
Kysyimme kuluttajilta minkälaiset asiat 
ovat heille merkityksellisiä, kun he 
asioivat yritysten kanssa.

MITÄ KULUTTAJAT  
ODOTTAVAT MARKKINOINNILTA?



KULUTTAJAT  TOIVOVAT 
BRÄNDEILTÄ PAREMPAA PALVELUA
Kuluttajien odotukset ovat kasvaneet ja yrityksillä on täysi työ pysyä näi-
den odotusten perässä. Haasteellisesta tilanteesta kertoo muun muas-
sa Forbesin uutinen, jonka mukaan kuluttajien odotukset ovat viidessä 
vuodessa kasvaneet 20 prosentilla. Yritykset ovat kuitenkin onnistuneet 
parantamaan omaa toimintaansa vain 5 prosentilla.

Tutkimme loka-marraskuussa haastattelemalla 440 kuluttajaa eri puolilta Suomea siitä, mitä suomalaiset kuluttajat 
odottavat brändeiltä tänä päivänä. Samalla selvitimme miten digitalisoituminen on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäyty-
miseen, mistä kuluttajat etsivät tietoa ostopäätöksen tueksi ja millä tietolähteellä on eniten vaikutusta lopulliseen osto-
päätökseen. Jaoimme vastaukset kahteen sukupolveen: vuosina 1980-1995 syntyneeseen nettinatiiviin Y-sukupolveen 
sekä vuosina 1964-1979 syntyneeseen X-sukupolveen. Lisäksi haastattelimme 41 markkinointijohtajaa ja yrityspäättäjää 
siitä, mihin markkinoinnin panostukset suunnataan tällä hetkellä ja mitkä asiat tulevat olemaan agendalla tulevan kolmen 
vuoden aikana. Tähän raporttiin olemme koonnet kohokohdat molemmista tutkimuksista.

Taulukko 1. Miten markkinoinnin panostukset vastaavat kuluttajien odotuksiin?
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Kysyimme kuluttajilta minkälaiset asiat ovat heille merkityksellisiä, kun 
he asioivat yritysten kanssa. Tulosten perusteella perinteiseen mainon-
taan sekä kuluttajan tarpeisiin räätälöityihin viesteihin suhtauduttiin 
positiivisemmin kuin suoramarkkinointiin ja verkkomainontaan. Henkilö-
kohtainen palvelu sekä huolenpito oston jälkeen nousivat kuitenkin tärke-
ydessä ylitse muiden.
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“Jälkimarkkinointia olisi hyvä-
ehdä siitä, tuliko tavara perille ja 
onko tuotteen laatu luvatun ve-
roista. Yrityksen olisi myös hyvä 
tehdä kartoitusta aika ajoin siitä, 
kuinka tuote on kestänyt.”

“Se kun tuotteen oston tai pal-
velun jälkeen otetaan yhteyttä ja 
kysytään menikö kaikki hyvin. Se 
on erinomaisen hyvää palvelua ja 
saa asiakkaan tuntemaan itsen-
sä tärkeäksi.”

Peilasimme seuraavaksi kuluttajien odotuksia markkinoinnin 
tämän hetkisiin panostuksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. 
Tulosten mukaan markkinointijohdon haasteena on resurssien ja 
panostusten hajauttaminen. Perinteistä mainontaa lukuun otta-
matta markkinointijohto suuntaa huomattavan määrän panostuk-
sia usealle eri osa-alueelle. Panostukset erityisesti verkkomainon-
taan, mutta myös suoramarkkinointiin ja perinteiseen mainontaan 
ovat ylisuuret suhteessa kuluttajien odotuksiin. 

Vaikka henkilökohtainen palvelu nähdään yrityksissä tärkeänä, 
ovat panostukset siihen vuorostaan markkinointijohdon budjeteis-
sa alipainossa. Markkinointijohdon tulisi valita, mihin se aikoo tule-
vaisuudessa keskittyä ja satsata näihin asioihin. Vain merkittävillä 
ja suunnatuilla panostuksilla saadaan aikaan asiakkaan kannalta 
erinomaisia tuloksia.

Lisäksi kuluttajat toivovat entistä voimakkaampaa fokusta 
huolenpitoon oston jälkeen. Digitaalisella aikakaudella oston 
jälkeinen välittäminen ja huolenpito tuovat paljon mahdollisuuksia 
asiakasuskollisuuden kehittämiseen. Kun entistä useampi ostos 
tehdään verkossa, jää henkilökohtainen kontakti yritykseen usein 
vähäiseksi. Tässä tilanteessa edellytykset syvälle asiakassuhteelle 
ovat pienemmät verrattuna tilanteeseen, jossa asiakas on saanut 
oston yhteydessä kasvokkain erinomaista palvelua.

Luomalla myös digitaalisiin ostopolkuihin henkilökohtaisia kontaktipisteitä vahvistetaan asiakassuhdetta ja osoitetaan asi-
akkaalle, että hänestä välitetään. Asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen oston jälkeen on hyvä tilaisuus tehdä juuri niin. 
Lisäksi erinomaisia kokemuksia keräämällä saadaan arvokasta suosittelutietoa, jota on mahdollista hyödyntää markkinoin-
nissa uusien asiakkaiden ostopäätösten tukemiseen. Markkinoinnin tulisikin ottaa voimakkaampi jalansija palveluproses-
seissa ja hyödyntää niistä kerättyä tietoa asiakasuskollisuuden ja suosittelijuuden kehittämisessä.



Suosittelijuus on markkinointijohdon 
kolmanneksi suosituin onnistumi-
sen mittari. Jos markkinointi ottaa 
vahvempaa roolia palvelukonsep-
toinnissa, palvelun kehittämisessä 
sekä räätälöityjen markkinointi- ja 
kanta-asiakaskonseptien raken-
tamisessa, suosittelijuus nousee 
tulevaisuudessa hyvinkin tärkeäk-
si markkinointijohdon mittariksi. 
Suosittelijuutta mitataan esimer-
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MITEN MARKKINOINTIA  
MITATAAN SUOMESSA?
Tutkimuksen mukaan markkinointijohto mittaa markkinoinnin onnistumista 
erityisesti myynnin kehityksen ja asiakasuskollisuuden kautta. Yrityksen ja 
asiakkaiden näkökulmasta molemmat mittarit ovat erittäin tärkeitä arvioi-
taessa koko organisaation onnistumista, mutta monella toimialalla markki-
noinnin suoraa vaikutusta mittareihin on haastavaa mitata. 

kiksi Fred Reichheldin vuonna 2006 
julkaisemalla Net Promoter Score 
(NPS) -mittarilla. Suosittelijuudella 
on todettu olevan voimakas vaikutus 
muun muassa asiakasuskollisuuteen 
sekä keskiostokseen ja sitä kautta 
myyntiin. Esimerkiksi markkinointi-
kampanjoita, räätälöityjä viestejä tai 
palvelukokemusta voidaan suositella, 
joten NPS soveltuu erinomaisesti 
näiden mittaamiseen. 

Taulukko 2. Mitkä ovat markkinoinnin tärkeimmät mittarit?

Markkinoinnin näkökulmasta mitta-
reita olisi hyvä miettiä siten, että ne 
mittaavat jatkuvasti sellaisia asioita, 
joihin markkinoinnin päivittäinen te-
keminen vaikuttaa suoraan. Samaan 
aikaan markkinoinnin tehokkuus-
mittareita, kuten konversiota sekä 
kustannustehokkuutta (ROMI) ei 
tulisi unohtaa. Ne vaikuttavat lopulta 
myynnin kehitykseen sekä koko orga-
nisaation tuloksellisuuteen.
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MITÄ TULOKSET TARKOITTAVAT 
MARKKINOINNILLE?
Kun mainonnan teho laskee jatkuvasti, erinomaiset palvelukokemukset 
ovat niitä, jotka kasvattavat niin asiakasuskollisuutta kuin myyntiäkin. Pyy-
simme kuluttajia kertomaan haastatteluissa vapaasti sellaisista kokemuk-
sista, jotka ovat erityisesti jääneet heidän mieleensä asioidessaan yritysten 
kanssa. Mieleenpainuvimmat kokemukset liittyvät erinomaiseen ja räätälöi-
tyyn palveluun, ostamisen helppouteen sekä asiakaspalveluun ja reklamaa-
tioiden käsittelyn sujuvuuteen. Näistä onnistuneista kokemuksista myös 
kerrotaan mielellään muille.  

Taulukko 3. Mistä etsit ensimmäisenä tietoa ostopäätöksen tueksi? 

Erinomaiset palvelukokemukset 
avaavat uusia ovia markkinoinnille. 
Tällä hetkellä markkinoinnin pa-
nostukset keskittyvät pääasiassa 
markkinointisuppilon yläpäähän eli 
tunnettuuden luomiseen. Ottamalla 
haltuun myös suppilon muut vaiheet 
kiinnostuksen herättämisestä ostoon 
ja oston jälkeiseen toimintaan tuetaan 
asiakkaan ostoprosessia ja voitetaan 
kuluttajia asiakkaiksi jo aikaisemmas-
sa vaiheessa.  

Digitalisoitumisen ja tiedon lisään-
tymisen seurauksena kuluttajat 
käyttävät entistä useampaa tietoläh-
dettä ostopäätöksenteossa. Googlen 
teettämän tutkimuksen mukaan 
vuonna 2010 käytetiin 5,2 tietolähdet-
tä kun taas vuonna 2011 lähteiden 
määrä oli 10,4. Markkinoinnille tilanne 
on haastava. On nimittäin varmistetta-
va, että tiedon kartoittamisen jälkeen 
oma brändi päätyy voittajaksi.

Tähän liittyen tutkimme miten suoma-
laiset kuluttajat käyttävät eri tietoläh-
teitä ostoprosessin aikana. Tutkimuk-
sen tulokset kertovat, että tehdessään 
suurempia hankintoja kuluttajat 
suuntaavat tyypillisesti ensimmäisenä 
verkkokauppaan. Nettisukupolvesta 
17 % aloittaa lisäksi tiedonhaun val-
mistajan sivuilta tai lukemalla muiden 
kuluttajien tuotearvosteluita. Vanhem-
pi X-sukupolvi vuorostaan aloittaa 
mielellään myös myymälästä.
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Seuraavaksi tarkastelimme mitkä tietolähteet vaikuttavat eniten lopulliseen ostopäätökseen. Nuorempi Y-sukupolvi 
luottaa eniten muiden kuluttajien arvosteluihin tai tuttavien suosituksiin, kun taas vanhempi sukupolvi uskoo myyjien 
asiantuntemukseen. Valmistajien uskottavuus ostopäätöstä tehdessä vuorostaan kyseenalaistetaan erityisesti Y-suku-
polven keskuudessa. Tulokset tuovat esiin mielenkiintoisen näkökulman asiakkaan ostoprosessin tukemiseen. Suurin 
osa kuluttajista aloittaa tiedonhaun verkkokaupasta tai valmistajan verkkosivuilta, mutta eniten ostopäätöksiin vaikuttaa 

erityisesti nuorten keskuudessa muiden kuluttajien arviot sekä tuttavien suositukset.  

“Verkko-ostoslapussa oli käsini-
roitettu kiitos ostoksesta hymiön 
kanssa. Tämä jätti positiivisen  
maun ja antoi mielikuvan henki-
lökohtaisesta palvelusta.”
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Verkkokauppa ja Internet-sivut tarjoavat 

brändeille erinomaisen median, jossa tuoda 

esiin tyytyväisten asiakkaiden suosituksia. 

Kun yrityksen Internet-sivut tai verkkokauppa 

tarjoavat kuluttajien toivomaa tietoa, muut-

tuu digitaalinen kokemus hyväksi palveluksi. 

Kuluttajat saattavat jopa vähentää käytettyjen 

tietolähteiden määrää, jos he kokevat saavan-

sa kaiken tarvitsemansa yhdestä paikasta. 

Tulevaisuudessa suosittelutiedon kerääminen 

ja hyödyntäminen kuluttajalle merkityksellisissä 

kanavissa tuleekin olemaan markkinoinnille 

elintärkeää.  
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Taulukko 4. Mikä tietolähde vaikutti eniten ostopäätökseesi? 
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