsä oikein. 
Suuntaviivojen määrittämisen jälkeen yrityksen on kasvatettava potentiaalista 
yhteisöään sosiaalisessa mediassa. Ainoastaan sosiaalisen median kanavan ole- 
massaolo ei riitä kasvattamaan yhteisöä ja tuomaan potentiaalisia sen jäseniä 
osaksi aktiivista yhteisöä. Yhteisön kasvattaminen ja ylläpitäminen vaativat yri- 
tykseltä suurta aktiivisuutta ja läsnäoloa. Askeleet kahdeksan, yhdeksän ja kym- 
menen liittyvät yrityksen ja organisaation sisäiseen ymmärrykseen. Kun yritys 
päättää laajentaa liiketoimintansa ja markkinointiviestinnän toimimaan myös so- 
siaalisessa mediassa, on yrityksen sisäinen asenne oltava myönteinen ja luotta- 
vainen sosiaalista mediaa kohtaan. Sosiaalisessa mediassa toimiminen vaatii jat- 
kuvaa ideointia, osallistumista ja strategian päivittämistä, jotta se toimisi par- 
haimmalla mahdollisella tavalla. Sosiaalisen median käyttäjät ovat entistä kriitti- 
sempiä, joten sosiaalisessa mediassa toimiminen vaatii taitoa ja todellista ymmär- 
rystä asiakkaista. (Smith & Zook, 2011) 

Sosiaalisen median kanavia ja toteuttamismahdollisuuksia on hyvin paljon. 
Yritysten suosimia sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Facebook, Twit- 
ter ja Youtube. 
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3.3 Viestintäteknologiat, vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys 
 
 
 

Vuorovaikutuksesta verkossa on tullut oleellinen ja keskeinen osa arkeamme. In- 
ternet, verkkoympäristö, on lähtökohtaisesti vuorovaikutuksellinen ja lähes jo- 
kainen verkon välineet, toiminnot, palvelut ja areenat ovat jollain tapaa vuoro- 
vaikutteisia (Barnes, 2003). Teknologia yhdistää, erityisesti yhteisöllistämisen 
kautta, kuluttajat eli asiakkaat toisiinsa. Kotler ym. (2011) kirjassaan esittävät, 
että nykyään kuluttajat haluavat samastua yrityksen sijaan muihin kuluttajiin ja 
asiakkaisiin. Näin ollen yritysten tulisi aina pyrkiä auttamaan asiakkaita ja ku- 
luttajia luomaan yhteyksiä erilaisiin yhteisöihin, jotka jakavat yhteisen asian. Me- 
nestyksen avain yrityksen markkinointiviestinnässä on siis aktiivinen erilaisten 
yhteisöjen tukeminen erilaisin markkinointiviestinnän teknologioiden avulla. 
(Kotler ym., 2011) Internetiä markkinointiviestinnän toteuttamisen pelikenttänä 
ei voi perinteiseen tapaan ajatella yhtenä viestintäkanavana lisää, vaan sen ole- 
musta kuvaa paremmin termi toimintaympäristö. Internetissä markkinointivies- 
tinnän toteuttaminen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, vaatii aktiivisuutta, jat- 
kuvaa toimintaa, keskustelua, vuorovaikutusta ja asiakkaiden yhteisöllistämistä. 
(Juslén, 2009) 

Www-sivut ovat yrityksen ja asiakkaan vuorovaikutuksellisuuden kan- 
nalta tärkein palautekanava. Www-sivut ovat yleisesti ottaen ensimmäinen ka- 
nava, johon asiakas hakeutuu antaakseen palautetta. Jos www-sivujen kautta ei 
palautetta ole mahdollista antaa, asiakas kokee kaksisuuntaisen viestinnän puut- 
tuvan ja tyytyväisyys laskee. Tällaisessa tilanteessa asiakas ei koe pystyvänsä vai- 
kuttamaan saamaansa palveluprosessiin. (Ahola ym., 2002) Kuitenkin hyvin hal- 
littu ja todelliseen tarpeeseen luotu keskustelufoorumi voi olla parhaimmillaan 
asiakkaiden yhteisöllistäjä ja vuorovaikutuksen kanava yrityksen ja asiakkaan 
välillä (Juslén, 2009). 
Jotta viestintäteknologioiden vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys toteutuisivat 
mahdollisimman tehokkaalla tavalla, on viestintäteknologioiden toteutus tapah- 
duttava esimerkiksi luvussa 2.3.1 esitellyn Grönroosin (2000) NetOffer-mallin 
mukaisesti. 
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4 ASUMISEN LISÄARVO SÄHKÖISTEN VIESTINTÄ- 
TEKNOLOGIOIDEN KAUTTA 

 
 
 

Asunto on ihmisille elinympäristö ja ympäristö, jossa vietetään paljon aikaa. Ih- 
miset ja ympäristö ovat tiiviisti vuorovaikutuksessa ja ympäristön merkitys ih- 
misen hyvinvoinnille on suuri (Tapaninen, Kauppinen, Kivinen, Kotilainen, Ku- 
renniemi & Pajukoski, 2002). Vuorovaikutus voi tapahtua perinteiseen tapaan tai 
vaihtoehtoisesti verkkoympäristössä. Tässä luvussa käsitelläänkin aiemmin 
tässä tutkielmassa esitellyn lisäarvon luomista asumiseen ja ihmisille, asiakkaille, 
sähköisten viestintäteknologioiden kautta verkkoympäristössä. Luvussa 4.1 esi- 
tellään Grönroosin, Heinosen, Isoniemen ja Lindholmin (2000) NetOffer-malli, 
joka esittelee lisäarvon luomista asiakkaalle verkkoympäristössä. Luvussa 2.4 kä- 
sitellään tarkemmin asumisen sähköistä markkinointiviestintää ja yhteisöllisyy- 
den merkitystä arjen asumisessa. 

 
 
 

4.1 Asumisen arvot 
 

 
 

Useimmille ihmisille koti on tärkein elinympäristö. Keskimäärin voidaan todeta 
ihmisten viettävän kotonaan yli puolet ajastaan. Oman kodin ympäristön ihmiset, 
yhteisöt ja sidosryhmät muodostavat kokonaisuuden, joka oikein toimiessaan li- 
sää ihmisten hyvinvointia. Ihmisten hyvinvointi ja ympäristö kehittyvät aina 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (Tapaninen ym., 2002) Oman kodin ovien 
sisäpuolella kodin hyvinvoinnista vastaa asukkaat itse. Kun siirrytään kodin ul- 
kopuolelle asuinympäristöön, muuttuu se asuinalueen yhteistyön alueeksi. 
Asuinympäristössä hyvinvointia rakennetaan yhteisvoimin muiden asuinympä- 
ristön toimijoiden kanssa. Asuinympäristö voidaan määritellä monella tavalla. 
Asuinympäristö voidaan mieltää suppeasti tarkasteltaessa fyysiseksi asuinra- 
kennukseksi tai asuinalueeksi, jolla yksilö asuu. Laajasti tarkasteltaessa asuinym- 
päristö voidaan määritellä taloudellisista, sosiaalisia ja väestöllisiä tekijöitä yh- 
distelemällä muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Tässä tutkielmassa asuinympä- 
ristöllä tarkoitetaan nimenomaan fyysistä asuinrakennusta ja sen ympärillä ole- 
vaa asuinaluetta. Yhteisiä asuinympäristön asioita suppean tarkastelutavan mu- 
kaisesti ovat esimerkiksi ympäristön kunto ja siisteys, turvallisuus, häiriökäyt- 
täytymisten kontrolli, mahdollisuus kokoontua ja harrastaa yhdessä sekä lähi- 
palveluiden toimivuus ja saavutettavuus. (Tapaninen ym., 2005; Heikkilä, Rin- 
tala, Airio & Kainulainen, 2002) Yleisesti ottaen edellä mainittujen asuinympäris- 
tön asioiden hoitaminen lähtee konkreettisesti liikkeelle jostakin ajankohtaisesta 
muutoksesta, suunnitelmasta tai ongelmasta. Tällainen muutos, suunnitelma tai 
ongelma havahduttaa asuinympäristön yksilön tai yhteisön toimimaan yksilön 
tai yhteisön hyvän puolesta. Pienikin alku voi ajan kanssa laajeta suureksi yhteis- 
työksi, jonka myötä yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille muodostuu yh- 
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teisö, joka kehittyessään saa uusia ulottuvuuksia ja yhä enemmän asiasta kiin- 
nostuneita yhteisöön mukaan. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteisön muodostumi- 
sesta on fyysisten asuinrakennusten taloyhtiöt. Asuinympäristö ja taloyhtiöt ovat 
yksilöiden, asukkaiden, asuinympäristön yhdistävä tekijä. Asuinympäristön ja 
taloyhtiön toimivuus ja viihtyvyys lisäävät yksilöiden hyvinvointia. Jos taloyhti- 
össä havaitaan esimerkiksi häiriökäyttäytymistä, voi asian häiritseväksi kokeva 
yksilö tehdä aloitteen yhtiökokouksessa. Mitä todennäköisimmin taloyhtiössä on 
joku muukin yksilö, joka on kokenut häiriökäyttäytymisen häiritsevänä, ja näin 
ollen päättää lähteä aloitteen tekijän mukaan ajamaan asiaa eteenpäin asuinym- 
päristön yhteisen hyvän puolesta. Näin ollen pieni alku, aloite taloyhtiön asuk- 
kaalta, voi laajeta isoksi yhteistyön kohteeksi. Mitä luultavimmin asuinympäris- 
tön asioissa ja arjessa esiintyy jatkossakin epäkohtia, joiden hoitaminen ja epä- 
kohdan poistaminen vaativat yksilöiden aloitteita ja niistä muodostuvia yhtei- 
söjä, jotka edesauttavat yhteisön tavoitteiden saavuttamista. (Tapaninen ym., 
2005) 

Ihminen tarvitsee ympärilleen toisia ihmisiä; perhe, työtoverit, harrastus- 
kaverit tai vanhemmat. Ihmiset muodostavat toistensa kanssa pienempiä ja suu- 
rempia yhteisöjä. Yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä voidaan ylläpitää luomalla sopivia 
ympäristöjä ja paikkoja. Yhteiskunnan trendeistä voidaan huomata pieni vihje 
siitä, että yhteisöllisyys on taas nostamassa päätään ja vahvistumassa ihmisten 
elämässä. (Hautamäki, Lehtonen, Sihvola, Tuomi, Vaaranen & Veijola, 
2005)Tästä hyvänä esimerkkinä on erilaiset sosiaalisen median yhteisöpalvelut. 
Aiemmin tässä tutkielmassa esitellyn sosiaalisen median voidaan katsoa olevan 
pullollaan erilaisia palveluja, jotka kaikki perustuvat siihen ydinajatukseen, että 
ihmiset kommunikoivat ja vuorovaikuttavat toistensa kanssa. 

 

 
 

4.2 Yhteisöllisyys ja hyvinvointi asuinympäristössä 
 
 
 

Yhteisöllisyys on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja toimintaa. Yhteisö on yh- 
teisöllisyyden aikaansaama muodostuma. Yhteisöllisyys ja yhteisö kulkevat kir- 
jallisuudessa usein käsi kädessä, mutta niitä ei kuitenkaan tule sekoittaa toisiinsa, 
kyse on eri asioista. On mahdollista, että yhteisö on olemassa ilman yhteisölli- 
syyttä ja yhteisöllisyyttä voi esiintyä ilman yhteisöä. (Heinonen, 2008) Yhteisölli- 
syyden määritelmä on monisäikeinen, yhteisöllisyyden määritelmää ovat aikojen 
kuluessa muokanneet muun muassa teknologiset muutokset. Virallisesti yhteisö 
voidaan määritellä Nykysuomen sanakirjan (2002) ja verkkosanakirjan MOT 
1.0:n mukaan seuraavasti: 
 

Yhteisö on elämänmuodon, aatteellisten tai taloudellisten päämäärien tai muun vas- 
taavan perusteella kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä. 

 
Verkkosanakirja MOT 1.0 selittää yhteisöllisyyden olevan tunnetta yhteisöön 
kuulumisesta. Yhteisöllisyys on jotakin yhteisölle ominaista, yhteisöä koskevaa. 
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Asuinympäristön ja hyvinvoinnin takaajia eli voimavaroja ovat esimerkiksi 
asuinympäristön ihmiset, naapurit ja sidosryhmät. Sidosryhmistä esimerkkinä 
voidaan nimetä useissa taloyhtiöissä toimivat isännöitsijät. Asuinympäristön 
voimavaroja ovat myös asuinympäristössä toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt 
ja yhteisöt (Tapaninen ym., 2002). Yksilön, asukkaan, hyvinvointi ei muodostu 
yksin ja ainoastaan yksilön omien ominaisuuksien mukaan, vaan asuinympäris- 
töllä, tämän tutkielman mukaisen määritelmän mukaisesti, on todettu olevan 
huomattava merkitys yksilön hyvinvointiin vaikuttavana osatekijänä. Heikkilän 
ym. (2002) mukaan asuinympäristön merkitystä yksilön, asukkaan, hyvinvoin- 
nille voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: 
 

1) Millaiset käsitykset yksilöillä, asukkailla, on erilaisista asuinympäris- 
töistä? 

2) Mitkä tekijät edistävät yksilöiden kiinnittymistä asuinympäristöönsä? 
3) Vuorovaikutussuhteiden merkitys eri asuinympäristöissä 

 
Jotta yksilöiden, asukkaiden, käsityksiä erilaisista asuinympäristöistä pys- 

tyttäisiin täysin ymmärtämään, on tiedettävä, mitä yksilöt asuinympäristöltään 
odottavat. Odotukset asuinympäristölle voivat poiketa toisistaan hyvinkin pal- 
jon. Perinteinen jako erilaisille asuinympäristöille on tehty niiden sijainnin pe- 
rusteella - sijaitseeko asuinympäristö kaupungissa vai maaseudulla. Hyvän 
asuinympäristön odotukset vaihtelevat kuitenkin paljon myös kaupungeissa ja 
maaseudulla. Silloin kun tarkastellaan tietyn asuinympäristön yksilöiden odo- 
tuksia hyvästä asuinympäristöstä, voi vaihtelu vastauksissa olla hyvin suurta. 
Tällaisessa tilanteessa yksilöiden käsitysten ymmärtäminen vaatii haastatteluja 
ja suoraan kysymistä asuinympäristön yksilöiltä. Yksi tekijä kuitenkin Ståhlber- 
gin (1998) tutkimuksen mukaan yksilöiden odotuksissa asuinympäristöstä on yli 
muiden – samaistuminen asuinympäristöön. Mitä vahvemmin yksilö samaistuu 
asuinympäristöön ja sen ominaisuuksiin, sitä harvemmin yksilö harkitsee asuin- 
ympäristöstä pois muuttoa. (Ståhlberg, 1998) 

Tutkimusten tulokset asuinympäristöön kiinnittymistä lisäävistä tekijöistä 
ovat olleet ajan myötä osittain ristiriitaisia. Asumisaika asuinympäristössä on ol- 
lut monissa tutkimuksissa tutkimuksen kohteena. Kauppisen (1994) tutkimuk- 
sessa asumisajalla asuinalueella ei ole havaittu olevan selkeää yhteyttä yhteisöl- 
lisyyden kokemiseen tai sosiaalisten suhteiden monipuolisuuteen (Wallenius, 
1996). Haliseva-Soilan (1993), Puustisen (2000) ja Strandellin (1999) tutkimuksissa 
taas asuinalueella asumisajan on havaittu syventävän kiinnittymistä asuinaluee- 
seen. Mitä kauemmin asuinympäristössä on asuttu, sitä useammin naapureiden 
kanssa jutellaan (Strandell, 1999). 
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4.3 Sähköiset  markkinointiviestintäteknologiat  asumisessa;  yh- 
teisöllisyys ja vuorovaikutus 

 
 
 

Sosiaalinen, tai sosiaalisuus, viittaa käsitteenä ihmisten käyttäytymismalliin ja 
siihen, että ihmisellä on perustarve liittyä jollain tavalla toisiin ihmisiin. Esimer- 
kiksi Maslown tarvehierarkiassa sosiaaliset tarpeet ovat hierarkian alatasolta 
noustaessa kolmas kerros, heti fysiologisten ja turvallisuuteen liittyvien tarpei- 
den jälkeen (Jaslén, 2009). Sosiaalisuus liittyy olennaisena osana myös yhteisölli- 
syyteen. 

Yhteisöllisyys viittaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuuksiin ja toi- 
mintaperiaatteisiin. Tapanisen ym. (2002) mukaan yhteisöllisyys voidaan täs- 
mentää kolmeksi ulottuvuudeksi; sosiaaliset verkostot, alueelliset sosiaaliset si- 
dokset ja yhteisiin intresseihin perustuva yhteisöllisyys. Sosiaalisen vuorovaiku- 
tuksen verkostoja tyypillisesti ovat perhe, suku ja ystävät. Alueellista yhteisölli- 
syyttä voi syntyä korttelin, kaupunginosan, kaupungin, kunnan, kylän tai lähiön 
sisällä. Pienimuotoisimmillaan se on naapureiden, asuinympäristön asukkaiden, 
välistä kanssakäymistä. Intresseihin perustuva yhteisöllisyys poikkeaa kahdesta 
muusta siinä määrin, että se ei välttämättä perustu sosiaalisiin verkostoihin tai 
paikkaan. Tällaisia intresseihin perustuvaa yhteisöllisyyttä esiintyy esimerkiksi 
opiskelijajärjestöissä tai ammatillisissa yhteisöissä. (Tapaninen ym., 2002) 

Nykyajan viestintäteknologiat ja markkinointiviestintäteknologiat mahdol- 
listavat suuren mahdollisuuden teknologiavälitteiseen viestintään; yhteisöllisyy- 
teen ja vuorovaikutukseen. Jo aiemmin tässä tutkielmassa esitellyt sähköisen 
markkinointiviestinnän teknologiat sähköposti, www-sivut, web-portaali, kes- 
kustelupalstat ja sosiaalinen media kokonaisuutena ovat teknologioita, joilla on 
mahdollisuus luoda yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta myös arjen asumiseen. 
Sähköposti on perusluonteeltaan vuorovaikutusta, kaksi tai useampi henkilö 
viestii teknologiavälitteisesti sähköpostin välityksellä. Www-sivut ovat yrityk- 
sen ja asiakkaan välinen kommunikointialue. Yrityksellä on mahdollisuus www- 
sivujen kautta viestiä ja markkinoida kokonaisuutena tietty imago tai kontak- 
toida asiakasta hyvinkin personoidusti. Asiakkaan vuorovaikutus www-sivujen 
kautta voi toimia esimerkiksi palautelomakkeiden tai erilaisten yhteystietojen 
avulla yrityksen suuntaan. (Aula ym., 2006) 

Web-portaali ja keskustelupalstat ovat markkinointiviestintäteknologioista 
tehokkaimmat ja toimivimmat yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen luomisessa 
asuinympäristöön. Pelkkä asuminen tietyssä asuinympäristössä ei yleensä riitä 
yhteisöllisyyden kokemisen syntymiseen, vaan yhteisöllisyys kehittyy joko 
konkreettisen toiminnan seurauksena tai tietoisuudessa vahvistuvan yhteenkuu- 
luvuuden tunteena (Tapaninen ym., 2002). Niin kuin aiemmin tässä tutkielmassa 
mainittiin, tällainen konkreettinen toiminta voi esimerkiksi olla jokin asuinym- 
päristön asukkaiden yhteinen ongelma tai epäkohta. 

Nykyajan yhteisöllisyyttä voisi luonnehtia kevyeksi ja joustavaksi. Yhtei- 
söissä mukanaolo ja yhteisön toiminta tulee olla kiinnostavaa ja mukanaolon eh- 
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dot tulee pystyä asettamaan itse. Vuorovaikutuksella, niin asiakkaiden ja asuk- 
kaiden välillä sekä yrityksen ja asiakkaan välillä, on äärimmäisen suuri vaikutus 
markkinointiviestinnän laatuun. Markkinointiviestintäteknologioilla ja vuoro- 
vaikutuksellisuudella voidaan luoda suhde, joko asiakkaisiin tai asuinympäris- 
tön muihin asujiin, joka parantaa suhteen laatua eli yhteisöllisyyttä ja vuorovai- 
kutusta. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa mainittiin, on vuorovaikutteisesti esi- 
merkiksi ongelmista ja odotuksista poikkeavista tapahtumista tiedottaminen on 
keino kunnioittaa asiakasta. (Grönroos, 2009) 
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS – TAPAUSTUTKIMUS 
(CASE) 

 
 
 

Aiemmissa luvuissa on käsitelty ja tarkasteltu tähän pro gradu -tutkimukseen 
liittyvää teoriaa kirjallisuuskatsauksena. Tässä luvussa esitellään tämän pro 
gradu -tutkielman toimeksiantajayritys Asuntosäätiö ja se, millä liiketoiminta- 
alueella yritys toimii. Tämän lisäksi esitellään tutkielman tutkimuskohteeksi va- 
likoitu tutkimuskohde. Luvussa käydään läpi myös tämän tutkielman tutkimus- 
menetelmä ja perusteet tietyn tutkimusmenetelmän valinnalle. Tässä luvussa kä- 
sitellään myös tutkimusprosessia, miten tutkimus eteni ja miten tutkimustulok- 
sia analysoitiin. 

 
 
 

5.1 Toimeksiantajayritys Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy 
 

 
 

Tämän tutkielman toimeksiantajana on pääkaupunkiseudulla toimiva Asun- 
tosäätiö ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy. Asuntosäätiö on vuonna 1951 pe- 
rustettu säätiö, joka rakennuttaa vuosittain noin 400 asuntoa pääkaupunkiseu- 
dulla ja kehyskunnissa erilaisilla rahoitusmuodoilla: omistusasunnot, osaomis- 
tusasunnot, asumisoikeusasunnot ja vuokra-asunnot. Asuntosäätiöllä on koh- 
teissaan myös oma isännöinti, Asuntosäätiön Isännöinti Oy. Tutkielmassa tutki- 
muskohteena ovat Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n asumisoikeuskohteet ja 
niiden isännöinti Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n toimesta. Asuntosäätiön Asu- 
misoikeus Oy on osa Asuntosäätiö-ryhmää. Asuntosäätiöllä on 1265 asumisoi- 
keuskohdetta 36 eri kohteessa pääkaupunkiseudulla. Asumisoikeusjärjestelmän 
mukaisesti asumisoikeusasuntoja rakennetaan valtion tuella ja Asuntorahasto 
valvoo kohteiden hintaa ja laatua. (Asuntosäätiö, 2013) 

Toimeksiantajayritys Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy sekä Asuntosäätiön 
Isännöinti Oy ovat syksyn 2012 aikana ottaneet käyttöön digitaalisen viestinnän 
kanavia yrityksen ja asiakkaiden välille ja aloittaneet toiminnan digitaalisen vies- 
tinnän lisäämiseksi liiketoiminnassaan. Yksi merkittävimmistä uusista digitaali- 
sista viestintäteknologioista on isännöinnin tiedottamiseen tarkoitettu asumisoi- 
keuskohde kohtainen taloportaali (kuvio 4). Taloportaali on digitaalinen portaali 
Asuntosäätiön verkkosivustolla, joille asumisoikeusasujat pääsevät kirjautu- 
maan omilla asuntokohtaisilla tunnuksilla sen taloyhtiön portaaliin, jossa asuvat. 
Portaalin tarkoituksena on jakaa tietoa, tiedotteita ja muuta hyödyllistä informaa- 
tiota asukkaille Asuntosäätiön ja isännöinnin toimesta. Talosivulle pääsee kirjau- 
tumaan ainoastaan asuntokohtaisilla tunnuksilla, joten sivustoa pääsevät tarkas- 
telemaan ainoastaan kyseisen asumisoikeuskohteen asukkaat. Tällä hetkellä ta- 
losivu koostuu melko yksisuuntaisesta informaatiosta. Asukkaat löytävät talosi- 
vulta erilaisia yhteystietoja, järjestyssäännöt, tiedotteita, pöytäkirjat, pelastus- 
suunnitelman ja erilaisia tietoja esimerkiksi taloyhtiön laajakaistasta tai talou- 
desta. 
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Kuvio 3 Helsingin Kiviparin taloportaalin etusivu (Asuntosäätiö, 2013) 
 

Tutkielman tarkoituksena onkin selvittää tietynlaisia jatkokehityssuuntia 
digitaaliselle viestinnälle ja erityisesti taloportaalille. Tarkoituksena on pyrkiä 
löytämään ne ominaisuudet, jotka loisivat eniten lisäarvoa Asuntosäätiön Asu- 
misoikeus Oy:n asiakkaille. 

 

 
 

5.2 Tutkimuskohde Helsingin Kivipari 
 
 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tapaustutkimuksen tutkimuskohteeksi valikoitui 
Asuntosäätiön asumisoikeuskohteista Myllypurossa sijaitseva Helsingin Kivi- 
pari. Helsingin Kivipari on asumisoikeuskohde, joka on valmistunut vuonna 
2011. Myllypuron Kiviparissa on 67 asumisoikeushuoneistoa ja sen sijainti on 
keskeinen ostoskeskuksen, metropysäkkien ja bussipysäkkien välittömässä lä- 
heisyydessä. (Asuntosäätiö, 2013) Helsingin Kivipari valikoitui tutkimuskoh- 
teeksi siitä syystä, että kohde on uusi ja oletuksena oli asukkaiden suuri haluk- 
kuus vaikuttaa uuden asumisoikeuskohteen asioihin, Helsingin kivipari on suuri 
kohde ja tärkeimpänä kriteerinä valintaan vaikutti se, että talosivu ja portaali oli- 
vat otettu kyseisessä kohteessa käyttöön. 

Helsingin Kivipari sijaitsee Myllypuron ostoskeskuksen yläpuolella, käy- 
tännössä katsoen ostoskeskuksen keskellä. Kiviparin asumisoikeuskohteella ei 
varsinaisesti keskeisen sijainnin vuoksi ole omaa pihapiiriä, vaan piha koostuu 
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ostoskeskuksen pihasta ja pienestä erillisestä taloyhtiön omasta pihasta, joka si- 
jaitsee ruokakaupan katolla. Kiviparissa asukkailla on käytössään kaksi sisään- 
käyntiä, toinen autotallin kautta kellarista ja toinen kadun puolelta ostoskeskuk- 
sen pihapiirin toiselta puolelta. 

Helsingin Kiviparin asukkaita haastateltaessa ja haastattelun tuloksia tar- 
kasteltaessa kävi ilmi kahden erillisen sisäänkäynnin ja tiedottamisen perille saa- 
misen haasteellisuus ei-sähköisessä tiedottamisessa, kuten ilmoitustaulun kautta 
tapahtuvassa viestinnässä. Kiviparin asumisoikeuskohde koostuu kolmesta eri 
rapusta, joilla kaikilla on sama tilanne kahden erillisen sisäänkäynnin kohdalla. 

Helsingin Kiviparin asumisoikeuskohteen asukkaiden keski-ikä on melko 
korkea ja asukkaista yli puolet on eläkeiässä olevia asukkaita. Johtuen palvelujen 
läheisestä sijainnista ja hyvistä kulkuyhteyksistä, Helsingin Kiviparin asumisoi- 
keuskohde on houkutellut hieman iäkkäämpiä asukkaita. 

 

 

5.2.1 Tutkimuksen tarkoitus 
 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajayrityk- 
selle Asuntosäätiölle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle sähköisen viestinnän 
merkitystä Asuntosäätiön asiakkaille. Tässä tutkielmassa tutkimus oli rajattu 
koskettamaan Asuntosäätiön asiakkaista ainoastaan Helsingin Kiviparin asumis- 
oikeuskohteessa asuvia asukkaita. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, luoko, 
jo aiemmin esitelty taloportaali, lisäarvoa asukkaille ja asuinympäristöön. 

Tässä tutkielmassa pyritään tapaustutkimuksella ja haastatteluilla selvittä- 
mään vastauksia mahdollisimman kattavasti seuraavaan tutkimusongelmaan- ja 
sen osaongelmiin: 
 

• Voidaanko sähköisen markkinointiviestinnän teknologioita käyt- 
tää lisäarvon luojina osana Asuntosäätiön ja Asuntosäätiön Isän- 
nöinti Oy:n asiakassuhdemarkkinointia? 

o Miten sähköisen markkinointiviestinnän teknologioita 
hyödyntämällä Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:llä ja 
Isännöinti Oy:llä on mahdollisuus luoda lisäarvoa asumis- 
oikeuskohteen asukkaille esimerkiksi yhteisöllisyyden ja 
vuorovaikutuksen kautta? 

o Mitkä sähköisen markkinointiviestinnän teknologiat ja 
niiden ominaisuudet lisäävät Asuntosäätiön Asumisoi- 
keus Oy asukkaille lisäarvoa asumiseen? 

 
 

5.2.2 Tutkimusmenetelmä 
 
 

Tämän tutkielman tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja kva- 
litatiivista tapaustutkimusta. Tapaustutkimus oli luonnollinen valinta tämän tut- 
kimuksen empiirisen osuuden tutkimusmetodiksi, sillä tavoitteena oli saada li- 
sää tietoa ja ymmärtää paremmin ihmisten tarpeita ja toiveita arjen asumisessa. 
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Tapaustutkimuksessa keskeistä on tutkittava tapaus, jonka määrittelylle 
tutkimuskysymykset, tutkimusongelmat ja aineistojen analyysit perustuvat. Laa- 
dullinen aineisto, kuten tämän tutkielman kohdalla empiiriset haastatteluaineis- 
tot, ovat tapaustutkimukselle ominaisia (Eriksson & Koistinen, 2005). 

Empiirisen tapaustutkimuksen tutkimusote tutkii mennyttä tai nykyistä to- 
dellisuutta, tapahtumaa tai toimivia ihmisiä todellisessa kontekstissa – tämän 
tutkielman kohdalla arjen asuinympäristössä toimivia Helsingin Kiviparin asuk- 
kaita todellisessa kontekstissa. Tapaustutkimuksen kohderyhmänä olivat Hel- 
singin Kiviparin asukkaat ja Asuntosäätiön asiakkaat eli tietynlainen asiakas- 
ryhmä. Tätä kohderyhmää tutkittiin yhteydessä asuinympäristöön luonnolli- 
sessa tilanteessa. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa monipuoli- 
sesti ja monella tavalla tutkittavasta tutkimuskohteesta. (Hirsjärvi, Remes & Sa- 
javaara, 2000) 

Lähestymistapa tämän tutkielman kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen on 
narratiivinen. Empiirisen tutkimuksen haastatteluiden tutkimustulokset ovat yh- 
teenvetoja haastatteluista ja tavoitteena on luoda tiheä kuvaus tutkielman ta- 
paukseen liittyen. Voidaan ajatella, että hyvän narratiivin tuottaminen on itses- 
sään teoriaa luovaa, vaikka varsinaista uutta teoriaa tutkimuksessa ei luodakaan. 
Tämä perustuu sellaiselle näkemykselle, jonka mukaan inhimillisen toiminnan 
ominaisuus on etsiä asioille yhteyksiä, muodostaa palasista kokonaisuuksia ja 
tätä kautta ymmärtää maailmaa (Eriksson & Koistinen, 2005). Tutkimustuloksia 
tarkastellaan narratiivimetodin mukaisesti käyttäen kategorioita, jotka perustu- 
vat alustavaan lajitteluun ja luokitteluun (tyypittelyyn) (Järvinen & Järvinen, 
2004). Tämänkään tutkielman kohdalla tapaustutkimus ei ole vain tapauksista 
kertomista ja narratiivin kehittelemistä yleisellä kuvailevalla kirjoittamisella, 
vaan tapaustutkimuksella on yhteys tutkielmassa aiemmin esiteltyyn teoreetti- 
seen ajatteluun ja tavoitteena on ollut rakentaa toimiva vuoropuhelu teorian ja 
empirian välille (Eriksson & Koistinen, 2005). 

 

 

5.2.3 Tutkimuksen kulku 
 
 

Haastattelututkimusta varten tutkielman aihealueet ja tutkittavat osa-alueet ka- 
tegorisoitiin ja tyypiteltiin haastattelun rungon luomista varten. Haastatteluun 
valikoitui kysymyksiä tyypittelun ja kategorisoinnin perusteella tutkielman eri 
osa-alueiden ja aihealueiden oleellisimmista asioista. 

Maaliskuussa 2013 lähestyttiin tutkimuskohteen, Helsingin Kiviparin asu- 
misoikeuskohdetta, asukkaita sähköisellä tiedotteella (Liite 1), joka julkaistiin 
Helsingin Kiviparin omassa taloportaalissa. Sama tiedote jaettiin Kiviparin asu- 
misoikeuskohteen jokaiseen kolmeen rappuun ilmoitustaululle paperiversiona 
sekä jokaisen asukkaan henkilökohtaiseen postilaatikkoon suoraan huoneistoon 
myöskin paperiversiona. Tällä tavalla pyrittiin varmistamaan suuri osallistuja- 
määrä ja alentamaan asukkaiden kynnystä ottaa yhteyttä ja ilmoittautua vapaa- 
ehtoiseksi tutkimukseen. Mahdollisimman suurta haastateltavien määrää pyrit- 
tiin varmistamaan myös vapaaehtoisten palkitsemisella, haastateltaville luvattiin 
pieni kiitos haastattelun jälkeen, jonka lisäksi jokainen haastateltava osallistui 
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100 euron Stockmannin lahjakortin arvontaan. Ensimmäinen tiedotuskierros ja 
vapaaehtoisten haastateltavien saaminen mukaan tutkimukseen ei tuottanut tar- 
peeksi useaa vapaaehtoista, joten lisää haastateltavia pyydettiin mukaan tutki- 
mukseen uudella tiedotteella, joka jaettiin Kiviparin asukkaille vain sähköisessä 
taloportaalissa. Uuden tiedotteen avulla tutkimukseen saatiin tarvittava määrä 
haastateltavia. 

Tämän  tutkimuksen  tutkimusmateriaali  kerättiin  suorittamalla  henkilö- 
kohtaiset haastattelut. Kaikki haastattelut tehtiin paikan päällä Helsingin Kivipa- 
rin läheisyydessä ja haastateltavien kanssa kasvokkain tavaten. Tällä pyrittiin 
saamaan mahdollisimman paljon materiaalia jokaisesta haastattelusta ja luo- 
maan luonnollinen keskustelutilanne haastateltavan kanssa. Jokainen haastattelu 
tallennettiin digitaalisella nauhurilla ja arkistoitiin tutkimuksen muun materiaa- 
lin kanssa digitaalisessa muodossa. Ennen haastattelun aloittamista jokaiselle 
haastateltavalle ilmoitettiin haastattelun tallentamisesta digitaaliseen nauhuriin 
ja varmistettiin haastateltavien hyväksyntä tallentamiselle. 

Haastateltaville annettiin mahdollisuus osallistua haastatteluun myös pu- 
helimitse, mutta jokainen haastattelu onnistuttiin kuitenkin suorittamaan opti- 
maalisesti kasvokkain. Kasvokkain suoritettu haastattelu luo luonnollisemman 
tilanteen haastattelijan ja haastateltavan välille, joten haastattelun tuloksen odo- 
tettiin olevan antoisampi. Haastattelutilanteessa lisäkysymyksien ja tarkentavien 
kysymyksien esittäminen oli helpompaa ja vaivattomampaa. 

Tämän tutkielman haastatteluaineiston analysointiprosessin aloitin purka- 
malla haastatteluaineiston tietokoneelle. Tämän jälkeen analysointiprosessi jat- 
kui litteroinnilla ja järjestämällä aineisto tyypittelemällä ja luokittelemalla se vä- 
rikoodein. Jo haastattelujen haastattelurunkoa suunniteltaessa suunniteltiin 
haastattelun eteneminen vastaamaan tutkielman eri osa-alueiden aiheita ja kate- 
gorioita. Näin ollen haastatteluaineiston järjestäminen tyypittelemällä yhte- 
näiseksi kokonaisuudeksi helpottui analyysivaiheessa. Aineistosta ja analyysista 
johtopäätöksiä tehtäessä havainnoille ja aineiston yhteyksille on annettava jon- 
kinlainen merkitys (Eriksson & Koistinen, 2005). Tässäkin tutkielmassa pyrittiin 
haastatteluaineiston, analyysin ja johtopäätöksien välille luomaan selkeitä yh- 
teyksiä ja vuoropuhelua myöskin teoriapohjan välille säilyttäen tutkimusaineisto 
eli haastatteluaineisto tiiviisti kontekstissaan. 

 
 
 

5.3   Teemahaastattelu tiedonkeruumenetelmänä 
 

 
 

Tässä alaluvussa tarkastellaan suoritettujen haastattelujen ja haastattelurungon 
rakennetta ja käsitellään yleisesti teemahaastattelua tämän tutkielman ja empii- 
risen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä. Tiedonkeruumenetelmäksi valit- 
tiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, sillä se on tiedonkeruumenetelmänä ai- 
nutlaatuinen, sillä siinä muodostuu tutkittavan kanssa suora verbaalinen vuoro- 
vaikutus ja tiedonkeruun mahdollisuudet tällaisessa tilanteessa ovat lähes rajat- 
tomat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000). 
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Yleisesti teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumuoto. Puo- 
listrukturoidulle haastattelulle on tyypillistä se, että jokin haastattelun näkö- 
kulma on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Teemahaastattelussa keskitytään tiet- 
tyihin aihepiireihin, teemoihin. Tässä tutkimuksessa valittu näkökulma ja sen ai- 
healueet olivat tyypitelty teemoihin, joiden perusteella haastattelurunko muo- 
dostettiin. Teemahaastattelun yksi ominaispiirteistä on myös se, että yleensä 
haastateltavat ovat kaikki kokeneet tietynlaisen tilanteen. Tässä tutkimuksessa 
tämä tilanne oli se, että haastateltavat tietävät taloyhtiön uudesta taloportaalista 
ja ovat käyttäneet sitä. Haastattelu suunnattiin siis haastateltavien omiin koke- 
muksiin ja mielipiteisiin. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
 

Tässä luvussa esitellään tämän pro gradu -tutkielman tapaustutkimuksena ja 
puolistrukturoituna teemahaastatteluna toteutetun empiirisen osuuden tulokset. 
Tutkimus toteutettiin viidelle Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n asumisoikeus- 
kohteen Helsingin Kiviparin asukkaalle. Tutkimuksen tarkoituksesta, toteutuk- 
sesta ja kulusta on kerrottu tarkemmin luvussa 5. 

Tässä luvussa tarkoituksena on käydä jokainen haastattelurungon osa-alue 
ja sen kysymykset läpi niin, miten haastateltavat niihin vastasivat. Luvussa 61 
esitellään haastattelurunko, sen osa-alueet ja osa-alueiden kysymykset. Tässä lu- 
vussa tämän pro gradu -tutkielman tutkimustulokset on jaoteltu alalukuihin 
haastattelurungon osa-alueiden mukaisesti. Kussakin alaluvussa esitellään tutki- 
mustulokset kunkin osa-alueen osalta. Tässä luvussa tarkoituksena on luoda 
aiemmin esitellyn teorian ja tämän empiirisen tutkimuksen välille vuoropuhelu. 

 

 
 

6.1 Haastattelujen runko ja eteneminen 
 

 
 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluina. Haastattelun 
kyselyrunko testattiin yhdellä koehaastattelulla, jolla pystyttiin toteamaan heik- 
koudet ja puutteet haastattelurungossa. Koetut heikkoudet korjattiin ja muokat- 
tiin seuraavia haastatteluja varten. Haastattelurunko koostui neljästä eri päätee- 
masta, jotka olivat teemoiteltu tämän pro gradu -tutkielman teoriaosuuden mu- 
kaisesti. 

Haastattelurungon ensimmäisessä osassa tiedusteltiin sitä, miten haastatel- 
tava oli päätynyt asumaan asumisoikeusasuntoon ja mitkä tekijät vaikuttivat 
päätökseen  valita  asumismuodoista  asumisoikeusasuminen.  Ensimmäisessä 
osassa haastateltavalta tiedusteltiin myös sitä, kokeeko hän asumisoikeusasujana 
olevansa tietynlainen yhteisomistaja asumisoikeuskohteessa sijoitettuaan asu- 
misoikeusasuntoon oikeuttavan rahasumman vai kokeeko hän olevansa pelkäs- 
tään Asuntosäätiön asiakas. Ensimmäisen osion kysymyksillä pyrittiin selvittä- 
mään hieman henkilön taustaa ja sitä, minkälaiseksi haastateltava kokee asumis- 
oikeusasumisen. 

Haastattelurungon toisessa osio käsitteli Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n ta- 
loportaalia. Haastateltavilta tiedusteltiin ovatko he käyttäneet taloportaalia ja 
ovatko he tietoisia tällaisen portaalin olemassaolosta. Toisella tämän osion kysy- 
myksellä kyseltiin haastateltavalta sellaisia asioita, jotka voisivat olla paremmin 
tässä kyseisessä taloportaalissa. Samassa yhteydessä kysyttiin myös, onko haas- 
tateltavan mielestä sähköinen nettisivusto eli taloportaali hyvä väylä ja kanava 
tiedottaa asiakkaille eli asukkaille asioista. Tässä osiossa pyrittiin myös selvittä- 
mään miksi haastateltavat ovat käyttäneet taloportaalia ja jos he ovat sitä käyttä- 
neet, niin mitä he ovat sieltä etsineet. Haastateltavilta tiedusteltiin myös lisäomi- 
naisuuksia, jotka voisivat parantaa taloportaalin käyttökokemusta. 
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Haastattelurungon kolmas osio koostui kysymyksistä, jotka käsittelivät 
asukkaiden välistä vuorovaikutusta asuinympäristössään. Haastateltavilta tie- 
dusteltiin asukkaiden välisen vuorovaikutuksen tärkeydestä asuinympäristössä. 
Tarkentavina kysymyksinä oli kysymys haastateltaville siitä, millä tavalla he 
kommunikoivat naapureiden kanssa tällä hetkellä, haluaisivatko haastateltavat, 
että naapureiden välillä olisi enemmän/vähemmän vuorovaikutusta, onko vuo- 
rovaikutus naapureiden kanssa haastateltavien mielestä merkityksellistä asuin- 
ympäristössä, lisääkö naapureiden kanssa kommunikoiminen asuinviihtyvyyttä 
vai päinvastoin sekä tiedusteltiin haluaisivatko haastateltavat kommunikoida 
naapureiden kanssa talon asioista verkossa esimerkiksi taloportaalissa. 

Neljäs  ja  viimeinen  haastattelurungon  osio  käsitteli  Asuntosäätiöltä  ja 
Asuntosäätiön Isännöinti Oy:ltä tällä hetkellä saapuvaa viestintää. Haastatelta- 
vilta kyseltiin, minkälaiseksi he kokevat yritykseltä eli Asuntosäätiöltä asiak- 
kaille päin tulevan markkinointiviestinnän, tiedottamisen ja viestinnän yleisesti 
tällä hetkellä. Haastateltavilta kyseltiin, onko viestintää liikaa, sopivasti vai liian 
vähän. Heiltä kysyttiin myös, toimiiko kommunikointi vain yritykseltä asiak- 
kaalle päin vai myös asiakkaalta yritykselle. Haastateltavien pyydettiin vastaa- 
maan myös kysymykseen, jossa kysyttiin haastateltavien mielipidettä siihen, voi- 
siko asiakasviestintää tehostaa jollain tavalla ja mikä olisi tehokkain asiakasvies- 
tinnän välityksen kanava, sähköinen vai ei. 

Tutkimus toteutettiin toimeksiantona tietylle yritykselle ja tiettyyn taloyh- 
tiöön. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, joten tarkoituksena oli 
tutkia tutkimuskohdetta mielenkiintoisena tapauksena. Tutkimustulokset perus- 
tuvat yhteen tutkimuskohteeseen, joten tutkimustulosten yleistettävyyttä tutki- 
muksessa ei haettu. Tutkimustuloksista voidaan kuitenkin saada osviittaa sellai- 
siin samankaltaisiin taloyhtiöihin, joissa on käytössä jokin sähköisen markki- 
nointiviestinnän teknologia, lisäarvon muodostuminen yhteisöllisyyden ja vuo- 
rovaikutteisuuden kautta toteutuu taloyhtiöstä tai palveluntarjoajasta riippu- 
matta hyvin samalla tavalla. 

 
 
 

6.2 Haastattelut 
 

 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tapaustutkimuksen teemahaastattelun runko jaet- 
tiin osa-alueisiin, jotta tutkimustulosten koodaus, tyypittely ja analysointi olisi- 
vat mahdollisimman selkeää. Haastattelurungon neljästä osa-alueesta ensimmäi- 
nen osa-alue oli selvitys haastateltavan taustasta, miten haastateltava on pääty- 
nyt asumaan asumisoikeusasuntoon ja miksi, tätä käsitellään luvussa 6.2.1. 
Toista osa-aluetta esitellään luvussa 6.2.2, jossa käsitellään taloportaalia sähköi- 
senä viestintäkanavana. Luvussa 6.2.3 käsitellään vuorovaikutuksen merkitystä 
asuinympäristössä, yhteisöllisyyttä ja kommunikointia naapureiden kanssa. Lu- 
vussa 6.2.4 käydään läpi tutkimustuloksia neljännestä osa-alueesta, jossa käsitel- 
lään markkinointiviestinnän merkitystä yritykseltä asiakkaalle. 
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6.2.1 Asumisoikeusasuja 
 

 

Haastateltavista henkilöistä yksi henkilö oli alle 30-vuotias, kaksi henkilöä työ- 
elämässä olevia alle 50-vuotiaita ja kaksi henkilöä yli 60-vuotiaita eläkkeellä ole- 
via henkilöitä. 

Viidestä haastateltavasta yksi haastateltava oli sellainen, joka oli ennen 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin asumisoikeuskohteeseen 
muuttamista asunut eri yrityksen tarjoamassa asumisoikeusasunnossa. Näin ol- 
len tällä haastateltavalla oli mahdollisuus verrata Asuntosäätiön Asumisoikeus 
Oy:n ja Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n toimintaa vastaavaan yritykseen. 

Yksi suuri syy lähes jokaisella haastateltavalla syy asua asumisoikeusasun- 
nossa oli varallisuus. Joko haastateltavalla ei ollut varaa ostaa kokonaan omaa 
asuntoa, tai sitten haluttiin vanhemmalla iällä rahaa omaa käyttöön, ettei asun- 
nossa olisi niin paljon rahaa kiinni. 

 
 

6.2.2 Sähköinen taloportaali viestintäkanavana arjen asumisessa 
 

 

Haastattelurungon toisessa osiossa tarkoitus oli selvittää haastateltavien mielipi- 
teitä taloportaalista sähköisenä viestintäkanavana arjen asumisessa. Tarkoituk- 
sena oli selvittää myös haastateltavien mielipiteitä ja asennoitumista yleisesti ot- 
taen sähköiseen tiedottamiseen arjen asumisessa. 

Haastateltavilta kysyttiin, onko sähköinen taloportaali heidän mielestään 
hyvä väylä tiedottaa asioista. Jokainen haastateltavista oli sitä mieltä, että joissain 
tilanteissa se on hyvä ja joissain tilanteissa ei ole. Haastatteluista kävi ilmi, että 
asukkaiden toivomuksena on tiedottamisen olemassaolo sekä perinteisissä tie- 
dottamisen kanavissa että sähköisessä kanavassa. Kukaan haastateltavista ei kui- 
tenkaan toivonut tiedottamisen kanavana toimivan ainoastaan perinteinen tie- 
dottamisen väylä, esimerkiksi ilmoitustaulu, vaan sähköinen tiedottaminenkin 
on mieluisaa. Jokainen haastateltava oli kuitenkin käyttänyt jo olemassa olevaa 
taloportaalia ja totesivat sen toimivan hyvin tiedotuksen kanavana. Hyvin suuri 
huoli haastateltavilla oli niistä ihmisistä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää In- 
ternetiä tai tietokonetta. Tarkkaa tietoa, onko tällaisia henkilöitä taloyhtiössä, ei 
ole. 

Vaikuttava tekijä haastateltavien mielipiteisiin taloportaalin hyödyllisyy- 
destä sähköisenä tiedon välityksen kanavana oli taloportaalin vähäinen aktiivi- 
suus. Jokainen haastateltavista totesi, että Helsingin Kiviparin taloportaali päi- 
vittyy niin harvoin, että taloportaalin olemassaolon unohtaa, eikä tiedotteita 
muista käydä sieltä lukemassa. Niin kuin tämän tutkimuksen luvussa 3.2.1 Rope 
(2005) toteaa, verkkosivustojen kuolleisuuden antama mielikuva sivuille kirjau- 
tuvalle käyttäjälle on äärimmäisen negatiivinen ja antaa viestinnällisesti kuvan 
jämähtäneestä yritystoiminnasta. Verkkosivustojen, esimerkiksi siis taloportaa- 
lin, kehittämisessä ja luomisessa ei siis riitä ainoastaan sivustojen luominen ja 
verkkoon lisääminen, vaan ne vaativat jatkuvaa ylläpitoa, kehittämistä ja päivit- 
tämistä. Yksi haastateltavista totesi asiaan liittyen näin: 
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Ja sähköposti olis ehkä paras, että jos saisi kerättyä asukkaiden sähköpostit, en tiedä 
onko sellainen olemassa, että asukkaat voisi jossain lapussa ilmoittaa sen sähköposti- 
osoitteen. Että se olisi tosi hyvä jos tulisi sähköpostiin ilmoitus siitä että on tullut uusi 
viesti esimerkiksi sinne talosivustolle. Ja hirveesti on paperinkäyttöä niin sitäkin sais 
vähennettyä tällä tavalla. (Haastateltava 3) 

 
Lähes jokaisen haastateltavan mielipide kysyttäessä sähköisen taloportaalin po- 
tentiaalia tiedottamisen ja viestinnän kanavana, oli se, että kaikilla taloyhtiön 
asukkailla ei ole mahdollisuutta päästä käyttämään sähköistä taloportaalia. Lä- 
hinnä haastateltavien huoli kohdistui vanhempiin ihmisiin, jotka eivät omista tie- 
tokonetta, eivätkä syystä tai toisesta pysty käyttämään Internetiä. Kuitenkin tästä 
huolimatta, moni haastateltava oli sitä mieltä, että sähköinen tiedottaminen on 
hyvä asia ja tulevaisuutta ja sähköiseen ympäristöön viestintä ja tiedottaminen- 
kin ovat menossa. Haastateltavat myös totesivat, että niiden asukkaiden kohdalla, 
joilla on vaikeuksia käyttää sähköistä taloportaalia, on apu lähellä ja heitä voi- 
daan naapureina avustaa asiassa. Alla haastateltavien kommentteja aiheeseen 
liittyen: 
 

Kyllä se on hyvä väylä – jos kaikilla se on tiedossa. Edelleenkin törmätään siihen, että 
vanhemmilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta siellä käydä. Ja nyt kokouksessakin tuli 
ilmi, että on naapuri, jolla ei oo hajuakaan koko netistä. Mutta sitten, niin kuin minäkin, 
niin voi naapurustoa auttaa. (Haastateltava 1) 

 
No tavallaan, kyllä se minun mielestä on hyvä viestinnän väylä. Sit täytyy aina muis- 
taa, että tässä asumisoikeusasunnossahan on jonkin verran iäkkäitä, kaikki ei sitä ihan 
hallitse ja eivätkä viitsi sitten. Ja vaikka niillä on se kone niin eivät oo paljon käyttäneet, 
eivätkä lähde sieltä varta vasten ettimään. 

 
Kyllä se tavallaan on ja jatkossahan se tulee yleistymään kaikki nettijutut. Se vaan on 
vanhemmilla ihmisillä, kun olen kaupassakin töissä, niin todella paljon vaikeuksia kai- 
kissa kassa – kun on kortteja ja, ei ne muista tunnuslukuja ja semmosia. (Haastateltava 
2) 

 
Totaa, se on ja ei ole. Kun nyt Asuntosäätiö käyttää pelkästään sitä. Lähinnä kun ne ei 
laita sinne, sä et tiedä onko sinne tullut jotain ja sitten on ihmisiä, joilla ei ole konetta 
ja eihän snne jaksa tai muista mennä kattelemaan. (Haastateltava 4) 

 
Erittäin hyvä, on, helppo käyttöinen ja jokaisen saatavilla. (Haastateltava 5) 

 
Mun mielestä ei sähköinen. Toisaalta sähköinen, mutta kaikilla ei kaikki ei pääse just 
sillä hetkellä lukemaan. Mä oon sitä mieltä että se ois sekä että. Mutta meillähän on 
tämä ongelma, että on kaksi ovea ja ilmoitustaulu on toisella ovella, että se on ihan 
tsägää että sattuu lukemaan mitä siellä lukee, koska yleensä kulkee sitä toista kautta. 
(Haastateltava 4) 

 
Haastateltavilta tiedusteltiin, onko heillä mielessään jonkinlaisia lisäominaisuuk- 
sia tai ideoita, joita taloportaali voisi sisältää. Taloportaalin ominaisuuksiin kai- 
vattiin vuorovaikutuksellisuutta ja asukkaiden välistä keskustelumahdollisuutta. 
Juslén (2009) luvussa 3.2.2 toteaa, voidaan keskustelufoorumin katsoa olevan 
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merkittävin viestintäteknologia online-ympäristössä yhteisöllisyyden ja yhteen- 
kuuluvuuden tunteen luojina, perustuen niiden mahdollistamiin vuorovaiku- 
tukseen ja keskusteluun. Haastateltavien mielipiteet koskien keskustelumahdol- 
lisuutta taloportaalissa erosivat toisistaan merkittävästi. Osa haastateltavista tyr- 
mäsi keskusteluominaisuuden taloportaalissa täysin perustaen mielipiteensä sii- 
hen, että keskustelu verkossa naapureiden kanssa olisi liian henkilökohtaista ja 
naapurisuhteet asumisoikeuskohteessa menisivät liian läheisiksi. Muutaman 
haastateltavan suhtautuminen keskustelumahdollisuuteen sähköisessä talopor- 
taalissa oli erittäin myönteinen. Myönteisesti keskustelumahdollisuuteen suh- 
tautuvat asukkaat kokivat tällaisen mahdollisuuden helpottavan asioiden saat- 
tamista kaikkien tietoisuuteen sekä helpottavan tiedonkulkua taloyhtiön asuk- 
kaiden keskuudessa sekä isännöitsijän suuntaan. Myönteisesti keskustelumah- 
dollisuuteen suhtautuneet haastateltavat katsoivat keskusteluominaisuuden ta- 
loportaalissa luovan yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuden siihen, että asioita, esi- 
merkiksi ongelmatilanteita, voitaisiin hoitaa yhdessä, eikä jokaisen asukkaan ta- 
loyhtiössä tarvitsisi selvittää ongelmatilanteita yksin. Myös taloportaalin ulko- 
asuun ja käytettävyyteen toivottiin parannusta. Alla on haastateltavien kom- 
mentteja edellä mainittuihin tutkimustuloksiin liittyen. 
 

En, en haluaisi keskustella taloportaalissa naapureiden kanssa. Mä pidän, että jokai- 
sella on oma elämä ja yksityisyytensä. Menee vähän liian läheiseks sitten. (Haastatel- 
tava 2) 

 
En haluais, mä pelkäisin et menee liian henkilökohtaseks ja sit rupee äkkii, tai siis niin, 
menee liian henkilökohtaseks, en osaa tarkemmin selittää. (Haastateltava 5) 

 
Jonkinlaista vuorovaikutteisuutta, että sen kautta vois viestittää kaikenlaisia asioita. 
Se olisi hyvä koska Asuntosäätiöhän on hirveen kaukana täältä fyysisesti – sekä hen- 
kisestikin. Että sillä lailla siellä vois keskustelua käydä ja tuoda esiin jotain asioita, 
jotka haluaisi saattaa muidenkin tietoon. (Haastateltava 1) 

 
Ei huono idea! Sieltä jos näkis (taloportaalin keskustelupalstalta), että ahaa, tää asia on 
jo hoidossa niin ei tartteis jokaisen erikseen soittaa asiasta. (Haastateltava 1) 

 
Siellähän (taloportaalin keskustelupalstalla) vois tietysti olla asukastoimikunnan joku 
oma juttu. Semmosta yhteydenpitoo ei oo ollut, meihin asukkaisiin päin ei oo toiminut 
tiedonkulkeminen. En tiedä miksei se oo toiminut ja miksei sitten oo ollut halua pa- 
rantaa sitä. Eli netissä vois olla helpompi kattoo keskustelupalstaa ja laittaa tiedotteita. 
Jos kerättäis esimerkiksi sähköpostit ihmisiltä. Tää ois mun ehdotus. (Haastateltava 3) 

 
Esimerkiksi eilen sattu semmonen, että naapuri tuli samaan aikaan hississä, ja se kysy 
että ”ooksää huomannu se mattohuone, että onks siellä mitään?” ja mä sanoin, että 
olen käynyt, ettei siellä ole mitään. ”Aai!” kato ku se luuli, että sinne tulee kaikki ma- 
ton puhdistukseen tarvittavat masiinat. Sanoin että vuos sitten kokouksessa jo puhut- 
tiin, ettei sinne voi kun ne masiinat on niin kovaäänisiä. Että esimerkiksi tämmösessä 
tilanteessa olis hyvä netissä semmonen keskustelutila, että huomais muillakin olevan 
samanlaisia ongelmia, ettei tartteis ihan yksin olla ongelmiensa kanssa ja vois yhdessä 
ratkoa ongelmia. (Haastateltava 3) 
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Tutkimustulokset osoittavat, että haastateltavien keskuudessa on eroja, ovatko 
he halukkaita keskustelemaan verkossa asuinympäristössä asuvien henkilöiden 
kanssa. Ennakkoluulot verkkokeskusteluja kohtaan ovat suuria niiden kohdalla, 
jotka eivät täysin ymmärrä niiden potentiaalia ja mahdollisuuksia. Kuitenkin 
ajan myötä Web-portaali ja keskustelupalstat ovat markkinointiviestintäteknolo- 
gioista tehokkaimmat ja toimivimmat yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen luo- 
misessa asuinympäristöön (Tapaninen ym., 2002). Mutta niin kuin Kotler (2011) 
luvussa 3.3.3 toteaa, yritysten tulisi aina pyrkiä auttamaan asiakkaita ja kuluttajia 
luomaan yhteyksiä erilaisiin yhteisöihin, jotka jakavat yhteisen asian, sillä yksi 
menestyksen avain yrityksen markkinointiviestinnässä ja viestinnässä yleisesti 
on aktiivinen erilaisten yhteisöjen tukeminen erilaisin markkinointiviestinnän 
teknologioiden keinoin. 

 

 

6.2.3 Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkitys asuinympäristössä 
 
 

Kolmannessa haastattelun osiossa tarkoitus oli selvittää haastateltavien suhtau- 
tumista vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkitystä asuinympäristössä. 
Vuorovaikutuksella tarkoitettiin ja haettiin vuorovaikutusta yrityksen ja asiak- 
kaan eli asukkaan välillä sekä myös vuorovaikutusta asuinympäristössä asuvien 
ihmisten välillä. Yhteisöllisyyden käsite tässä yhteydessä liittyi yhteisöllisyyteen 
naapureiden ja samassa taloyhtiössä asuvien ihmisten yhteisöllisyyteen, tässä ta- 
pauksessa Helsingin Kiviparin asukkaisiin. 

Ensimmäisenä aiheeseen liittyen haastateltavilta kysyttiin, miten tärkeäksi 
he kokevat vuorovaikutuksen asuinympäristössään. Jokainen viidestä haastatel- 
tavasta totesi vuorovaikutuksen asuinympäristössään erittäin tärkeäksi ja jokai- 
nen haastateltava oli halukas edesauttamaan vuorovaikutuksen syntymistä 
asuinympäristössä. Haastateltavilta tiedusteltiin myös, miten he tällä hetkellä 
kommunikoivat naapureiden kanssa. Haastateltavat kertoivat kommuni- 
koivansa naapureiden kanssa rappukäytävillä, roskiksella ja silloin kun sattuvat 
tapaamaan rappukäytävällä tai pihalla. Helsingin Kiviparin sijainti ostoskeskuk- 
sen välittömässä läheisyydessä sekä kaksi erillistä sisäänkäyntiä vaikeuttavat 
merkittävästi Helsingin Kiviparin asukkaiden vuorovaikutusta toistensa kanssa. 
Ostoskeskuksen läheisyydessä liikkuu hyvin paljon muitakin ihmisiä, kuin aino- 
astaan Kiviparin asukkaita, joten Kiviparin pihapiirissä omien naapureiden tun- 
nistaminen ja heihin tutustuminen on haastavaa. Myös se, että osa asukkaista 
kulkee rappukäytävään kadun puolelta ja osa suoraan autotallista, vähentää 
asukkaiden tapaamista asuinympäristössä. 

Useammassa haastattelussa tuli ilmi, että asukkaat olisivat halukkaita jär- 
jestämään Helsingin Kiviparin taloyhtiössä taloyhtiön yhteisiä tapahtumia ja ta- 
paamisia, esimerkiksi pihaympäristössä, jotta asukkaat oppisivat tuntemaan toi- 
siaan paremmin. Suurin tekijä haastateltavien halukkuudessa tutustua naapurei- 
hin paremmin oli se, että hädän sattuessa tai avuntarpeen sattuessa kohdalle, on 
naapurilta helpompi mennä pyytämään apua. Toinen naapureihin tutustumisen 
peruste liittyi haastateltavien omaan mielenrauhaan. Se, että asukkailla olisi pa- 
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remmin tiedossa, minkälaisia ihmisiä asuu ympärillä, lisää turvallisuuden tun- 
netta ja asuinviihtyvyyttä. Yleisesti ottaen haastattelujen tuloksia tarkastellessa 
voidaan huomata asukkaiden toivovan aloitteellisuutta asukkailta itseltään sekä 
yrityksen puolelta siinä asiassa, että taloyhtiön asukkaat tutustuisivat toisiinsa 
paremmin ja oppisivat tuntemaan toisensa paremmin. Alla on haastateltavien 
ajatuksia vuorovaikutukseen asuinympäristössä liittyen. 
 

Joo siis nythän meillä on tämä talotoimikunta, mä odotin siltä aloitteellisuutta, niin 
että syntyis tällaista yhdessä olemista jossa tutustuisi ihmisiin ja silleen – mutta mitään 
sellaista ei ole ollut. (Haastateltava 1) 

 
Jos siihen pihalle sais nyt jonkun tapahtuman järjestettyä, että ihmiset tapais toisiaan, 
koska se on semmonen et itekin huomannut että sä et edes tiedä ketkä on talon väkeä. 
(Haastateltava 4) 

 
No mä nyt edelleen olen sitä mieltä, että se pitäis olla se ilmotustaulu! Se että sun pitää 
tietokoneella olla yhteyksissä, siis mä oon sen verran vanhanaikainen, että vaikka se 
on hyvä systeemi, mutta se tiedotus pitäis olla sekä että. Pitäis olla että sä pystyt sinne 
nettiin mutta sitten pitäis olla se tiedote myös siellä ilmotustaululla. Koska et sä satu 
siellä netissä just tänään kattoon, saattaa olla kolmekin viikkoa ettei käy siellä sivuilla 
ja sit siellä on tullut jotain tiedotusta. Sen takia mun mielestä pitäis olla sekä että. 
(Haastateltava 4) 

 
Just se, et ei tarvii olla, niinku suuna päänä tai koko ajan äänessä, mut ne ihmiset ketä 
sä pihapiirissäs näät, ni on hirveen tärkeetä et tulee niiden kanssa toimeen, koska se 
on niin iso osa sitä asumisen mukavuutta. (Haastateltava 5) 

 
Niin kuin Kotler (2011) toteaa luvussa 3.3., niin yritysten tulisi aina pyrkiä autta- 
maan asiakkaita ja kuluttajia luomaan yhteyksiä erilaisiin yhteisöihin, jotka jaka- 
vat yhteisen asian. Menestyksen avain Kotlerin (2011) yrityksen markkinointi- 
viestinnässä on siis aktiivinen erilaisten yhteisöjen tukeminen erilaisin markki- 
nointiviestinnän keinoin sekä teknologioiden avulla. Esimerkki tällaisesta mark- 
kinointiviestintäteknologiasta on Helsingin Kiviparissa toiminnassa oleva talo- 
portaali. 

Seuraavana  haastateltavilta  tiedusteltiin  halukkuutta  vuorovaikuttaa  ja 
viestiä taloyhtiön asukkaiden kanssa taloportaalissa esimerkiksi keskustelupals- 
talla. Poikkeuksetta jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että keskusteleminen 
naapureiden kanssa verkon välityksellä sähköisesti taloportaalissa ei ole tarpeel- 
lista tai he eivät haluaisi olla tämän kaltaisessa vuorovaikutuksessa asuinympä- 
ristössä. Yleisin syy tähän mielipiteeseen oli viestinnän luonteen muuttuminen 
liian henkilökohtaiseksi. Muut syyt liittyivät mielenkiinnon puutteeseen keskus- 
tella verkossa naapureiden kanssa, sekä se, että haastateltavat epäilivät keskus- 
telun ajautuvan pois raiteilta ja keskustelupalstasta tulevan epäasiallinen kom- 
munikointipaikka. Tietynlaiselle keskustelupalstalle taloportaalissa kuitenkin 
löytyi kannatusta. Muutaman haastateltavan mielipide oli se, että keskustelu- 
palsta voisi hyvin toimia esimerkiksi Helsingin Kiviparin asukastoimikunnan 
keskustelupalstana, jolloin se olisi vain asukastoimikuntaan kuuluvien henkilöi- 
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den käytössä ja näin ollen helpottaisi taloyhtiön asioiden koordinoimista ja mui- 
den asioiden hoitamista. Alla seuraa haastateltavien kommentteja aiheeseen liit- 
tyen. 
 

En, en haluaisi keskustella verkossa naapureiden kanssa. Mä pidän, että jokaisella on 
oma elämä ja yksityisyytensä. Menee vähän liian läheiseks sitten. (Haastateltava 2) 

 
Eli tota esimerkiksi sillä asukastoimikunnalla voisi olla joku oma juttu siellä. Eli siellä 
netissä vois olla helpompi kattoo ja laittaa tiedotteita. (Haastateltava 3) 

 
Mä keskustelen naapureiden kanssa porraskäytävässä. Mä oon ottanut sen tyylin, että 
mä asun tässä näiden ihmisten kanssa ja me keskustellaan kasvokkain. Mutta tota se 
tietenkin kun on eri rappuja yhtiössä, jotka on lukkojen takana niin sieltä mä keskus- 
telen niiden ihmisten kanssa joilla on koirat ja jotka liikkuu pihalla. Ja roskiksella jon- 
kun kanssa. Mä en tiedä sitten, se vaatii aktiivisuutta ja sitä, että on ajautunut jo sisälle 
semmoiseen verkkokeskustelukulttuuriin netissä. (Haastateltava 1) 

 
Haastateltavilta kysyttiin heidän mielipidettään myös siihen, lisääkö heidän mie- 
lestään vuorovaikutus ja sitä kautta yhteisöllisyys asuinympäristössä asuinviih- 
tyvyyttä vai päinvastoin. Haastateltavilla ei ollut tähän kysymykseen kenellä- 
kään selvää mielipidettä. Kaikki haastateltavat kuitenkin kallistuivat siihen 
suuntaan, että vuorovaikutus ja yhteisöllisyys lisäävät asuinviihtyvyyttä. Ylei- 
sesti ottaen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden asuinympäristössä katsottiin 
lisäävän turvallisuuden tunnetta ja naapureiden tunnettuutta omassa asuinym- 
päristössä. Seuraavana on haastateltavien kommentteja aiheeseen liittyen. 
 

Kyllä se varmaankin enemmän lisää asuinviihtyvyyttä. Eihän sitä aina voi täysin valita 
että aina voi tulla hankaluuksia naapureiden kanssa, mutta ei tässä talossa ainakaan 
vielä ole ollut mitään. (Haastateltava 3) 

 
Tarkoitushan ois että ihmiset viihtyy ja hirveä nivaskahan meillä on asumisohjeita että 
neuvotaan miten viemäri tyhjennetään ja sitä ja tätä mut ei tämmöstä, että miten tää 
kommunikointi, se on kuitenkin hirveen tärkeetä. (Haastateltava 1) 

 
Kyllä tuntuu siltä, että ihmiset on kaivanneet laajempaa vuorovaikutusta, että koska 
meillähän on tossa kaupan katolla oleskelupiha, niin sitä ei ole otettu haltuun! Viime 
kesäkin koko kesän sinne tuli jotain nuorisoa hillumaan ja niitä sitten poistettiin sieltä 
ja sitten kesällä muutama ihminen istu penkillä sillon tällön. Että sehän on meidän ja 
voitais sitä kehittää meidän hyväksi, nyt päätettiin että pidetään joku kevätjuhla tai 
muu yhteinen tapahtuma ja tapaaminen siellä. (Haastateltava 1) 

 
Mä en tiedä onko se välttämättä siihen viihtyvyyteen niinkään, mutta siihen yhteiseen 
että vähän tiedät ketä kulkee rapussa ja minkä tyyppisiä. Mä en oikein tiedä lisääkö se 
sitä viihtyvyyttä, että en mä niitä naapureita kotiini halua. Mutta vähän niinkun jos 
tietäis ketä siinä pyörii ja minkä tyyppisiä ihmisiä, että pitääkö pelätä et polttaako ne 
kämpän vai ei. En tiedä olisinko yhtään onnellisempi jos tuntisin naapureita, niin en 
usko siihen. (Haastateltava 4) 

 
Myös vuorovaikutus asukkaalta yritykseen päin koettiin tärkeäksi. Koska ky- 
seessä on ihmisten koti ja oma asuinympäristö, on kommunikoinnin sujuminen 
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sekä vuorovaikutus erittäin tärkeitä asukkaan viihtyvyyden ja tyytyväisyyden 
takaajia. Haastatteluissa tuli ilmi, että vuorovaikutuksessa on puutteita, joka ai- 
heuttaa tyytymättömyyttä asukkaiden kesken. Jo pelkkä tiedottamisen ja vuoro- 
vaikutuksen puuttuminen riittävät alentamaan asiakastyytyväisyyttä. 
 

Kun mä olin kuvitellut että Asuntosäätiöllä on ne vissit toimintatavat, jotka sitten so- 
velletaan kaikkiin kohteisiin ja meillekin kerrotaan miten täällä toimitaan, eikä vaan 
että meille kerrotaan miten täällä asutaan ja silleen aika etäistä. (Haastateltava 4) 

 
Ja meille alkuaikana pidettiin muutama asukaskokous, jossa kerrottiin asumisesta jne, 
mutta sekin oli jotenkin hirveen ykspuolista. Siellä jos valtava määrä ihmisiä istuu lu- 
entosalissa ja ihmiset ei pyydä puheenvuoroa siis se oli aika kaoottista. Että sekin olisi 
voinut olla vuorovaikutteisempaa että miten sen sitten sais kehitettyä että joku sys- 
teemi alkais ikään kuin toimia, missä voisi olla mukana. (Haastateltava 1) 

 
 

6.2.4 Markkinointiviestinnän merkitys yritykseltä asiakkaalle 
 
 

Jokaisessa haastattelussa tuli ilmi Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n ja Asun- 
tosäätiön Isännöinti Oy:n tiedotuksen ja viestinnän lähes olematon olemassaolo 
tai hyvin vähäinen viestintä tällä hetkellä. Vaikka tiedotusta on, oli jokainen 
haastateltava sitä mieltä, ettei sitä ainakaan liikaa ole, mieluummin saisi olla 
enemmän, etenkin ongelmatilannetiedottamista. Tällainen viestinnän laadun 
heikkous tai tiedottamisen ja viestimisen puuttuminen kokonaan leimasi auto- 
maattisesti haastateltavien mielikuvaa Asuntosäätiöstä. Viestinnän puuttuminen 
oli haastateltavien mielestä siis sama asia kuin huono viestintä tai tiedotus. Niin 
kuin luvussa 3.1 huomattiin, on viestinnän puuttumisella suora negatiivinen vai- 
kutus asiakkaan luomaan kuvaan yrityksestä. Merkittävä tekijä ja asiakassuhtei- 
siin negatiivisesti vaikuttava markkinointiviestinnän ominaisuus on viestinnän 
puuttuminen kokonaan. Kokonaan puuttuva markkinointiviestintä viestittää 
asiakkaalle sellaista kuvaa, että asiakkaasta ei välitetä, eikä yritys näe tarpeel- 
liseksi informoida asiakasta. Viestinnän puuttumisen viesti on selkeästi negatii- 
vinen. Viestinnän puuttuminen esiintyy usein ongelmatilanteissa, joissa erityisen 
tärkeää on luoda, jopa kielteistäkin, viestintää. Ongelmista ja odotuksista poik- 
keavista tapahtumista tiedottaminen on keino kunnioittaa asiakasta (Grönroos, 
2009). Alla on esimerkkejä haastateltavien kommenteista koskien Asuntosäätiön 
Asumisoikeus Oy:n ja Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n viestintää tällä hetkellä. 
Niin kuin kommenteista voidaan huomata, on viestinnän puuttuminen tai puut- 
teellisuus luonut ja leimannut koko yrityksen viestinnän hyvin negatiiviseksi ja 
asiakkaat kokevat suurta epätyytyväisyyttä. Niin kuin Grönroos (2009) toteaa, 
ongelmista ja odotuksista poikkeavista tapahtumista tiedottaminen on keino 
kunnioittaa asiakasta. Niin kuin toisessa kommentissa huomataan, on asiakas 
erittäin tyytymätön ja kokee kunnioituksen puutetta yrityksen suunnalta johtuen 
puutteellisesta ongelmatilannetiedottamisesta. 
 

Että sehän nyt vaan annetaan se tieto eli se on hyvin yksisuuntaista Asuntosäätiöltä 
asukkaille. (Haastateltava 1) 
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Lähinnä tiedottaminen toimii juuri niin päin, että asiakkaat ilmoittaa asioista ja kysel- 
lään ja kysellään, niin kun meillä just oli ovipuhelimet rikki ja piti kävellä tonne ala- 
ovelle asti. Ja sitten – aattele, jos sä saat sairaskohtauksen, niin sä kykenet just ja just 
soittaa ambulanssin, missään ei tiedoteta, mikä on tilanne, koska korjataan ovipuheli- 
met ja miksi kestää. (Haastateltava 4) 

 
No ei sitä tiedottamista ainakaan liikaa ole. No senhän näkee sieltä nettisivustoltakin, 
että ei siellä hirveen montaa niitä tiedotteita ole tullut tänä aikana. Enemmän tietysti 
saisi olla. (Haastateltava3) 

 
No sitä, ei missään nimessä oo liikaa. Tässä kun on ollut meillä ongelmia lämmityksen 
kanssa ovisummeri on ollut rikki monta viikkoa toimimatta – ja kukaan ei ilmottanu 
että se on rikki ellei sitten omat vieraat seissy pihalla, eivätkä päässeet sisään. Että sel- 
lasta tiedottamista. Että ois voinut esimerkiksi alaoveen laittaa lapun että ovipuhelin 
on rikki, sitä korjataan. Niin kaikki tietäis että asia on hoidossa ja tiedossa. Mutta täm- 
möiset ongelmatilanteet ja niistä tiedottaminen, niin semmoista ei ole ollenkaan. 
(Haastateltava 1) 

 
Luvussa 3.1 esiteltiin Kotlerin, Kartajayan ja Setiawan (2011) jaottelu markkinoin- 
nista (taulukko2) eri aikakausilla. Haastateltavien kokemusten ja tutkimustulos- 
ten perusteella voidaan nähdä Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Helsingin Ki- 
viparin markkinointiviestinnän ja taloportaalin viestinnän olevan edelleen aika- 
kaudella 1.0, jota kuvaa parhaiten sen nimeäminen tuotekeskeiseksi aikakau- 
deksi. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinointiviestintä, viestintä yleisellä tasolla 
ja sähköinen tiedottaminen ovat hyvin yksipuolista yritykseltä asiakkaalle, yh- 
deltä monelle, tapahtuvaa viestintää, josta puuttuu kokonaan vuorovaikuttei- 
suus sekä kuluttajakeskeisyys, eikä minkäänlaista personointia ole havaittavissa. 

Haastateltavilta tiedusteltiin tämän hetkistä tilannetta Asuntosäätiön mark- 
kinointiviestinnästä ja tiedottamisesta. Heiltä kysyttiin, toimiiko kommunikointi 
tällä hetkellä vain yritykseltä asiakkaalle päin vai myös asiakkaalta yritykselle. 
Haastateltavien vastaukset vastaavat hyvin paljon toisiaan. Haastateltavat olivat 
sitä mieltä, että asioista tiedotetaan Asuntosäätiön puolelta hyvin yksipuolisesti. 
Haastateltavien mielestä tieto annetaan asukkaille, ilman, että asukkaat itse pää- 
sisivät asioihin vaikuttamaan tai heidän mielipiteitään kuunneltaisiin. Vuorovai- 
kutteisuutta tiedottamiseen kaivattiin paljon. Alla on haastateltavien komment- 
teja aiheeseen liittyen. 
 

No kyllä mä olen ottanut yhteyttä näissä tällaisissa asioissa ja ongelmissa mitä täällä 
on ollut ja kyllähän he on sieltä vastannut niihin, mutta se nyt vaan on ollut nämä 
ongelmatilanteet ja ehkei sitä sitten muuta tarvitsekaan mutta vähän ollaan niin kuin 
ihmetyksessä (negatiivinen äänensävy tiedotuksen puuttumisesta). (Haastateltava1) 

 
Se on tosi huonoo, ne ei oo tiedottanu juuri mitään ja sekin mikä sieltä sitten tulee on 
semmonen ”töks”. Ja sit jos kysyt jotain asiaa niin saat sata kertaa laittaa viestiä että 
saanko mä vastauksen. Pikkasen ne on ehkä muuttaneet tyyliänsä tämän vuoden puo- 
lella. Mutta on todella huonoa viestintää. (Haastateltava 4) 

 
Jokaisen haastateltavan vastauksista sähköistä viestintää ja tiedottamista koske- 
viin kysymyksiin voi havaita sen, että edelleen perinteiset tiedottamisen kanavat, 
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kuten ilmoitustaulu ja paperinen viestintä, ovat henkilön iästä riippumatta suo- 
siossa ja ne koetaan välttämättömiksi. Haastateltava olivat asenteeltaan kuiten- 
kin erittäin positiivisia sähköistä tiedottamista kohtaan, mutta vaativat edelleen 
myös tiedottamisen ja viestinnän perinteisten kanavien kautta. Sähköinenkin 
viestintäkanava on kuitenkin otettu hyvin vastaan ja haastateltavat olivat poik- 
keuksetta sitä mieltä, että se on toimiva ja tulevaisuuden viestintäkanava. Haas- 
tateltavat antoivat ymmärtää, että sähköinen viestintäkanava tulee olemaan ar- 
kipäivää ja viestintä on jo nyt enenevissä määrin ainoastaan sähköisissä kana- 
vissa. Huolet, jotka haastateltavien mielessä olivat sähköistä taloportaalia koh- 
taan, olivat vanhempien ihmisten pääsy taloportaalin sekä taloportaalin aktiivi- 
suus ja se, miten muistaa käydä tarkastamassa tiedotteet sähköisestä taloportaa- 
lista. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
 

Tässä luvussa luodaan katsaus siihen, millaisina kokonaisuuksina tutkimustu- 
lokset näyttäytyvät. Tässä luvussa pyritään myös vastaamaan koko tutkielman 
tutkimuskysymyksiin ja verrataan tutkimuksen tuloksia aiemmin käsiteltyyn 
teoriapohjaan. Jokaisen luvun yhteydessä pohditaan myös mahdollisia kehitys- 
suuntia ja ristiriitaisuuksia tutkielman teoriapohjan ja tutkimuksen tulosten vä- 
lillä. 

Luvussa 7.1 vedetään yhteen tutkimustuloksia ja tarkastellaan Asuntosää- 
tiön Asumisoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin taloportaalin potentiaalia markki- 
nointiviestinnän teknologiana. Luvussa tarkastellaan taloportaalin hyötyjä ja 
haittoja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n markkinointiviestinnän teknologiana. 
Luvussa 7.2 käsitellään Helsingin Kiviparin taloportaalia lisäarvon luojana sekä 
yhteisöllisyyden että vuorovaikutteisuuden näkökulmista. 

 

 
 

7.1 Taloportaali markkinointiviestinnän teknologiana 
 

 
 

Tässä alaluvussa tarkastellaan millaisia hyötyjä ja haittoja sähköisellä taloportaa- 
lilla voi olla yrityksen sähköisen markkinointiviestinnän kanavana. 

Taloportaali markkinointiviestinnän teknologiana on erittäin potentiaali- 
nen. Hyötynä voidaan katsoa sekä yrityksen että asiakkaan näkökulmasta se, että 
sähköisen tiedottamisen sekä sähköisen tiedotuksen lukemisen kynnys on huo- 
mattavasti pienempi verrattuna perinteiseen esimerkiksi ilmoitustaulutiedotta- 
miseen. Isännöitsijälle tai jollekin muulle yrityksen edustajalle tiedotteen tai vies- 
tin lisääminen sähköiseen portaaliin on huomattavasti helpompaa kuin tuloste- 
tun painetun tiedotteen vieminen paikan päälle taloyhtiön ilmoitustauluille jo- 
kaiseen rappuun erikseen. Asukkaan eli asiakkaankin näkökulmasta tiedotteen 
lukeminen verkosta onnistuu myös ajasta ja paikasta riippumatta, eikä tiedotteen 
lukeminen jää väliin esimerkiksi eri ulko-ovesta kulkemisen vuoksi. Tämän hyö- 
dyn toteutuminen tosin vaatii sen, että asiakkaalla on mahdollisuus päästä käyt- 
tämään sähköistä taloportaalia. 

Luvussa 3.2.2 käsiteltiin Kotlerin (2011) todenneen: Portaalien heikkous pii- 
lee, niin kuin muidenkin web-pohjaisten markkinointiviestintäteknologioiden 
kohdalla, ylläpidon aktiivisuudessa. Portaalien on oltava jatkuvan ylläpidon ja 
päivittämisen alaisena, jotta asiakkaat käyttäisivät aktiivisesti portaalia ja etsisi- 
vät jatkossakin ratkaisua ongelmiinsa portaalin kautta. Niin kuin kirjallisuudesta 
on huomattavissa, jokaisen Internet-pohjaisen markkinointiviestikanavan suurin 
virhe on niiden kuolleisuus. (Kotler, 2011) Tämänkin tutkimuksen kohdalla voi- 
daan tuon Kotlerin (2011) toteamuksen portaalien jatkuvasta ylläpidosta ja päi- 
vityksestä olevan osuva, sillä lähes jokainen haastateltava mainitsi taloportaalin 
kuolleisuuden olevan ongelma ja heikkous. Tiedon saaminen asukkaiden nähtä- 
ville taloportaaliin kestää haastateltavien mukaan hyvin kauan ja taloportaalin 
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olemassaolon unohtaa helposti, kun uutta tietoa ei aktiivisesti syötetä taloportaa- 
liin. (Kotler, 2011) 

 
 
 

7.2 Taloportaali lisäarvon luojana arjen asumisessa 
 
 
 

Tämän tutkielman tutkimuskysymyksenä oli selvittää, voidaanko sähköisen 
markkinointiviestinnän teknologioita käyttää lisäarvon luojina osana Asuntosää- 
tiön ja Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n asiakassuhdemarkkinointia luomalla asuk- 
kaille lisäarvoa. Tämän tutkielman tapaustutkimuksessa markkinointiviestinnän 
teknologiana oli Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin talokoh- 
teen taloportaali. Tapaustutkimusten tuloksia verrataan seuraavaksi Grönroosin 
(2000) aikaisempaan tutkimukseen aiheesta, joka on tiivistetty NetOffer-malliin 
– lisäarvon luomista asiakkaalle verkkoympäristössä (kuvio3). 

Grönroosin (2000) NetOffer-malli. NetOffer-malli kuvaa lisäarvon tuotta- 
mista asiakkaalle verkkoympäristössä. Tämän tutkielman empiirisen tapaustut- 
kimuksen tuloksia voidaan verrata NetOffer-mallin mukaiseen ideaalitilantee- 
seen, jonka jälkeen voidaan tulkita lisäarvon muodostuminen Asuntosäätiön 
Asumisoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin asukkaille. 

Koko NetOffer-mallia kuvaava kolmio on sijoitettu tieto-ympyrän sisälle. 
Yrityksen ja asiakkaan antamat tiedot tekevät ydinpalvelusta, mahdollistavista 
palveluista ja tukipalveluista toimivia ja ohjaavat käyttöliittymää. Verkkopalve- 
lussa, tässä tapauksessa taloportaalissa, annettava tieto on oleellisen merkittä- 
vässä roolissa. Tutkimustulokset osoittivat, että taloportaalissa annettava tieto on 
vajavaista ja vähäistä. Haastatteluissa tuli ilmi, että tämä hetkisen tietosisällön 
lisäksi kaivattaisiin huomattavasti enemmän tietoa. Tämän hetkinen tilanne kui- 
tenkin miellytti haastateltavia, mutta tiedon päivittämisen nopeus aiheutti tyy- 
tymättömyyttä. Tiedon osuus Helsingin Kiviparin taloportaalissa on siis tyydyt- 
tävällä tasolla. 

NetOffer-mallin keskelle sijoitettuna, Helsingin Kiviparin taloportaalin voi- 
daan katsoa olevan ydinpalvelu. Ydinpalvelua lisäarvon muodostamisessa tukee 
esimerkiksi käyttöliittymä. Käyttöliittymän tulisi NetOffer-mallin mukaisesti 
olla selkeä, helposti ymmärrettävä ja toimiva rajapinta yrityksen ja asiakkaan vä- 
lillä. Tutkimustuloksissa käy ilmi se, että ainakin osa haastateltavista on tyyty- 
mätön taloportaalin käyttöliittymään. Haastateltavista taloportaali ei ole selkeä 
ja tieto on osittain vaikea löytää. NetOffer-mallin mukainen osallistuminen ei to- 
teudu Helsingin Kiviparin taloportaalissa lainkaan. Tutkimustulokset antavat 
ymmärtää, että tieto annetaan yrityksen, eli Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n 
tai Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n, puolelta asiakkaalle, eikä asiakkaalla ole mah- 
dollisuuksia kommunikoida yrityksen tai taloportaalin muiden käyttäjien kanssa 
taloportaalissa verkkoympäristössä. Näin ollen asiakkaan osallistuminen viestin- 
tään tai kommunikointiin taloportaalissa on mahdotonta. 

NetOffer-mallin mukainen optimaalinen tilanne on se, että vuorovaikutuk- 
sesta tulee osa viestintää. Joskus viestintä on yksisuuntaista, mutta sen pitäisi 
myös pystyä olemaan kaksisuuntaista. Tutkimustuloksia verratessa NetOffer- 
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malliin, mallin mukainen viestintä ei toteudu, vaan viestintä Asuntosäätiöltä 
asukkaille on poikkeuksetta yksisuuntaista verkkoympäristössä. Viestintäele- 
mentti NetOffer-mallissa havainnollistaa siis dialogia yrityksen ja asiakkaan vä- 
lillä ja dialogiin voi sisältyä kaikkia mahdollisia viestintäteknologioita, kuten 
sähköposti, www-sivut, web-portaalit, keskustelupalstat tai sosiaalinen media. 
Asuntosäätiöllä käytössä on web-portaali Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n asi- 
akkaille, mutta tutkimustulosten mukaisesti web-portaali ei toteuta vuorovaiku- 
tuksellisuutta verkkoympäristössä, vaan viestintä ja tiedottaminen ovat hyvin 
yksisuuntaista. 

Niin kuin Grönroos (2000) toteaa ja osoittaa NetOffer-mallissaan, ei riitä, 
että palvelukokonaisuus verkkoympäristössä toimii hyvin tai kohtuullisella ta- 
solla ja saa aikaan hyväksyttävän koetun palvelun laadun – palveluajatus on ol- 
tava kokonaisuutena parempi kuin ei verkkoympäristössä toimiva palvelukoko- 
naisuus, tällöin asiakkaalle luodaan lisäarvoa verkkoympäristössä. Näin ollen 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin taloportaalin ei voida 
katsoa kovinkaan suurissa määrin, tällä hetkellä, luovan lisäarvoa asukkaille ar- 
jen asumiseen. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n 
Helsingin Kiviparin taloportaalilla on kaikki potentiaali kehittyä verkkoympä- 
ristössä toimivaksi palvelukokonaisuudeksi niin, että se myös luo lisäarvoa asuk- 
kaille. Tällä hetkellä taloportaali on lähinnä tukitoiminto tai kokeiluasteella oleva 
markkinointiviestintäkanava ja nykymuodossaan varsinainen lisäarvoa asiak- 
kaille eli asukkaille ei muodostu. 

Tutkimustuloksista voidaan selkeästi nähdä se, että sähköinen tiedotus- ja 
kommunikointikanava ovat hyväksyttyjä ja tervetullut vaihtoehto perinteiselle 
paperiselle tiedottamiselle ilmoitustaululla ja postin kautta. Sähköisen talopor- 
taalin potentiaali on selkeästi erittäin suuri sekä yrityksen että asiakkaan näkö- 
kulmasta. Tarkasteltaessa lisäarvon luomista sähköisten markkinointiviestinnän 
teknologioiden avulla yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden kautta, voidaan 
todeta, että mahdollisuudet sillä saralla ovat suuret. Jos yrityksen strategia säh- 
köisen viestinnän saralla on määrätietoista, tarkoituksenmukaista ja onnistu- 
nutta, on yrityksellä mahdollisuus luoda hyvin vuorovaikutteinen ja personoitu 
asiakassuhde, joka osallaan lisää lisäarvoa asiakassuhteeseen. Helsingin Kivipa- 
rin asukkaille vuorovaikutteisuuden ja yhteisöllisyyden tarve nousivat esiin sel- 
vimmin halussa tuntea naapurit edes sillä tasolla, että tietää kuka naapurissa 
asuu. Kuitenkin liiallinen yhteisöllisyys tai tuttavallisuus eivät innostaneet haas- 
tateltavia. Näin ollen sähköisen markkinointiviestinnän teknologioilla on suuri 
potentiaali tulla merkittäväksi työvälineeksi Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n 
asiakassuhdemarkkinoinnin tehostamisessa ja lisäarvon luomisessa asiakassuh- 
teissa. 
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7.2.1 Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen rooli 

 

 

Tämän tutkielman tutkimuskysymyksen ”Voidaanko sähköisen markkinointi- 
viestinnän teknologioita käyttää lisäarvon luojina osana Asuntosäätiön ja Asun- 
tosäätiön Isännöinti Oy:n asiakassuhdemarkkinointia luomalla asukkaille lisäar- 
voa?” osakysymyksenä ovat seuraavat: 
 

• Mitkä markkinointiviestintäteknologioiden ominaisuudet luovat yhteisöl- 
lisyyttä lisäarvona Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy asumisoikeuskohteen 
asukkaiden välille? 

• Miten sähköisen markkinointiviestinnän teknologiat lisäävät Asuntosää- 
tiön Asumisoikeus Oy asukkaille lisäarvoa asumiseen esimerkiksi yhtei- 
söllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta? 

 
Markkinointiviestintäteknologioiden ominaisuudet sekä lisäarvon luomi- 

nen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta voidaan katsoa liittyvän olen- 
naisesti toisiinsa. Tutkimustulosten perusteella lisäominaisuudet, joita haastatel- 
tavat toivoivat ja esittivät liitettäväksi osaksi taloportaalia, liittyivät kaikki oleel- 
lisesti vuorovaikutukseen taloportaalissa. Vuorovaikutuksellisuutta toivottiin 
osaksi yrityksen ja asiakkaan välistä sähköistä viestintää sekä myös Helsingin 
Kiviparin asumisoikeuskohteen asukkaiden väliseen kommunikointiin verkko- 
ympäristössä. 

Niin kuin tutkimustuloksissa todettiin, jokainen haastateltava toivoi lisää 
vuorovaikutusta asuinympäristöön ja jokainen haastateltava oli halukas itse te- 
kemään asian eteen toimenpiteitä. Kun pohditaan taloportaalin potentiaalia 
markkinointiviestintäteknologiana sekä sähköisen viestinnän kanavana, voidaan 
hyvin nähdä yhteys vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden luomisen ja lisäarvon 
luomisen välillä. Etenkin Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin 
kohdalla taloyhtiön asukkaiden tutustuminen on erittäin haastavaa, johtuen esi- 
merkiksi taloyhtiön keskeisestä sijainnista ostoskeskuksessa, useasta erillisestä 
ulko-ovesta sekä olemattomasta piha-alueesta, jossa asukkaat voisivat tavata toi- 
siaan. Näin ollen tämän tutkielman teoriaosuuden ja tutkimustulosten perus- 
teella voitaisiin olettaa sähköisen markkinointiviestintäteknologian taloportaalin 
olevan oivallinen keino ja kanava luoda vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä Hel- 
singin Kiviparin asukkaiden asuinympäristöön sekä arjen asumiseen. 

Tutkimustulokset osoittavat myös sen, että koti on ihmisille niin sanottu 
turvapaikka ja liiallinen tuttavallisuus tai intiimiys naapureiden kanssa eivät ole 
toivottuja asioita arjen asumisessa. Asukkaat haluavat olla toistensa kanssa vuo- 
rovaikutuksessa, mutta hyvin pitkälti vain käytännön asioista sekä taloyhtiön 
yhteisistä asioista keskusteltaessa. Tutkimustulosten perusteella voidaan siis 
päätellä, että vuorovaikutuksellisuuden rooli luotaessa asukkaille lisäarvoa arjen 
asumiseen on huomattavasti suurempi kuin yhteisöllisyyden. Yhteisöllisyyden 
rooli korostuu siinä tilanteessa, että taloyhtiön asukkaista muodostuu tietynlai- 
nen yhteisö, joka toimii yhdessä taloyhtiön yhteisten asioiden hyväksi. Tällaiseen 



53  

 

yhteisön yhteistoimintaan vaikuttaa oleellisesti vuorovaikutus. Jos vuorovaiku- 
tusta syntyy, syntyy myös helpommin yhteisöllisyyttä. Näin ollen vuorovaiku- 
tuksen rooli on avainasemassa, jotta voidaan edes puhua yhteisöllisyyden toteu- 
tumisesta. Tutkimustulosten perusteella yhteisöllisyys ei kuitenkaan tuntunut 
asukkaista niin merkitykselliseltä. 

Sähköisen markkinointiviestinnän teknologia, tässä tapauksessa talopor- 
taali, lisää Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy asukkaille lisäarvoa asumiseen siinä 
tapauksessa, jos taloportaali toimii esimerkiksi jo aiemmin esitetyn NetOffer- 
mallin mukaisesti. Sähköisen markkinointiviestinnän teknologian kyky luoda li- 
säarvoa perustuu hyvin pitkälti siihen, miten markkinointiviestintäteknologiaa 
hallinnoiva yritys panostaa ja luo sähköisen viestinnän ja tiedottamisen strate- 
gian. Jos strategia markkinointiviestinnän teknologioiden hyväksi käyttämiseen 
on toimiva, suunniteltu ja tarkoituksen mukainen, voidaan olettaa lisäarvoa syn- 
tyvän asiakkaalle – esimerkiksi sähköisessä ympäristössä muodostuvan yhteisöl- 
lisyyden tai vuorovaikutuksen kautta. 
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8 YHTEENVETO 
 

 
 

Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena oli löytää vastauksia seuraavaan 
tutkimusongelmaan ja sen osaongelmiin: 

 
• Voidaanko sähköisen markkinointiviestinnän teknologioita käyttää lisä- 

arvon luojina osana Asuntosäätiön ja Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n asia- 
kassuhdemarkkinointia luomalla asukkaille lisäarvoa? 

• Mitkä markkinointiviestintäteknologioiden ominaisuudet luovat yhteisöl- 
lisyyttä lisäarvona Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy asumisoikeuskohteen 
asukkaiden välille? 

• Miten sähköisen markkinointiviestinnän teknologiat lisäävät Asuntosää- 
tiön Asumisoikeus Oy asukkaille lisäarvoa asumiseen esimerkiksi yhtei- 
söllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta? 

 
Tämän pro gradu tutkielman taustalla vaikutti mielenkiinto sähköisiin 

markkinointiviestintäteknologioihin. Mielenkiintoisen tutkimuksen toteuttami- 
sesta teki myös se, että kyseisestä aiheesta liittyen arjen asumiseen ja kiinteistö- 
alaan ei tutkimusta ole aiemmin toteutettu suurissakaan määrin. Sähköisten vies- 
tintäteknologioiden sekä markkinointiviestintäteknologioiden tutkiminen osoit- 
tautui mielenkiintoiseksi tehtäväksi. 

Tämän tutkielman empiirinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena ja tut- 
kimusmetodina käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Empiirinen 
osuus toteutettiin pyytämällä valittuun tutkimuskohteeseen liittyviä henkilöitä 
vapaaehtoisiin haastatteluihin. Haastatteluiden kohderyhmänä olivat toimeksi- 
antajayrityksen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Helsingin Kiviparin asumis- 
oikeuskohteen asukkaat. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n asumisoikeuskoh- 
teissa oli syksyn 2012 aikana otettu käyttöön talokohtainen web-portaali – talo- 
portaali. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin Kiviparin asukkai- 
den mielipiteitä ja tuntemuksia taloportaalia kohtaan sekä yleisesti ottaen säh- 
köistä viestintää ja tiedottamista kohtaan. Tutkimuksen päätarkoituksena oli sel- 
vittää teoriapohjan sekä haastatteluiden avulla, onko sähköisten markkinointi- 
viestinnän teknologioiden avulla mahdollista luoda lisäarvoa asiakkaalle esimer- 
kiksi yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta. 

Tutkimuksen kulku vastasi suunniteltua melko hyvin. Tutkimustulosten 
avulla oli mahdollista luoda vastaukset tutkimuskysymyksiin, jotka asetettiin en- 
nen tutkielman toteutuksen aloittamista. Tutkimuksen varsinainen kohde, talo- 
portaali, on Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n asumisoikeuskohteissa sähköi- 
nen tiedotuksen ja viestinnän kanava. Taloportaali on nykymuodossaan viestin- 
nällisesti tarkasteltuna hyvin yksisuuntainen, tiedotteet ja viestintä ovat suun- 
tautuneet yritykseltä asiakkaalle, eikä taloportaalin ominaisuuksiin kuulu vuo- 
rovaikutteisia ominaisuuksia, joiden myötä asiakas voisi osallistua niin sanot- 
tuun keskusteluun. Taloportaalista asukkaat löytävät yleisiä ohjeita asumiseen 
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sekä tarvittavat yhteystiedot, mutta varsinaista personoitua ja lisäarvoa luovaa 
sisältöä taloportaali ei nykymuodossaan sisällä. 

Tutkimustuloksissa oli selkeästi nähtävissä se, että sähköinen tiedotus- ja 
kommunikointikanava ovat hyväksyttyjä ja tervetullut vaihtoehto perinteiselle 
paperiselle tiedottamiselle ilmoitustaululla ja postin kautta. Sähköisen talopor- 
taalin potentiaali on selkeästi erittäin suuri sekä yrityksen että asiakkaan näkö- 
kulmasta. Tarkasteltaessa lisäarvon luomista sähköisten markkinointiviestinnän 
teknologioiden avulla yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden kautta, voitiin 
todeta, että mahdollisuudet sillä saralla ovat suuret. Tutkimustulokset osoittavat, 
että haastateltavat kokivat vuorovaikutuksen erittäin tärkeänä tekijänä arjen asu- 
misen viihtyvyydessä. Vuorovaikutteisuutta pidettiin tärkeänä sekä asukkaiden 
välillä sekä asukkaan ja yrityksen välillä. Markkinointiviestinnän merkitys asi- 
akkaille, eli asukkaille, oli tutkimustulosten mukaisesti siinä määrin merkityksel- 
listä, että se luo asiakkaan ja yrityksen välille vuorovaikutuksellisen suhteen, jol- 
loin asiakas on tyytyväisempi. Markkinointiviestinnältä odotettiin tutkimustu- 
losten mukaisesti aktiivisempaa toimintaa sekä suurempaa mahdollisuutta asi- 
akkaalle osallistua vuoropuheluun. 

Tutkimustulosten mukaan siinä tapauksessa, jos Asuntosäätiön strategia 
sähköisen viestinnän saralla on määrätietoista, tarkoituksenmukaista ja onnistu- 
nutta, on yrityksellä mahdollisuus luoda hyvin vuorovaikutteinen ja personoitu 
asiakassuhde, joka osallaan lisää lisäarvoa asiakassuhteeseen. Helsingin Kivipa- 
rin asukkaille vuorovaikutteisuuden ja yhteisöllisyyden tarve nousivat esiin sel- 
vimmin halussa tuntea naapurit sillä tasolla, että naapureilla on tietous kuka naa- 
purissa asuu ja asukkailla on kokonaiskuva ketkä pihapiirissä liikkuvista henki- 
löistä ovat talon asukkaita ja ketkä eivät. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n asu- 
misoikeuskohteen Helsingin Kiviparin kohdalla tämä tekijä osoittautui haasteel- 
liseksi, sillä taloyhtiö sijaitsee keskellä ostoskeskusta, jossa luonnollisesti liikkuu 
paljon muitakin ihmisiä. Liiallinen yhteisöllisyys tai tuttavallisuus eivät kuiten- 
kaan innostaneet haastateltavia. Näin ollen sähköisen markkinointiviestinnän 
teknologioilla on suuri potentiaali tulla merkittäväksi työvälineeksi Asuntosää- 
tiön Asumisoikeus Oy:n asiakassuhdemarkkinoinnin tehostamisessa ja lisäarvon 
luomisessa asiakassuhteissa. 

Tämän pro gradu –tutkielman tutkimustulokset olivat mielenkiintoinen 
katsaus pieneen tutkimusjoukkoon sähköisten markkinointiviestintäteknologioi- 
den vaikutuksesta lisäarvon luomisessa asiakkaalle. Rajaavana tekijänä tutki- 
muksessa voidaan katsoa olevan haastateltavien vähäinen osallistujamäärä. 
Haastattelujen ollessa ajankohtainen, haastateltavia pyrittiin useaan otteeseen 
houkutella mukaan tutkimukseen, mutta loppujen lopuksi haastateltavien määrä 
jäi viiteen. Viidestä haastattelusta saatu materiaali kuitenkin osoittautui erittäin 
laajaksi, joten tutkimus voitiin suorittaa viidellä haastateltavalla. 

Tämän pro gradu-tutkielman aihepiirissä jatkotutkimus olisi mielenkiin- 
toista toteuttaa. Tämän pro gradu –tutkielman jatkotutkimuksena olisi mielen- 
kiintoista toteuttaa vertaileva tutkimus esimerkiksi kahden tai kolmen vuoden 
kuluttua niin, että markkinointiviestintäteknologiaa, tässä tapauksessa talopor- 
taalia Asuntosäätiön asumisoikeuskohteissa olisi kehitetty nykyaikaisempaan, 
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vuorovaikutuksellisempaan suuntaan esimerkiksi tämän tutkimuksen tutkimus- 
tulosten pohjalta, jonka jälkeen asiakkaiden eli asumisoikeuskohteiden asukkai- 
den asiakastyytyväisyyttä ja lisäarvon kokemista voitaisiin mitata uudelleen. Jat- 
kotutkimus olisi hyvä toteuttaa myös suuremmalla tutkimuskohteiden sekä 
haastatteluiden määrällä, jolloin tutkimustuloksista olisi havaittavissa myös 
taustatietojen vaikutus suhtautumisessa sähköiseen viestintään sekä markki- 
nointiviestintäteknologioihin lisäarvon luomisessa asiakkaalle. Eroavaisuudet 
jatkotutkimuksen kohdalla taustakysymyksissä ovat esimerkiksi haastateltavien 
ikä, sukupuoli ja se, missä päin pääkaupunkiseutua tutkittava asumisoikeus- 
kohde sijaitsee. 
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