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Tunne osana asiakaskokemusta

Asiakaskokemus on noussut viime aikoina monen 
yrityksen strategian keskiöön. On huomattu, että 
pelkästään hinta tai tuoteominaisuudet eivät takaa 
menestystä, vaan tarvitaan muita keinoja, jotta yri-
tys säilyttää asemansa markkinoilla. Erään arvion 
mukaan asiakaskokemus muodostuu tärkeimmäksi 
erottumistekijäksi B2B-markkinassa jo vuonna 2020 
ja kuluvalle vuodelle peräti 89 % yrityksistä näkee 
asiakaskokemuksen keskeisimpänä kilpailukeinonaan 
(Gartner).

Asiakaskokemus ei kuitenkaan kehity pelkästään 
päätöksillä, vaan asiakaskokemusta on kehitettävä 
aktiivisesti ja järjestelmällisesti, jotta siitä saadaan 
kilpailuetu. Tällöin on tiedettävä, mistä asiakasko-
kemus koostuu ja miten asiakaskokemuksen yksit-
täisiä osa-alueita voidaan kehittää. Yksi parhaista 
asiakaskokemuksen määritelmistä on kiteytys, jon-
ka mukaan asiakaskokemus on asiakkaan käsitys 
yrityksestä kosketuspisteiden, mielikuvien ja tun-
teiden perusteella. Määritelmä korostaa tunteen 
merkitystä osana asiakaskokemusta ja joidenkin 
arvioiden mukaan peräti kaksi kolmasosaa asia-
kaskokemuksesta on tunnetta. Tästä näkökulmasta 
tunteiden huomioimiseen pitäisi kiinnittää nykyis-
tä huomattavasti enemmän huomiota. Haasta-
vaksi tilanteen tekee kuitenkin se, että tunteiden 
mittaaminen koetaan usein hankalaksi. Tuloksia ei 
myöskään osata tavoitteellistaa osaksi asiakasko-
kemusta esimerkiksi miettimällä etukäteen millai-
sia tunteita halutaan asiakaskohtaamisissa luoda.

Tunteiden sijaan asiakaskokemuksen kehittämi-
sen fokus on usein niissä elementeissä, jotka sopivat 
helpommin yrityksen resursseihin tai tapaan toimia. 
Näitä elementtejä ovat etenkin tehokkuus (Tuottaako 
kokemus sitä arvoa, mitä asiakas odottaa saavansa 
eli vastaavatko tuotteen tai palvelun ominaisuudet 

asiakkaan odotuksia?) sekä helppous (Kuinka helpok-
si asiakas kokee palvelun käyttämisen?). Hankalasti 
hahmotettava tunne-elementti jää tällöin usein 
unohduksiin, koska sitä ei tunnisteta osaksi asiakas-
kokemusta tai sen kehittäminen koetaan hankalaksi.

Miten tunnetta kannattaa mitata?
Asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen vaatii 
sen mittaamista. Useimmiten mittaaminen fokusoi-
tuu vuosittaisen asiakastyytyväisyysmittauksen tai 
kohtaamispisteiden ympärille, jolloin kysytään esi-
merkiksi kokemusta tietystä asiakaspalvelutilanteesta. 
Kysymyksiä voi olla useita tai vaihtoehtoisesti kaikki 
voidaan tiivistää suosittelua mittaavaan kysymykseen, 
jossa lähes standardiksi on muodostunut NPS (Net 
Promoter Score). Lisäksi kohtaamisessa saatetaan 

Asiakaskokemuksen elementit
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mitata esimerkiksi sen helppoutta (CES = Customer 
Effort Score) tai sitä, tuliko asia kerralla kuntoon.

Miten asiakaskokemuksen aikaansaamaa tunnetta 
voi mitata? Periaatteessa mittaus kannattaa suorit-
taa mahdollisimman lähellä itse kokemusta, jotta 
se tuottaisi mahdollisimman oikeaa tietoa. Toisaalta 
mittauksessa pitäisi pystyä tunnistamaan myös ne 
tunteet, joilla on eniten vaikutusta asiakaskokemuk-
seen.  Rakentamalla tapauskohtainen kysymyspat-
teristo suoraan tunteiden mukaan voidaan päästä 
kiinni siihen, millä osa-alueella yritys onnistuu tai 
epäonnistuu. Esimerkiksi PSDIME-tutkimus lähestyy 
asiaa tätä kautta ja pystyy myös tiivistämään ”tun-
teiden keskiarvon” yhteen lukuun, jota on helppo 
yhdistää muuhun numeeriseen dataan asiakkaista. 
Näin asiakaskokemuksen tunne-elementti voidaan 
tuoda osaksi asiakaskokemuksen dashboardia mui-
den mittareiden ja taustamuuttujien rinnalle. Mo-
nipuolinen menetelmä on kuluvana vuonna kas-
vattanut suosiotaan etenkin suuria asiakaskantoja 
hallinnoivien kansainvälisten yritysten mittaristossa.

Asiakaskokemus on se, 
mitä muistamme
Hyvä asiakaskokemus saa aikaan suosittelua ja suo-
sittelun katsotaan yleisesti ottaen korreloivan lojali-
teetin kanssa, joka puolestaan kasvattaa asiakkuu-
den arvoa. Forresterin mukaan (CX Index 2015) se, 
millaisen tunteen asiakaskokemus saa aikaan vaikut-
taa lojaliteettiin enemmän kuin edellä mainitut help-
pous tai tehokkuus. Tunteisiin puolestaan vaikuttaa 
etenkin se, miten muistamme asioita. Kirjassaan The 
Intuitive Customer (2016) Shaw & Hamilton koros-
tavat, että asiakaskokemus on nimenomaan se, mitä 
me muistamme - ei se, mitä oikeasti on tapahtunut. 
Ajatukseen liittyy läheisesti ns. Peak-end-rule- kä-
site, jonka mukaan asiakas muistaa nimenomaan 
kokemuksensa ”piikin” (joka voi olla positiivinen tai 
negatiivinen). Jos yritys tietää, mitkä hetket asiak-
kaalle ovat kokemuksessa tärkeimpiä, voidaan yrittää 

rakentaa positiivinen kohokohta nimenomaan näihin 
hetkiin, jolloin hyvän asiakaskokemuksen vaikutus 
on vielä suurempi. 

Miten tunne saadaan osaksi 
asiakaskohtaamista?
Hyvä tunnelma lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja 
luovuutta. Se saa meidät tekemään parhaamme, kes-
kittymään oikeisiin asioihin ja oppimaan paremmin. 
Hyvä tunnelma saa asiakkaat suosittelemaan sekä 
henkilöstön sitoutumaan ja motivoitumaan. Huono 
tunnelma lamaannuttaa, aiheuttaa stressiä ja turhaa 
hässäkkää. Se saa meidät keskittymään vääriin asioihin 
ja kääntymään toisiamme vastaan. Huono tunnelma 
saa asiakkaat ja työntekijät katoamaan. 

Tunnelma tarttuu, koska aistimme todellisia tun-
teita, aikeita ja motiiveja sanojen ja tekojen takana. 
Asiakas arvioi jokaisessa kohtaamisessa yrityksen 
aikeita sekä kohtaamisessa aitoja tunteita sanojen 
ja tekojen takana. Keskittymällä tunnelmaan, voidaan 
vaikuttaa päätöksentekoon ja valintoihin sekä lisätä 
suosittelua. 

Miksi kokemus on kaikille erilainen?
Tunnelma syntyy toimintaympäristön, prosessien 
ja ihmisten vaikutuksesta. Lisäksi se syntyy aisti-
kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Nämä ovat 

Tunnelman elementit
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tunnelmamuotoilun peruselementtejä. Asiakasko-
kemusta luodaan viidellä aistilla: mitä näemme, 
kuulemme, tunnemme, maistamme ja haistamme. 
Lisäksi sitä ohjaavat erilaiset ajattelutyylit. Asiak-
kaan ajattelutyylit on hyvä tunnistaa. Tarvitsem-
me tietoa, kaipaako asiakas yhdessä unelmointia 
ja haaveilua, vai enemmän käytännön vinkkejä ja 
faktoja. Asiakaskokemus syntyy myös sosiaalisista 
tunteista, kuten arvostuksen, varmuuden, vaikut-
tamisen, yhteenkuuluvuuden ja reiluuden tunteis-
ta. Jos asiakas ei koe oloaan turvalliseksi tai arvos-
tetuksi, menetämme mahdollisuuden synnyttää 
onnistuneita kohtaamisia.

Erilaiset ajattelutyylit heijastuvat erilaisina tar-
peina, toiveina ja odotuksina kohtaamisissa. Myös 
henkilöstön ja yrityksen johdon on hyvä ohjata 
omaa ajattelu-, vuorovaikutus- ja palautteenanto-
tyyliä. Hyvä tunnelma saattaa pelastaa jonkin pie-
leen menneen seikan, huono tunnelma taas pilaa 
tärkeänkin kaupan tai tapahtuman. 

Johtamisen uudet tuulet
Tunnelmamuotoilu on asiakaskokemuksen johta-
misen näkökulma, jonka avulla voimme synnyttää 
haluttuja ajatuksia, aistikokemuksia ja sosiaalisia 
tunteita. Tunnelmamuotoilussa pohditaan, mitä 
todella koemme kohtaamisissa ja miten tunteita 
tai kokemuksia voi johtaa. Se on ajattelumalli, jon-
ka avulla voimme tarkastella, miten asiakas näkee 
ja kokee kohtaamiset. Sen avulla voimme kehittää 
myös parempaa henkilöstökokemusta. Hyvä tun-
nelma korreloi – onnellinen henkilöstö tuottaa 
tutkitusti onnellisia asiakkaita. Tulevaisuuden me-
nestyjät osaavat nostaa ihmiset kaiken tekemisen 
ja suunnittelun keskiöön. Henkilöstö pääsee vai-
kuttamaan kohtaamisiin ja tekemään niistä iki-
muistoisia, kukin omalla persoonallisella tavallaan.

Vuosi 2017 tulee olemaan ihmisten vuosi, jolloin 
kokemukset, tunteet ja tunnelmat ovat suunnittelun ja 
tekemisen keskiössä. Yritykset kehittävät ja mittaavat 

asiakaskokemusta asiakkaan silmin, mutta rinnalle 
on nousemassa myös henkilöstön arjen tunteiden ja 
kokemusten kehittäminen ja mittaaminen. Hyvästä 
tunnelmasta hyötyvät kaikki – niin asiakkaat, työnte-
kijät, kumppanit kuin yrityksen johtokin. Tunnelman 
johtamisella on syvempi vaikutus meihin ja koke-
maamme kuin millään muulla johtamisen tekniikalla. 

Pasi Brusi 
Partner 

Futurelab Finland

Marjo Rantanen 
Kokemusvalmentaja ja kirjailija 

Tunnelmamuotoilu (Talentum Pro, 2016)
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Miksi palvelumuotoiluun kannattaa panostaa?

Asiakkaille tulee tarjota elämyksiä. Palvelubisnek-
sessa eletään aikaa, jossa uudet innovatiiviset toimi-
jat tuovat markkinoille kiihtyvällä tahdilla tuotteita 
ja palveluita, joiden tarjoama asiakaskokemus on 
monesti tavalla tai toisella parempi kuin perinteisten 
kilpailijoiden. Miten näin on päässyt käymään?

Digitalisaatio on mahdollistanut uudenlaisten 
tuotteiden ja palveluiden kehittämisen murto-osal-
la siitä kustannuksesta, mitä aiemmin olisi vaadit-
tu. Muutosta kiihdyttävä osaltaan myös seuraavat 
syyt. EnsinnäkIn uusilla toimijoilla ei ole mennei-
syyden taakkaa harteillaan. Asioita on kehitetty eri 
aikoina, eri tekniikoilla ja erilaisilla motiiveilla. Kai-
ken aiemmin tehdyn sitominen yhteen ei aina ole 
helppoa teknisesti saati asiakaskokemuksen näkö-
kulmasta. Toiseksi innovaatiot syntyvät enenevässä 
määrin ihmisten omasta elämästä; löydetään keino 
tehdä jokin asia paremmin tai tuoda helpotusta ar-
keen. Omakohtainen ongelman kanssa tuskailu on 
mitä oivallisin motivaattori ratkaista asia. Kolman-
neksi perinteisemmille toimijoille digitalisaatio va-
litettavasti tarkoittaa vieläkin monessa tilanteessa 
enemmän vanhan palvelun tai toimintamallin suo-
raviivaista digitointia kuin todellista digitalisointia. 
Näkisin, että nykyisin kehittäminen tulisi aloittaa 
ajatuksella, että tuote tai palvelu suunniteltaisiin 
”nollasta” huomioiden nykypäivän kyvykkyydet ja 
kysymällä miten tämän tekisimme, jos emme olisi 
vielä koskaan tätä tuotetta myyneet tai palvelua 
tarjonneet.

Asiakaskokemuksen 
kehittäminen ei ole uusi juttu
Lähdimme panostamaan muotoiluun vuonna 2011, 
kun perustimme Ouluun mobiilikehitysyksikön ja 
palkkasimme aiempaa vahvemmin muotoiluosaa-

mista hallitsevia tekijöitä. Oulussa ovat syntyneet 
mm. palkintoja niittäneet palvelut, kuten Pivo ja OP-
mobiili. Digipainotteisen muotoilun ohella muotoi-
lun hyödyntämistä laajennettiin ja loimme vuonna 
2013 Pohjola Sairaalan (silloinen Omasairaala), jos-
sa koko hoitoketju suunniteltiin uudelleen potilaan 
parasta ajatellen. Toki asiakaskokemuksen kehittä-
minen ei meilläkään ollut uusi juttu. Eräässä henki-
löstölehdessä vuodelta 1976 uhotaan, kuinka meistä 
tulee asiakaskeskeisiä. Paljon hyvää on menneinäkin 
vuosina saavutettu. Uskomme vahvasti siihen, että 
muotoilun menetelmät tarjoavat meille oivallisen 
tavan rakentaa ylivertaisia asiakaskokemuksia.

Kehittämisen suhteen kaikki varmasti haluavat, 
että resurssit käytetään tehokkaasti ja oikein. Pe-
rinteisesti asioita on monesti valmisteltu omien 
seinien sisällä melko pitkälle, ennen kuin niistä on 
puhuttu asiakkaille. Käytännössä on siis kulutettu 
aikaa ja rahaa työhön, joka saattaa osoittautua 
tarpeettomaksi. Ideat ja aihiot tulisikin heittää asi-
akkaiden raadeltavaksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, jotta oikea suunta löydetään jo alku-
metreillä. Asiakkaiden osallistamiseen muotoilu 
tarjoaa lukuisia keinoja perinteisistä haastatteluis-
ta luovempiin yhteissuunnittelun metodeihin. 

Yksi hyvä keino lähteä kehittämään olemassa 
olevaa paremmaksi on kokeilla palvelun käyttöä 
asiakkaan roolissa. Oletko soittanut omaan puhe-
linpalveluunne? Oletko asioinut lastenrattaiden 
kanssa omassa myymälässänne? Oletko ulkopaik-
kakuntalaisena yrittänyt löytää tavaratalosta ha-
luamasi tuotteen? Omakohtainen kokemus voi olla 
melkoisen herättävä, varsinkin jos tuote tai palvelu 
ei näyttäydy ihan sellaisena kuin sen päiväunissaan 
on nähnyt. Asiakaspalautteen kerääminen yksinään 
ei riitä, koska harvoin kukaan kehuu palvelun hyviä 
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ominaisuuksia. Enemmän keskitytään purkamaan 
pahaa oloa silloin, kun koko homma on mennyt 
kiville. Eikä aina edes silloin, koska me suomalaiset 
olemme aika nöyrää kansaa. Palautteista saa hyvää 
näkökulmaa, mutta autuaaksi tekeviä ne eivät ole. 

Asiakkaiden osallistaminen erilaisin keinoin avaa 
toiminnan taustalla olevia motiiveja ja auttaa ym-
märtämään asiakkaan käyttäytymistä. Asiakkaita voi 
pyytää vaikkapa pitämään päiväkirjaa tai dokumen-
toimaan arkeaan digitaalisesti. Beta-käyttäjien avulla 
voidaan saada arvokasta palautetta ennen laajempaa 
lanseerausta. Tärkeintä on osata osallistaa mahdolli-
simman monipuolista otosta käyttäjäryhmistä, jotta 
kaikki näkökulmat saadaan kaivettua esiin. 

Muotoilijoita meillä on nykyisin useita kymme-
niä, joten taidamme olla Suomen mittakaavassa 
jo jonkin kokoinen muotoilijoiden työllistäjä. Li-
säksi teemme yhteistyötä monien muotoilutoi-

mistojen kanssa, joko skaalautuvuuden vuoksi tai 
päivittääksemme omia ajatuksiamme. Olemme 
työssämme osallistuneet todella monenlaiseen ke-
hitystyöhön sekä sisäisten että ulkoisten palvelui-
den parissa. Pienimmillään kyse saattaa olla jonkin 
tuotealueen puutteen korjaamisesta, ja toisaalta 
muotoilu tulee ulottaa yrityksen strategiselle ta-
solle saakka, jotta asiakasnäkökulma ja tekemisen 
oikea suunta varmistetaan jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa. Lisäksi tulee muistaa henkilöstön näkö-
kulma, koska työntekijäkokemuksella on monesti 
kriittisen suuri merkitys asiakaskokemukseen. Jos 
henkilöstö turhautuu typerien toimintamallien tai 
toimimattomien järjestelmien parissa, näkyy se 
heti asiakkaalle. Toisaalta, jos sisäinen toiminta on 
mallikasta ja henkilöstöstä huolehditaan, ovat he 
innokkaita tekemään kaikkensa erinomaisen asia-
kaskokemuksen eteen.
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Kenestä voi tulla muotoilija?
Monesti kysytään, millaisella koulutuksella tai 
osaamisella voi ryhtyä muotoilijaksi. Perinteet täl-
lä saralla johtavat juurensa teollisen muotoilun 
ja tietotekniikan koulutusaloille, joissa muotoilua 
ja käyttäjälähtöistä suunnittelua on opetettu jo 
kauan. Palvelumuotoilu itsenäisenä aiheena on 
opintosuuntauksena uudempi, mutta nykyisin sitä 
opetetaan isommassa tai pienemmässä roolissa 
lukuisissa korkeakouluissa ympäri Suomen. Lisäksi 
tarjolla on monia lyhyempiä kursseja, joilla pääsee 
hyvin alkuun.

Pelkällä koulutuksella ei kuitenkaan vielä tu-
le muotoilijaksi. Toisaalta myöskään koulutuksen 
puute ei estä muotoilijaksi ryhtymistä. Tekemisen 
kautta teoria saa todellisen merkityksen ja varsin-
kin muotoilun saralla konkreettinen tekeminen on 
avainasemassa. Hyvin suunniteltu ei ole puoliksi 
tehty, vaan aloittamatta. Kovin harvoin kukaan 
osuu ensimmäisellä arvauksella oikeaan, siksi ke-
hittäminen tulee saada ketteräksi ja kokeilevaksi 
prosessiksi, jossa on myös lupa epäonnistua – eli 
oppia. 

Olen vahvasti sitä mieltä, että poikkitieteellisyys 
on erittäin tärkeää. Omassa työyhteisössäni on 
mm. kokki, maisema-arkkitehti, kauppatieteilijöitä, 
insinöörejä ja liiketoiminnan kehittäjiä. Mutta mikä 
meitä kaikkia yhdistää? Ainakin uteliaisuus, empa-
tiakyky ja tahto rakentaa asiakkaille merkityksellisiä 
tuotteita ja palveluita. Puhutaan myös design thin-
kingistä, muotoiluajattelusta, joka on se ensimmäi-
nen asia, jonka pitää olla hallussa. Palvelumuotoilu 
on lopulta kokoelma erilaisia muotoilun ja kehit-
tämisen menetelmiä, joita voi kokeilla, ja niistä voi 
oppia joka päivä uutta.

Muotoiluun panostaminen on viime kädessä 
ihmiseen, asiakkaaseen, panostamista. Kokemus-
ten luominen vaatii syvää ymmärrystä asiakkaan 
maailmasta, jossa emootioilla on suuri rooli, onhan 
palveluliiketoiminta monesti pitkälti tunnetasolla 

ajatuksia herättävää – tai sitten täysin neutraalia, 
mikä ei välttämättä ole aina hyvä asia. Jos palve-
luntarjoaja ei pysty herättämään positiivista vä-
rinää ihmisessä, saattaa se nopeasti joko vaihtua 
toiseen tai jäädä harmaaksi taustaksi, joka unoh-
tuu helposti, jos jotain mielenkiintoisempaa tulee 
vastaan. 

Päätän kirjoitukseni samaan ajatukseen, jol-
la aloitin sen. Asiakkaille tulee tarjota elämyksiä. 
Uskomme siihen, että elämyksiä pystyy luomaan 
muotoilun menetelmiä hyödyntäen, siksi me pa-
nostamme palvelumuotoiluun.

Harri Nieminen 
Service Design Lead 

OP
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Datasta tulokseen
 • Datalla asiakasuskollisuuteen 

 Mira Mäkiranta, Quru Oy

 • Offline- ja online-datan yhdistelmässä on markkinoijan Graalin malja 
 Jarmo Lipiäinen, Insight360
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Uuden asiakkaan hankkiminen maksaa paljon, 
senhän me jo tiedämme. Siksi olemassa olevat 
asiakkaat kannattaa pitää iloisina. Ja mikäpä pitäi-
si asiakkaan paremmin tyytyväisenä kuin se, että 
palvelun tarjoaja tietää, mitä asiakas tarvitsee, ja 
millaisista ratkaisuista hän saattaisi juuri tänään 
olla kiinnostunut. 

Pienten kivijalkaputiikkien henkilökohtainen 
palvelu on jo vuosikymmeniä perustunut asiak-
kaan tuntemiseen, eikä taustalle tarvita sen kum-
mempaa tietojärjestelmää kuin yrittäjän hyvä 
kasvomuisti ja innokas asiakaspalveluasenne. Va-
kioasiakkaiden mieltymykset muistetaan, ja satun-
naistenkin kävijöiden tarpeista voi päätellä paljon 
kasvokkain kohdatessa. Kun yrityksen koko kasvaa 
ja kohtaamiset siirtyvät verkkoon, asiakas muuttuu 
helposti kasvottomaksi. Paraskaan ihmistuntemus 
ei enää riitä, tarvitaan jotakin muuta. Tarvitaan 
järjestelmällisesti kerättyä ja jäsenneltyä tietoa 
asiakkaasta ja hänen tarpeistaan ja toiveistaan – 
tarvitaan dataa.

Asiakkuuksien hallinnan näkökulmasta datan 
käytön voi jakaa kolmeen osaan. Ensin keskity-
tään datan keräämiseen: millaista tietoa kannattaa 
tallentaa, mihin, ja mistä lähteistä sitä saadaan? 
Tämän jälkeen eri lähteiden tiedot yhdistetään 
toisiinsa eheän kokonaiskuvan rakentamiseksi. Kol-
mannessa vaiheessa pohditaan sitä, millä kaikilla 
tavoilla valmista tietopankkia voidaan hyödyntää. 

1. Datan suunnittelu 
ja tallentaminen
Kaikki hyvä alkaa huolellisesta suunnittelusta. Mil-
laista tietoa asiakkaista kannattaa kerätä? Vastaus 
on yksinkertainen: asiakkaista kannattaa kerätä 
sellaista tietoa, mistä liiketoiminnalle on hyötyä. 

Datalla asiakasuskollisuuteen

Käsitys siitä, millaisella tiedolla on oikeasti merki-
tystä asiakkuuden hallinnassa, vaihtelee yrityksen 
osastolta toiseen. Siksi tiedonkeruun suunnitte-
luun kannattaa varata aikaa kaikilta avainhenkilöil-
tä. Datatarpeiden kartoitus on vahvasti strategista 
työtä, ja se aloitetaan usein peruskysymyksistä: 
Miksi meidän yrityksemme on olemassa, ja millai-
sia tavoitteita sillä on? Millaista tietoa tarvitaan 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä minun 
täytyy tietää asiakkaastani, jotta voisin palvella 
häntä paremmin?

Kun tiedon tarpeet on kartoitettu, alkaa sen 
kerääminen ja tallentaminen. Asiakastiedon hallin-
nan keskiössä on CRM-järjestelmä, johon tallenne-
taan olennaiset tiedot asiakkaasta (mm. nimi, de-
mografiat, käytössä olevat palvelut, tilaushistoria, 
asiakaspalvelun yhteydenotot). Web-analytiikka 
– esimerkiksi Google Analytics – kerää tietoa sii-
tä, miten ja millaisilla laitteilla kävijät käyttävät 
verkkosivustoa ja/tai verkkokauppaa. Erilaiset kyse-
lytutkimukset (asiakastyytyväisyystutkimus, verk-
kosivuston kävijätyytyväisyystutkimus, profiilitut-
kimukset jne.) puolestaan tarjoavat pehmeämpää 
tietoa käyttäjän mieltymyksistä ja tyytyväisyydestä 
palveluun, ja niiden avulla voidaan myös helposti 
kartoittaa käyttäjien toiveita palveluiden kehittä-
misen suhteen. Käytössä voi olla myös mainon-
nanhallintajärjestelmä, joka profiloi käyttäjiä digi-
taalisten mainosten jakelun näkökulmasta. Näiden 
lisäksi tietenkin olemassa on koko joukko muitakin 
datalähteitä aina kvalitatiivisista tutkimuksista 
henkilökunnan hiljaiseen tietoon. 

2. Datan yhdistäminen
Viime vuosina markkinointimaailma on kohissut 
Big Datan ympärillä. Totuus on kuitenkin se, ettei 
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datan määrä ratkaise: pienet ja keskisuuret datat 
ovat yhtä tärkeitä ja usein tärkeämpiäkin kuin 
suuret massiiviset dataoksennukset. Dataa ei var-
sinaisesti puutu maailmasta, ja valtava osa siitä 
on lähinnä servereitä ja pilvipalveluita turhaan 
turvottavaa ongelmajätettä – hyödyllisen datan 
mukana tulee aina aimo annos hyödytöntä, ja tar-
peellinenkin tieto muuttuu nopeasti tarpeettomak-
si, jos siihen ei reagoida. Pahimmassa tapauksessa 
suunnitteluvaihe on unohtunut kokonaan, joten 
on päätetty kerätä ja tallentaa ”kaikki”. Tuloksena 
on hähmäinen datasuo, jossa kukaan ei osaa suun-
nistaa.

Big Data -ajatus ei laajasti ymmärrettynä kui-
tenkaan liity datan määrään, vaan kattavuuteen 
– siihen, että datalähteet integroituvat toisten 
datalähteiden kanssa holistisen kokonaiskuvan ra-

kentamiseksi. ”Verkkokaupan myynti kasvoi 15 %” 
on toki tärkeää tietoa liiketoiminnan kehitykselle, 
mutta asiakkuuden hallintaan se ei tarjoa työkalu-
ja. Keskiarvojen sijaan haluamme tietää, mitä Matti 
etsi viime viikolla verkkokaupastamme, ostiko hän 
lopulta tuotteen, tehtiinkö kaupat verkossa vai 
myymälässä, oliko Matti tyytyväinen verkkokau-
pan toimivuuteen, missä Matti asuu, kuinka vanha 
Matti on ja kuinka paljon Matti on viimeisen vuo-
den aikana käyttänyt ostoksiin yrityksessämme, 
mikäli verkko- ja kivijalkakaupan ostokset yhdis-
tetään. 

Jotta dataan pystytään lisäämään tieto käyttä-
jän henkilöydestä, käyttäjä on pyrittävä tunnista-
maan kohdatessa. Yksityisyyttämme suojellaan, 
joten tunnistamiseen tarvitaan aina asiakkaan 
suostumus. Siksi meitä pyydetään verkossa rekiste-
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röitymään palveluun ja kirjautumaan sisään, ja sa-
masta syystä meidän toivotaan höyläävän kanta-
asiakaskorttiamme kaupan kassalla asioidessam-
me. Erilaiset jäsenyydet ja kanta-asiakasohjelmat 
ovat siis monille yrityksille tarjouksineen arvokas 
sitouttamiskeino, mutta samalla ne tarjoavat tavan 
kerätä personoitua dataa.

Aina, kun puhutaan henkilökohtaisesti käyttä-
jään liittyvästä tiedosta, sen liikuttelussa on oltava 
erityisen varovainen. Käyttäjien henkilökohtaisia 
tietoja ei koskaan tallenneta esimerkiksi web-
analytiikkadataan. Useimpien web-analytiikkatyö-
kalujen käyttöehdoissa kävijän henkilökohtaisten 
tietojen eli niin sanottujen PII-tietojen (Personally 
Identifiable Information) on yksiselitteisesti kiellet-
ty, vaikka laki sen sallisikin (tosin myös laki asettaa 
tiukat rajoitukset henkilökohtaisen tunnistamisen 
mahdollistavan käyttäjädatan välittämiseen eri-
tyisesti EU:n ulkopuolella sijaitseville palvelimille). 
Siksi tarvitaan jokin muu yksilöivä muuttuja – vaik-
kapa anonyymi asiakasnumero – jonka avulla eri 
datalähteiden tiedot voidaan yhdistää toisiinsa, ja 
lopulta palauttaa CRM-järjestelmästä löytyvään 
tarkempaan tietoon käyttäjän henkilöydestä.  

Kun yhdistävä muuttuja on valittu, on pidettävä 
huoli siitä, että se löytyy samanlaisena kaikista ke-
rätyistä datoista. Web-analytiikassa asiakasnume-
rolle voidaan luoda oma muuttujansa, ja asiakkaan 
sisäänkirjautumistiedon avulla sama kävijä voidaan 
tunnistaa myös eri päätelaitteiden yli. Yrityksen 
omilla sivuilla pyörivät kyselytutkimukset kannat-
taa yhdistää web-analytiikkaan, jolloin analytiikan 
kävijätunnistus ulottuu myös kyselyyn ja toisaalta 
web-analytiikan taustatietoja voidaan käyttää ky-
selydatan taustamuuttujina. Muissa kuin verkossa 
pyörivissä kyselyissä asiakasnumeron voi tietenkin 
kysyä vastaajalta. Kaupan kassalla asioidessa kan-
ta-asiakaskorttia höyläävän kävijän asiakasnumero 
tallentuu järjestelmään. 

Sitten, kun sama avainmuuttuja löytyy eri järjes-
telmistä, useat datalähteet on mahdollista yhdistää 
yhdeksi suureksi datapankiksi. Tuloksena syntyy si-
tä itseään: Big Dataa.

3. Datan käyttäminen
Kun dataa on kerätty ja yhdistelty, on aika ryhtyä 
toimiin. Täydellisestäkään tietopankista ei ole mi-
tään iloa, jos sitä ei kukaan käytä. 

Yksi keskeisimpiä datan käyttötarkoituksia on 
aina ymmärryksen lisääminen. Kun asiakkaiden 
polut ja tyypilliset elinkaaren vaiheet ymmärre-
tään, on päätösten teko helpompaa. Ymmärrykses-
tä voidaan edetä saumattomasti segmentointiin 
eli erilaisten asiakastyyppien tunnistamiseen ja 
ryhmittelyyn. Segmenttitietoa voidaan hyödyntää 
laajasti esimerkiksi palveluiden tuotteistamisessa 
ja verkkosivuston rakenteen suunnittelussa.

Asiakkuuden hallinnan kannalta tietopankkien 
keskeisimmät hyödyt liittyvät kuitenkin viestin-
tään. Kun data on kunnossa, voi markkinoija va-
listuneesti arvata, mistä tuotteista tai palveluista 
tämä asiakas saattaisi olla kiinnostunut, ja milloin 
on oikea aika lähestyä asiakasta. Imurin ostaneel-
le asiakkaalle kannattaa parin kuukauden päästä 
ostoksesta kaupata pölypusseja, ja skifisarjakuvia 
ahmiva kirjakauppa-asiakas ilahtuu uusimmasta 
Brian K. Vaughanin Saga-albumista tarjoushintaan. 
Viestinnän kohdennus eli targetointi lisää mainon-
nan tehoa, ja loppuasiakaskin tutustuu viesteihin 
mieluummin silloin, kun tarjolla on todennäköisesti 
juuri häntä kiinnostavia tuotteita. Sisältöä kannat-
taa varioida suorapostitusten ja sähköpostikirjei-
den lisäksi myös verkkokaupassa ja digitaalisissa 
mainosverkostoissa.

Yksinkertaisimmillaan viestien kohdennus voi 
tarkoittaa muutamaa eri versiota uutiskirjeestä, 
mutta mitä tarkemmalle tasolle edetään ja mitä 
useampi kanava kohdennukseen valjastetaan, sitä 
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hankalampaa variointi on manuaalisesti. Tähän 
tarvitaan markkinoinnin automaatiota eli järjestel-
mää, joka osaa annettujen reunaehtojen puitteissa 
luoda ja ajastaa tietylle asiakkaalle sopivat nostot 
automatisoidusti. Kun järjestelmän käyttämä data 
on laadukasta ja luotettavaa, lopputuloksena lä-
hetetyt viestit tuntuvat vastaanottajasta relevan-
teilta. Markkinointi muuttuu hiljalleen palveluksi 
ja asiakas pysyy tyytyväisenä – ja lopulta aiempaa 
useammin myös asiakkaana.

Mira Mäkiranta 
Senior Web Analyst, Quru Oy 

Google Regional Trainer
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Offline- ja online-datan yhdistelmässä 
on markkinoijan Graalin malja

Asiakasymmärrys ja asiakkaan valinta-arkkitehtuu-
rin muutosten tunnistaminen yhdistettynä oikea-
aikaiseen markkinointiin ja myyntiin nousevat 
kriittisiksi menestystekijöiksi. Edellä mainittuihin 
tarvittava data, niin perinteinen kuin digitaalinen-
kin, on olemassa ja odottamassa hyödyntämistä. 
Datan kerääminen ei ole kenellekään ongelma, 
sen jalostaminen ja ymmärtäminen markkinoinnin 
käytössä näyttäisi olevan. Offline- ja online-datan 
kombinaatio yhdistettynä relevanttiin tarinaan 
asiakasrajapinnoilla on palvelumarkkinoinnin yti-
messä. Ei pitäisi olla enää uusi asia kenellekään, 
mutta yllättävän tiukassa näyttää perinteinen koh-
deryhmä- ja mediasuunnittelu edelleen olevan. Nyt 
jos koskaan on vanhat ja pölyttyneet toimintatavat 
ja -mallit haudattava ja otettava askel kohti ihmis-
ymmärryksestä johdettua markkinointia media- ja 
kanavariippumattomasti. Media ei ohjaa, vaan ylei-
sö ja sen käyttäytyminen ohjaa. Asiakas on kuskin 
paikalla ja tulee olemaan. Markkinoijan tehtävä on 
adaptoitua tähän matkaan kuunnellen ja opastaen 
oikeaan suuntaan.  

Ihmisymmärryksessä on toimivan 
markkinoinnin yhtälö
Kun asiakkaasta on tullut pysyvästi pomo, perin-
teinen myyntisuppilo ja markkinoinnin vuosikello-
ajattelu eivät enää toimi. Ennen myyjä haki ostajaa, 
nyt ostaja hakee myyjää. Ennen myyjä etsi liidejä, 
nyt liidi etsii myyjää. Tämä on perustavaa laatua 
oleva ajattelutavan muutos. Myynnin ja markki-
noinnin ajankäytön ja toimintatapojen pitää muut-
tua merkittävästi asiakkaiden ostokäyttäytymisen 

muutoksen myötä. Ensinnäkin ymmärrys siitä, että 
et ole myyntiprosessissa vaan asiakkaan ostopro-
sessissa on lähtökohta ajattelu- ja toimintatavan 
muutokselle. Työntävä myynti ja markkinointi on 
muuttunut kuuntelevaksi ostopolun asiantuntija-
palveluksi, joka pitäisi pystyä integroimaan asiak-
kaan ostopolun joka vaiheeseen pienintä yksityis-
kohtaa myöden. Ihmisistä etäällä olevat brändit 
tulevat kuolemaan elleivät ole sitä jo tehneet.

Kuuntelevaan ja tunnistettavaan asiakkaan 
ohjaamaan palvelevaan myyntiin tarvitaan niin 
offline- kuin online-dataa. Se vaatii erinomaisen 
vahvan adaptaation kaikilla rajapinnoilla, joiden 
kohtaamispisteissä käydään tärkein kilpailu luotta-
muksesta ja asiakassuhteen lujuudesta. Ei riitä että 
kuulee, on osattava myös kuunnella. Tämä vaatii 
täyskäännöstä tuotekeskeisyydestä asiakaskeskei-
syyteen, jossa kaikki rajapinnat ovat synkronoitu 
asiakkaiden palvelemiseen. Parhaimmillaan asiakas 
ja yritys muodostavat win-win symbioosin, jossa 
rajat poistuvat ja vaihtaminen ei ole enää vaihto-
ehto.

Ihminen haluaa oppia, löytää, tehdä tai ostaa 
tuotteita ja palveluita nopeasti. Jos tässä hetkessä 
et ole asiakkaan harkintalistalla tai brändisi asiak-
kaan verkkokalvolla helposti saatavilla, olet hävin-
nyt pelin. Niissä hetkissä, joissa ostajan aikomus on 
vahva ja nopeasti päättävä pystyt ostoaikeeseen 
vielä vaikuttamaan kohdennetulla juuri hänelle 
relevantilla sisällöllä. Edellä mainittu ei ole mah-
dollista vanhoilla markkinoinnin vuosikelloilla ja 
perinteisellä media- ja kohderyhmäsuunnittelul-
la. Markkinoinnin vuosikellon voit heittää roskiin 
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saman tien ja alkaa ajattelemaan uudella tavalla. 
Hetkissä, joissa asiakas ja yritys kokevat yhteisen 
jaetun arvon, syntyy ylivoimainen kilpailuetu. 

Toimivan markkinoinnin yhtälö on seuraava: 
”offline-data 
+ online-data 
+ tarina 
+ palveleva myynti
= menestys”

Offline- ja online-datan symbioosi
Digitaalinen ekosysteemi tarjoaa symbioosille täy-
dellisen kasvualustan. Jatkuvan vuorovaikutuksen 
mahdollisuus ja molempia osapuolia hyödyttävä 
aitoon ymmärrykseen perustuva dialogi mah-
dollistaa pitkät ja hedelmälliset asiakassuhteet. 
Symbioosissa kilpailuetu muodostuu reaaliaikaisen 
käyttäytymisen, tarpeiden, motiivien, kontekstien 
ja ostoaikeen synteesistä. Yksinkertaistettuna tä-
mä tarkoittaa yrityksen adaptoitumista asiakkaan 
ostokäyttäytymiseen, johon rakennetaan sisällön 
ja ostoaikeen matriisi. Asiakaskokemus paranee 
kohisten ja tyytyväinen asiakas kertoo kokemuksis-
taan myös muille varsinkin sosiaalisessa mediassa 
ja face-to-face, jolloin yrityksen sosiaalinen brän-
diarvo kasvaa.

Kun tunnistat ja tunnet markkinoiden luonnolli-
sen kysynnän, asiakkaiden liikkeen ja sen nopeuden 
sekä oman yrityksen tarjoaman position asiakkaan 
harkintalistalla omat kanavasi ja mediasi tavoitta-
vat yhä suuremman osan potentiaalisista ja ny-
kyisistä asiakkaista. Tähän tarvitset niin perinteis-
tä- kuin digitaalista dataa ja näiden yhdistelmää. 
Sisältömarkkinointi on kysynnän luomisen, löydet-
tävyyden ja myyntikonversion ytimessä. On pystyt-
tävä ymmärtämään ostopolun tekijät ja ihmisen 
käyttäytyminen eli missä kategoriassa pelataan, 
millä impulssiherkkyydellä ja valinnan intensiteet-

titasoilla. Tästä ymmärryksestä syntyy dataohjatun 
markkinoinnin viitekehys, jonka sisällä hyvin hoi-
dettu automaatio yhdistettynä merkitykselliseen ja 
vaikuttavaan tarinaan saa kassakoneen laulamaan. 

Datassa on tarina, tarinassa on tulos
Tarinallistamista markkinoinnissa pitää lisätä. 
Markkinoijan tehtävä on rakentaa tarina asiakkaan 
lähtökohdista, ei omista, käyttää dataa tarinan to-
distusvoimassa ja rakentaa sellainen sisällöllinen 
arvolupaus, jossa asiakas kokee myynnin palveluna. 
Paljon näkee edelleen markkinointia jossa tarinaa 
rakennetaan omista lähtökohdista, ei asiakkaan 
lähtökohdista, ja sitten ihmetellään kun konversiot 
jäävät alas ja ovipumppu ei laula. Tarinalla välität 
tunteen ja tunne jos mikä on tärkeää dialogissa. 
Tarinalla muotoilet tuotteesta tai palvelusta ko-
kemuksen. Itse tarina, sen merkitys, vivahteet ja 
sävy vaihtelevat segmenttikohtaisesti. On osattava 
lukea ja kuunnella ostajaa, ostajan motiiveja, to-
dellista käyttäytymistä. Tarinaa ei tarvitse keksiä, 
kaikki tarvittava informaatio on jo olemassa. Paik-
kasidonnaisuus ja reaaliaikainen dialogi kuluttajien 
ja brändien välillä tulee kasvamaan merkittävästi. 
Hyvinkin pitkälle viedyt kustomoidut ja käyttäjä-
kohtaiset sisällöt vievät kohdennetun markkinoin-
nin konversiot ihan uudelle tasolle.

Tarve- ja motiivipohjaiset segmentoinnit tulevat 
yhdistymään online-kanavissa reaaliaikaisesti asi-
akkaan hetkeen. Nykyteknologialla eri kanavat ja 
kohtaamispisteet on suhteellisen helppo tunnistaa. 
Kun rakennat näihin kohtaamispisteisiin ja hetkiin 
oikean sisällön niin alkaa tapahtua. Asiakaskoke-
mukseen panostavat yritykset valtaavat markkinat. 
Markkinoijalle luulisi olevan hyvinkin vapauttavaa, 
jos mainonnan kohdennuspäätökset tehdään tie-
toon pohjautuen, ei hihavakiolla. Ensin valitaan 
dataperusteisesti oikeat yleisöt ja kanavat, sitten 
vasta mediat. Luotettava ja reaaliaikainen ihmisen 
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tarpeisiin, motiiveihin sekä kontekstiin pohjautuva 
data yhdistettynä ostoaikeeseen tarjoaa kohdenta-
jalleen parhaan mahdollisen kasvualustan.

Yhdistämällä offline- ja online-dataa ja ym-
märtämällä sitä oikeasti, saat erinomaisen rikkaan 
kuvan toimintaympäristöstäsi ja sen muutoksista. 
Ja vielä tarkemmin määriteltynä saat kirkkaamman 
kuvan asiakaan näkökulmasta ja sen muutoksista 
toimintaympäristön sisällä. Kun tuot sen kaiken 
liiketoiminnan kehittämisen ytimeen ja johdon yk-
kösagendaksi, olet oikealla polulla.

Jarmo Lipiäinen 
Head of Customer Insight ja COO 
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