
Dataohjautuva
asiakaskokemus

Tutkimusraportti

Koukuta asiakkaasi ostopolun 
kaikissa vaiheissa



Kaikki yritykset haluavat kasvaa, mutta nopeasti 
muuttuvassa maailmassa kasvu ei kuitenkaan aina ole 
helppoa. Tyytyväiset ja ennen kaikkea uskolliset  asiakkaat 
ovat äärimmäisen tärkeä osa yrityksen kasvustrategiaa ja 
tästä syystä erinomainen asiakaskokemus on noussut yhä 
useamman yrityksen tavoitteisiin ja tuloskortteihin.

JOHDANTO

Kohti uuden sukupolven 
asiakaskokemusta

Viimeisen reilun vuosikymmenen aikana olemme nähneet valtavia harppauksia 
asiakaskokemuksen tasossa. Yritykset ovat keskittyneet hyödyntämään asiakaspalautetta 
reaaliajassa ja kouluttamaan henkilökuntaa kohtaamaan asiakkaita kasvotusten, puhelimitse 
sekä digitaalisissa kanavissa. Olemme kuitenkin saavuttamassa kriittistä pistettä, jossa 
asiakaskokemukseen vaikuttaminen vaatii yhä enemmän ponnisteluita. Syitä tähän on monia. 
Esimerkiksi digitalisoituminen on muuttanut radikaalisti kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä 
palveluodotuksia. 

Näiden uusien lainalaisuuksien vallitessa meidän on ymmärrettävä paremmin asiakkaitamme, 
heidän tarpeitaan ja niitä polkuja, joiden kautta he päätyvät asiakkaiksemme ja joita he kulkevat 
asiakassuhteen aikana. Tällä tavoin pystymme vaikuttamaan asiakaskokemukseen ja tätä 
kautta asiakasuskollisuuteen. 

Vuonna 2013 teimme tutkimuksen, jossa haastattelimme suomalaisia kuluttajia ja selvitimme 
miten he tekevät ostopäätöksiä. Keväällä 2018 halusimme selvittää, miten kuluttajien 
ostokäyttäytyminen on muuttunut. Nopeat muutokset markkinoilla nimittäin vaikuttavat 
jatkuvasti siihen, miten kuluttajat tekevät valintoja ja mitä kanavia he käyttävät ostoprosessin 
aikana. Samalla pureuduimme syvällisemmin asiakaspolun eri vaiheisiin. 

Tässä tutkimusraportissa käymme läpi tutkimuksen tuloksia asiakaspolun ja ostoprosessin 
näkökulmasta. Lisäksi tarkastelemme asiakaskokemuksen evoluutiota, nykytilaa ja niitä 
trendejä, joiden näemme tällä hetkellä vaikuttavan voimakkaimmin asiakaskokemuksen 
johtamiseen. Tutkimustulosten analysointi ja niiden merkityksen arviointi on ollut meille 
mielenkiintoinen löytöretki. Toivotamme siis sinut mukaan kanssamme tälle matkalle!
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Osa 1
Asiakaskokemus, digitalisaatio
ja muuttuva kuluttaja-
käyttäytyminen
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Vuosittaisista mittauksista
reaaliaikaiseen palautteeseen
Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalautteen 
merkitys liiketoiminnan menestykselle ei ole uusi 
asia. Tiedämme, että uskollinen asiakas ostaa 
enemmän ja kertoo hyvistä kokemuksistaan 
muille. Lisäksi vanhaan asiakassuhteeseen 
panostaminen on moninkertaisesti edullisempaa 
kuin uuden asiakkaan hankkiminen. 

Monet tutkimukset ovat myös osoittaneet, että 
asiakastyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen 
panostavat yritykset menestyvät kilpailijoita 
paremmin. Esimerkiksi vaikuttamalla 
asiakaspysyvyyteen voidaan merkittävästi 
vaikuttaa tuottoihin ja yrityksen arvoon.

Omat prosessit vs. 
asiakaskeskeisyys
Vuosien varrella menetelmät 
asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden 
mittaamiseen ovat muuttuneet merkittävästi. 
Kiinnostus asiakastyytyväisyyden mittaamiseen 
kasvoi huomattavasti 80-luvulla. Ennen tätä 
aikaa yritykset keskittyivät tyypillisesti omien 
prosessien laadun parantamiseen sekä 
tehokkuuden optimointiin. Toimintaa tarkasteltiin 
usein yrityksen omista lähtökohdista ja 
asiakastyytyväisyyden mittaaminen oli usein 
epävirallista ja satunnaista.  

80-luvulla painopiste siirtyi yrityksen omasta 
toiminnasta kohti asiakkaan näkökulmaa. Heräsi 
tarve selvittää, mitä asiakkaat pitävät tärkeänä 

ja miten yritys onnistui suhteessa asiakkaan 
odotuksiin. Usein huomattiin, että asiakkaan 
odotusten ja saadun palvelun välillä oli kuilu. 
Tyytyväisyysmittausten tavoitteena oli kerätä 
asiakaspalautetta ja kuroa kuilua umpeen 
vaikuttaen tätä kautta asiakasuskollisuuteen 
ja yrityksen tuloksellisuuteen. Tyypillisesti 
tyytyväisyyskyselyitä toteutettiin kerran 
vuodessa joko paperisena, puhelimitse tai 
internetin tultua sähköisenä. Kyselyissä 
tarkasteltiin asiakkaan kokemusta usein 
monesta eri näkökulmasta, jolloin kyselyt olivat 
pitkiä ja vastausprosentit jäivät mataliksi. 

Käänteentekevä vaihe asiakastyytyväisyyden 
mittauksessa saavutettiin 2000-luvun alussa, 
kun Fred Reichheld julkaisi Harvard Business 
Review -lehdessä valtavan suosion saavuttaneen 
artikkelin ”The One Number You Need to Grow”. 
Reichheld väitti artikkelissaan, että pystymme 
vain yhden kysymyksen avulla ennustamaan 
asiakkaan ostokäyttäytymistä ja muodostamaan 
luotettavan kuvan asiakasuskollisuuden tasosta. 
Net Promoter Score, eli NPS, sai alkunsa tästä 
artikkelista ja loi pohjan modernille asiakaskoke-
muksen johtamiselle. 

Samoihin aikoihin monissa yrityksissä herät-
tiin siihen, että perinteisten asiakastyytyväi-
syyskyselyiden toteuttaminen oli liian hidasta, 
raskasta ja kallista. Lisäksi kyselyiden tulokset 
eivät kertoneet riittävästi siitä, mitä pitäisi tehdä 
tulosten parantamiseksi.  NPS-mittarin kauneus 
oli vuorostaan sen yksinkertaisuudessa. Kun 
tyytyväisyyskyselyyn yhdistettiin mahdollisuus 
antaa avointa palautetta, kysymysten määrää 
saatiin laskettua merkittävästi. Tämä vuorostaan 
vaikutti positiivisesti kyselyiden vastausprosent-
teihin, jolloin toimintaa oli mahdollista johtaa 
palautteen pohjalta. Lisäksi digitaaliset kanavat 
mahdollistivat kyselyiden automatisoinnin ja 
palautteen keräämisen reaaliaikaisesti useista 
eri kohtaamispisteistä.
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Mittaustulokset johtamisen
tukena
Pian yrityksille alkoi kertymään riittävä määrä 
asiakaspalautetta toiminnan johtamiseen ja 
kehittämiseen. Opittiin mm.

Käymään palautteita säännöllisesti 
läpi ja tuomaan esiin positiivisia 
palautteita asiakaskeskeisen 
kulttuuriin vahvistamiseksi

Reagoimaan heikkoihin palautteisiin 
riittävän nopeasti ja kääntämään 
haastavat tilanteet positiivisiksi

Kehittämään henkilökunnan 
ratkaisu- ja palveluosaamista 
asiakaspalvelutilanteissa

Löytämään asiakaskokemuksen 
tasoon eniten vaikuttavia syitä ja 
keskittämään kehitystoimenpiteet 
niihin

Näiden ja monien muiden toimenpiteiden 
ansiosta asiakaskokemuksen taso nousi vain 
muutamien vuosien aikana merkittävästi. Tämä 
kehitys näkyy esimerkiksi satoihin tuhansiin 
suomalaisiin asiakaspalautteisiin perustuvassa 
Asiakkaan Ääni -indeksissä. 

Tämän indeksin kautta olemme peilanneet 
asiakaskokemuksen tasoa Suomessa usean 
vuoden ajan ja palkinneet vuosittain parasta 
asiakaskokemusta tuottavat asiakaspalvelut. 
Indeksin perusteella vuodet 2013-2017 olivat 
asiakaskokemuksen johtamisen kulta-aikaa. 
Tämän ajanjakson aikana Asiakkaan Ääni 
-indeksi kehittyi jopa 15 prosenttia.
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Asiakaskokemuksen 
johtamisen uusi aika

Kuluttajien nopeasti 
kasvavat odotukset1.

2. Painopisteen siirtyminen 
kosketuspisteistä asiakkaan 
polkuun

Kuluttajien kasvaneet 
odotukset

Palataan joitakin vuosia ajassa taaksepäin. 
Jokainen varmasti muistaa sen tunteen, 
kun matkalta otetut valokuvat tipahtivat 
postiluukusta viikon tai parin odotuksen jälkeen. 
Olivatko kuvat ylivalottuneita tai rakeisia, 
minkälaiset ilmeet onnistuttiin ikuistamaan, 
pysyivätkö silmät auki salaman välähtäessä 
ja niin edelleen? Nyt saamme vastauksen 

näihin kysymyksiin heti kuvaushetkellä, ilman 
odotusta. Vastaavia esimerkkejä löytyy lukuisia. 
Vaikka nämä suurilta osin digitalisaation ajamat 
muutokset ovat kiistämättä helpottaneet 
arkeamme, ovat ne samaan aikaan tehneet 
meistä malttamattomia.

Lisäksi niin kuluttajina kuin työelämässäkin 
kohtaamme päivittäin enemmän informaatiota, 
markkinointiviestintää ja brändejä kuin koskaan 
aiemmin. American Marketing Associationin 
mukaan keskiverto kuluttaja näkee jopa 
10 000 brändiviestiä päivässä. AdAge 
vuorostaan kertoo, että 70-luvulla vastaava 
luku oli 1 600. Kasvavassa informaatiotulvassa 
kuluttajien huomio jakaantuu useampaan 
osaan kuin aiemmin ja tästä johtuen kaikkea 
vastaanotettua tietoa on entistä haastavampi 
prosessoida.

Viimeisten vuosien aikana asiakaskokemuksen kehitys 
on hidastunut. Huiput onnistuvat edelleen parantamaan 
tulostaan, mutta jokainen parannus vaatii yhä enemmän 
panostusta. Forresterin mukaan sama kehityssuunta on 
nähtävillä globaalilla tasolla - asiakaskokemuksen laatu 
ei nouse samalla vauhdilla kuin ennen. Näemme kaksi 
suurta trendiä, jotka vaikuttavat tähän:
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Meidän tehtävämme yrityksinä on auttaa 
asiakasta navigoimaan kaiken tämän 
informaation joukossa. Tällöin asiakkaiden 
tarpeiden ja elämäntilanteen ymmärtäminen 
nousevat keskeiseen asemaan. Esimerkiksi 
vähittäiskaupassa digitalisaatio on tuonut 
mukanaan muun muassa parempia edel-
lytyksiä automatisoiduille, personoiduille 
tuotesuosituksille. 

Lisäksi asiakkaat ovat alkaneet odottamaan 
personoituja kohtaamisia myös esimerkiksi 
asiakaspalvelussa. Näihin uusiin odotuksiin 
vaikuttaa esimerkiksi se, että personointi on 
sisäänrakennettu moniin niistä palveluista, 
joita käytämme päivittäin. Esimerkiksi Spotify, 
Facebook ja Netflix pyörittävät konepellin 
alla valtavaa data-analytiikkakoneistoa, joka 
määrittelee minkälaisia soittolistoja ja sarjoja 
meille suositellaan tai minkälaisia uutisia 
näemme uutisvirrassamme. Myös kuviin 
perustuvat palvelut, kuten Instagram ja Pinterest 
ovat äärimmäisen hyviä ymmärtämään ihmisten 
mieltymyksiä pelkästään kuvien välityksellä 
ja mukauttamaan palvelun sisältöä tämän 
ymmärryksen perusteella. 

Personoidut kokemukset ympärillämme 
siis muokkaavat odotuksiamme kuluttajina. 
Odotamme esimerkiksi, että Netflix ymmärtää 
minkälaisista sarjoista pidämme. Miksi emme 
siis odottaisi enemmän yrityksiltä toimialasta 
ja kohtaamispisteestä riippumatta? Pikkuhiljaa 
asiakkaamme alkavat odottamaan personoituja 
kohtaamisia asiakaspolun eri vaiheissa. 
Näin personointi ja asiakasymmärryksen 
hyödyntäminen tulevat osaksi myös 
asiakaskokemuksen sekä asiakkuuksien 
johtamista.

Kosketuspisteistä data-
ohjautuviin asiakaspolkuihin
Asiakkaiden kasvaneiden odotusten lisäksi 
markkinoilla vaikuttaa toinen suuri murros. Tämä 
on fokuksen siirtyminen kosketuspisteiden 
mittaamisesta ja kehittämisesti kohti 
kaikenkattavia asiakaspolkuja. Puhuessamme 
asiakaskokemuksesta keskitymme usein 
yksittäisiin kosketuspisteisiin ja niiden 
kehittämiseen. Mittaamme esimerkiksi 
puhelinpalvelun laatua, kokemusta 
ravintolaillallisen jälkeen tai onnistumista 
tuotteen toimituksessa. 

Tämä tieto eri kosketuspisteiden laadusta 
on jokaiselle yritykselle tärkeä osa 
asiakaskokemuksen johtamista. Usein 
haasteeksi muodostuu kuitenkin se, että 
eri funktiot vastaavat organisaation sisällä 
eri kosketuspisteistä. Tällöin on haastavaa 
muodostaa kokonaiskuva asiakkaasta ja hänen 
polustaan. Asiakas on esimerkiksi saattanut olla 
erittäin tyytyväinen myymälässä saamaansa 
palveluun, mutta tuotteen toimitus on mennyt 
pahasti pieleen. Mikä tässä tapauksessa on 
asiakasuskollisuuden taso tuotteen toimituksen 
jälkeen?

Lisäksi unohdamme usein sen, että asiakaspolku 
ei ala siitä hetkestä, kun asiakas ostaa tuotteen 
ensimmäisen kerran. Se ei myöskään pääty 
siihen, kun tuote tai palvelu on toimitettu.
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Voimme esimerkiksi vaikuttaa asiakaskoke-
mukseen sekä oston todennäköisyyteen jo 
silloin, kun asiakas vasta harkitsee ostamista ja 
vertailee eri vaihtoehtoja. Tällöin on olennaista 
ymmärtää, miten ihmiset tekevät ostopäätöksiä 
ja minkälaista tietoa he kaipaavat ostoprosessin 
alkuvaiheessa ja sen aikana.

Tänä päivänä asiakaskokemus on siis entistä 
enemmän usean eri funktion yhteispeliä. 
Asiakaskokemusdataa on opittava käyttämään 
uusilla tavoilla läpi koko organisaation asiakkaan 
polun eri vaiheissa. 

Tällöin perinteisten kosketuspisteiden lisäksi 
yhtälöön tulee mukaan esimerkiksi harkintavaihe 
sekä siihen liittyvä markkinointiviestintä, 
ostokokemus, toimitus ja asiakasuskollisuuden 
vahvistamiseen tähtäävä asiakkuusmarkkinointi. 
Asiakaskokemusdatan ei tulisi siis jäädä 
ainoastaan asiakaskokemusfunktion käyttöön.

Esimerkiksi markkinoinnissa mittaustulosten 
avulla voi oppia ymmärtämään paremmin 
minkälaisia yrityksen kaikista tyytyväisimmät 
asiakkaat ovat. Tämän tiedon valossa on 

mahdollista esimerkiksi parantaa lisä- ja 
ristiinmyyntiin tähtäävän mainonnan 
tuloksellisuutta.

Toisaalta markkinoinnille on yhtä 
tärkeää ymmärtää minkälaisia kaikista 
tyytymättömimmät asiakkaat ovat ja mistä 
tyytymättömyys johtuu. Jos havaitaan 
esimerkiksi, että tuotteen tai palvelun 
käyttöönotto aiheuttaa haasteita, on 
asiakaspoistuman uhkaa mahdollista pienentää 
ongelmakohtiin pureutuvalla viestinnällä.

Lisäksi on muistettava, että kaikki asiakaspolun 
varrella olevat kosketuspisteet eivät suoraan 
ole yrityksen itsensä hallinnassa.  Näitä ovat 
esimerkiksi sosiaalisen median kanavat sekä 
erilaiset tuotearvioita keräävät sivustot. 

Asiakaskokemuksen johtamisen näkökulmasta 
on oleellista tietää esimerkiksi, missä kanavissa 
yrityksestä puhutaan ja mitä siitä puhutaan. 
Ratkomalla eniten tyytymättömyyttä aiheuttavia 
ongelmia voidaan esimerkiksi vaikuttaa siihen, 
minkälaista keskustelua yrityksestä käydään 
verkossa tulevaisuudessa.
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Mitä asiakaspolut 
ovat?

Yrityksen sisällä on kuitenkin useita erilaisia 
polkuja ja toiminnan johtamiseksi sekä 
kehittämiseksi laajemmat asiakaspolut on 
pilkottava pienempiin mikropolkuihin. Eri 
polkujen vaikutus asiakaskokemukseen 
vaihtelee, joten kaikista kriittisimpien 
asiakaspolkujen määrittäminen on 
äärimmäisen tärkeää. Keskeistä 
asiakaspolulle on kuitenkin se, että sillä on 
selkeä alku ja loppu. Kaikki asiakaspolut ja 
niihin liittyvät kosketuspisteet muodostavat 
yhdessä asiakaskokemuksen. 

McKinseyn mukaan asiakaspolut korreloivat 
voimakkaammin liiketoiminnallisten 
tulosten kanssa kuin yksittäiset 
kosketuspisteet. Erään heidän toteuttaman 
tutkimuksen tulokset kertovat, että 
esimerkiksi hotellin asiakkaat suosittelevat 

Asiakaspolku (customer journey) koostuu useista eri 
kosketuspisteistä, joiden kautta asiakkaat ovat yhteydessä 
yrityksiin ja brändeihin. Monet yritykset rakentavat 
asiakaspolkuja kuvaavia karttoja ymmärtääkseen minkälaisia 
kosketuspisteitä asiakaspolun varrella on ja miten asiakkaat 
kokevat nämä kosketuspisteet. Usein kartat kuvaavat 
muutamaa keskeistä asiakaspolkua, kuten ostopolkua. 
Näiden asiakaspolkujen avulla saadaan ylätason näkymä 
asiakaskokemukseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

jopa 61 prosenttia todennäköisemmin, jos 
yritys onnistuu kokonaisvaltaisen asiakaspolun 
suunnittelussa verrattuna yksittäisten 
kosketuspisteiden optimointiin.

Asiakaspolkuja suunniteltaessa on lisäksi 
tärkeää pitää mielessä asiakkaan näkökulma. 
Voittavissa asiakaspoluissa on huomioitu 
asiakkaan tavoittelema lopputulema sekä 
asiakkaan tarpeita, elämäntilannetta ja 
tavoitteita kuvaava ostajapersoona. 

Koska asiakaskunta muodostuu hyvin erilaisista 
ihmisistä, määritellään asiakaspolut usein erik-
seen erilaisille ostajapersoonille. Asiakaskoke-
musdata yhdistettynä muuhun yrityksen dataan 
sekä dataan ulkopuolisista lähteistä auttaa 
yrityksiä ymmärtämään asiakaskokemuksen 
ajureita eri asiakaspoluilla.

Esimerkkejä  mikropoluista

Tuotteen maksaminen
verkkokaupassa

Palvelun
käyttöönotto

Palautteen
antaminen

Laskutusvirheen
korjaaminen
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Asiakaskokemuksen johtamisessa on yhä 
useammin kyse siitä, että muodostamme 
kokonaiskuvan kosketuspisteistä sekä 
kriittisimmistä asiakaspoluista. Samaan 
aikaan on sukellettava syvemmälle 
asiakaskokemusdataan, tarkasteltava sitä 
erilaisista näkökulmista ja mietittävä tapoja 
hyödyntää kaikkea tätä dataa eri puolilla 
organisaatiota. Esimerkiksi asiakkaiden 
elämänvaihetta ja ostokäyttäytymistä kuvaavat 
muuttujat avaavat asiakaskokemusdataan aivan 
uudenlaisen näkymän.

Näemme, minkälaisista ihmisistä 
asiakaskuntamme koostuu ja opimme 
ymmärtämään heidän erilaisia tarpeitaan. 

Esimerkiksi asiakkaan elämänvaihe vaikuttaa 
merkittävästi ostokäyttäytymiseen, tarpeisiin 
ja palvelumieltymyksiin. Tästä syystä onkin 
tärkeää ymmärtää omaa asiakaskuntaa 
syvällisesti asiakaskokemuksen optimoimiseksi 
ja personoimiseksi asiakaspolun kaikissa 
vaiheissa. 

Tämä syvällinen ja monipuolinen näkymä 
asiakaskokemusdataan on avain personoituun 
asiakaskokemukseen ja sujuvaan 
asiakaspolkuun. Kun data ja analytiikka 
tulevat entistä voimakkaammin mukaan 
asiakaskokemuksen johtamiseen, voimme 
puhua asiakaskokemuksen kolmannesta 
aallosta - uuden sukupolven dataohjautuvasta 
asiakaskokemuksesta.  

0.1

1.0

2.0

3.0

Vuosittaiset tutkimukset
asiakastyytyväisyyden
mittaamiseen

NPS-mittaaminen ja 
asiakaskokemuksen 
nykytilan kartoittaminen

Asiakaskokemustiedon
hyödyntäminen johtamisessa
ja kehitystyössä

Analytiikka, personoidut 
kohtaamiset ja customer 
journey ajattelu

Asiakaskokemuksen 
johtamisen (r)evoluutio
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Moderni kuluttaja ei kuitenkaan 
nopeatempoisessa maailmassamme 
toimi lineaarisesti, vaan ostoprosessi on 
kokenut pirstaloitumista. Pirstaloitumista on 
edesauttanut esimerkiksi tiedonhakukanavien 
määrän kasvu sekä erilaisten digitaalisten 
laitteiden lisääntyminen. Samaan aikaan 
ostopäätösten vauhti on kiihtynyt.

Informaatiota on tällä hetkellä saatavilla 
enemmän kuin koskaan. Tämä on johtanut 
siihen, että ostopäätöksiä tehdessään 
kuluttajat käyttävät yhä useampia tietolähteitä 
helpottaakseen navigointia laajan tuote- ja 
palveluvalikoiman keskellä. Googlen ja Inmarin 
tutkimusten mukaan vuonna 2010 kuluttajat 
käyttivät keskimäärin viittä tietolähdettä 
ostoprosessin aikana. Vuoteen 2013 mennessä 
tämä luku oli kasvanut kahteentoista. 

Ihmiset käyttävät siis huomattavan määrän 
aikaa eri vaihtoehtojen vertailuun. Jos 
yritykset haluavat olla mukana kilpailussa, 
on ostokäyttäytymiseen ja ostoprosessin 
alkuvaiheeseen kiinnitettävä entistä enemmän 
huomiota. On ymmärrettävä mistä oma 
asiakaskunta hakee tietoa ja mitkä näistä 
tietolähteistä vaikuttavat eniten ostopäätöksiin. 
Tämän jälkeen on laitettava oma kotipesä 
kuntoon kriittisten tietolähteiden osalta.

Asiakkaan osto-
prosessin murros
Perinteisesti on ajateltu, että ostoprosessi on lineaarinen. 
Kuluttaja tunnistaa tarpeen, etsii tietoa ostopäätöksen 
tueksi, arvioi vaihtoehdot ja suorittaa oston. Tästä alkaa 
oston jälkeinen aika, jolloin kuluttaja jakaa kokemuksensa 
muille, soittaa asiakaspalveluun tai käynnistää ostoprosessin 
uudelleen. Tutkijoiden mukaan tiedonhakuvaihetta 
pidetään eräänä ostoprosessin keskeisimmistä vaiheista, 
sillä tällä vaiheella on suora vaikutus esimerkiksi yrityksen 
viestintästrategiaan ja siihen onko yritys edes mukana 
kuluttajan harkintajoukossa.

Tiedonhaussa tapahtuneiden muutosten lisäksi 
ostoprosessin pirstaloitumiseen vaikuttaa 
se, että kuluttajat käyttävät useita erilaisia 
digilaitteita päivän aikana ja vaihtavat sujuvasti 
niiden välillä. Yhä useampi kuluttaja omistaa 
sekä älypuhelimen, tietokoneen että tabletin ja 
ostoksiin liittyvää tietoa etsitään eri laitteiden 
kautta. Samaan aikaan ostokset saatetaan 
lopulta hoitaa myymälässä ja tarpeen tullen 
asiakaspalvelukanavana toimii esimerkiksi 
sosiaalinen media, puhelin tai sähköposti. 

Kuluttajan näkökulmasta haasteeksi muodostuu 
se, että asiakaskokemus ei ole johdonmukainen 
eri kanavissa. Myös kuluttajien kaipaama 
personointi kärsii, jos asiakkaan matkaa 
ei onnistuta seuraamaan ostoprosessin 
ja asiakaspolkujen eri vaiheissa. Yritykset 
vuorostaan kohtaavat entistä suurempia 
haasteita asiakkaiden liikkeiden ja tavoitteiden 
ymmärtämisessä sekä yhdenmukaisen, 
puhuttelevan ja saumattoman kokemuksen 
rakentamisessa. 

Lähivuosina myös mobiiliteknologian 
yleistyminen on muokannut ostoprosessia. 
Journal of Advertising Researchin artikkelissa 
Laurent Muzellec ja Eamon O’Raghallaigh 
kuvaavat tätä muutosta totuuden hetkien avulla 
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(moments of truth, MOT). 2000-luvun alussa 
kriittisiä totuuden hetkiä oli kaksi. Ensimmäisellä 
totuuden hetkellä (FMOT) tarkoitettiin hetkeä, 
jolloin kuluttaja on ostamassa tuotetta 
kivijalassa tai verkkokaupassa.

Seuraava totuuden hetki (SMOT) koitti oston 
jälkeen, kun asiakkaalle muodostuu kokemus 
tuotteesta tai palvelusta käytön yhteydessä. 
Myöhemmin MOT -malliin lisättiin zero moment 
of truth (ZMOT), joka kuvaa hakukoneiden 
yleistymisen myötä lisääntynyttä tiedonhakua 
sekä kolmas totuuden hetki (TMOT), joka kuvaa 
kokemusten jakamista oston jälkeen. 

Joitakin vuosia sitten oli tyypillistä, että tarpeen 
tunnistamisesta ensimmäiseen totuuden 
hetkeen saattoi kulua useita päiviä. Tästä syystä 
brändit panostivat voimakkaasti tunnettuuden 
kasvattamiseen sekä top-of-mind aseman 
säilyttämiseen. Muzellecin ja O’Raghallaighn 
mukaan tarpeen tunnistamisesta ostoon kuluva 
aika on kuitenkin erityisesti mobiiliteknologian 
myötä lyhentynyt.

Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että tiedonhaun 
ja oston voi suorittaa mobiililaitteella 
nopeasti ja vaivattomasti ajasta ja paikasta 
riippumatta. Lisäksi, markkinoille on tullut useita 

mobiiliapplikaatioita, joiden tavoitteena on auttaa 
asiakasta tiedonhaussa, vertailussa ja ostossa. 
Eräs esimerkki tälläisestä applikaatiosta on 
Wolt, jonka kautta kuluttaja voi etsiä mieluisia 
ravintoloita, tehdä tilauksen ja saada aterian 
kotiovelle toimitettuna. Muzellec ja O’Raghallaigh 
puhuvatkin kaiken kattavasta totuuden hetkestä 
(ubiquitous moment of truth, UMOT), joka tuo 
ostoprosessin eri vaiheet yhteen ja nopeuttaa 
asiakkaan matkaa tiedonhausta ostoon ja 
toimitukseen.

Näiden muutosten valossa on selvää, että 
modernin kuluttajakäyttäytymisen kiemuroiden 
ymmärtäminen ja niiden ympärille rakentuvien 
prosessien sekä konseptien rakentaminen 
eivät ole helppo tehtävä yhdellekään yritykselle. 
Toisaalta tiettyjen tuotteiden kohdalla 
tiedonhakuun käytetään enemmän aikaa kuin 
koskaan ennen. Toisaalta taas mobiiliteknologia 
nivoo ostoprosessin vaiheita yhteen ja 
nopeuttaa päätöksentekoa. Saatavillamme 
on kuitenkin valtava määrä erilaista dataa ja 
mahdollisuudet uudensukupolven dataohjatuvan 
asiakaskokemuksen rakentamiselle ovat 
paremmat kuin koskaan ennen. 
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Osa 2
Katsaus suomalaisen kuluttajan 
ostokäyttäytymiseen
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Harkinnasta ostoon ja 
asiakaspalveluun
Tämän raportin ensimmäisessä osassa tarkastelimme 
asiakaskokemuksen johtamisen evoluutiotan ja nykytilaa. 
Lisäksi tutustuimme siihen vaikuttaviin trendeihin sekä 
kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Seuraavaksi on 
aika tarkastella tutkimustulosten valossa suomalaisen 
kuluttajan ostopolkua tiedonhausta ostoon ja 
asiakaspalvelutilanteisiin.

Keväällä 2018 teetimme Taloustutkimuksella tutkimuksen, jossa haastateltiin 
15-79 -vuotiaita suomalaisia eri puolelta Suomea. Yhteensä haastatteluita tehtiin 
3000 kappaletta ja niissä kartoitettiin seuraavia osa-alueita:

Mistä kanavista ostopäätöksiin liittyvää 
tietoa etsitään ensisijaisesti?

Mikä tietolähde vaikuttaa eniten 
ostopäätökseen?

Suosivatko suomalaiset verkkokauppaa vai 
kivijalkamyymälää?

Mitä tuotteita ostetaan tyypillisesti 
verkosta?

Mikä on suosituin toimitustapa eri 
tuotteille?

Mitä asiakaspalvelukanavaa suositaan 
erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa?

Missä sosiaalisen median kanavissa 
suomalaiset ovat kaikista aktiivisimpia?

Rikastimme tutkimusdatan erilaisilla muuttujilla ja tarkastelimme miten tulokset 
vaihtelevat vaikkapa elämänvaiheen mukaan. Tämän rikastetun datan avulla pyrimme 
selvittämään esimerkiksi, minkä tyyppiset asiakkaat suosivat verkkokauppaa 
ostoskanavana. Tutkimusraportin toisessa osassa käymme läpi haastatteluiden 
sekä toteuttamiemme analyysien tuloksia. 
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Tiedonhaku ja 
harkinta
Tiedonhakuvaihe käynnistyy usein pian sen jälkeen, 
kun tarve tuotteelle tai palvelulle on syntynyt. 
Tiedonhakuvaihe on erityisen keskeinen silloin, kun 
kyseessä on high-involvement tuote. High-involvement 
tuotteet ovat arvokkaita ja vaativat suuren taloudellisen 
panostuksen. Lisäksi ne sisältävät usein paljon erilaisia 
ominaisuuksia.

On siis luonnollista, että ennen high-involvement 
-tuotteiden hankintaa käytetään aikaa tiedon 
etsimiseen ja eri vaihtoehtojen vertailuun. High-
involvement tuotteiksi lasketaan esimerkiksi 
televisiot, tietokoneet, matkapuhelimet, 
polkupyörät, vakuutukset ja asunnot.

Low-involvement tuotteet vuorostaan ovat 
edullisia ja ostopäätökset syntyvät usein lähes 
automaattisesti tapaan perustuen. Vertailu eri 
vaihtoehtojen välillä sekä lopullinen ostopäätös 
ovat helppoja tehdä paikan päällä myymälässä 
ilman ostohetkeä edeltävää tiedonhakua. 
Esimerkiksi päivittäistavarat, kuten elintarvikkeet, 
siivoustarvikkeet ja hygieniatuotteet ovat 
tyypillisesti low-involvement tuotteita.

Tarkastellessamme haastatteluiden kautta 
suomalaisten kuluttajien tiedonhakuvaihetta, 
keskityimme erityisesti high-involvement 
tuotteisiin, joiden kohdalla tiedon etsimisen 
merkitys on korostunut. Jaoimme tulokset iän 
perusteella kolmeen eri ryhmään, jotta saisimme 
käsityksen eri sukupolvien välisistä eroista 
ostokäyttäytymisessä. 

Lisäksi halusimme selvittää, miten käyttäy-
tyminen tiedonhakuvaiheen aikana on 
muuttunut, joten vertasimme tuloksia vuoden 
2013 lopulla kerättyyn y- ja x-sukupolvien 
käyttäytymistä kuvaavaan dataan.

Z-sukupolvi

- 1996 syntyneet

Y-sukupolvi

1995-1980 
syntyneet

X-sukupolvi

1979-1964
syntyneet

Kuluttajakäyttäytyminen ja sukupolvet
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X-sukupolvi

Ensimmäinen tietolähde

Eniten vaikuttava tietolähde

Kun teet suurempia hankintoja, mistä etsit ensimmäisenä tietoa? 
Entä mikä tietolähde vaikutti eniten ostopäätökseesi?

Ensimmäinen tietolähde on 
harvoin ostopäätökseen 
eniten vaikuttava tietolähde
Tulokset kertovat, että vuoteen 2013 verrattuna 
erilaiset verkkokaupat ovat edelleen suosittu 
tietolähde, joista monet kuluttajat aloittavat 
tiedon etsimisen. Tietoa haetaan usein 
myös suoraan valmistajan verkkosivuilta. 
Nuoremmat sukupolvet tukeutuvatvanhempaa 
sukupolvea useammin myös muiden kuluttajien 
arvosteluihin ja tuttavapiirin suosituksiin heti 
tiedonhakuvaiheen alkumetreillä. 

Suurin osa kuluttajista aloittaa tiedonhaun 
verkkokaupasta, mutta tutkimustulosten 
mukaan se ei suinkaan ole merkittävin 
tietolähde. X-sukupolvi luottaa eniten 
myymälään ja siellä saamaansa palveluun, kun 
taas nuorempien sukupolvien ostopäätöksiä 
ohjaavat suositukset. Nämä erot näkyvät 
erityisen hyvin kaikista nuorimman z-sukupolven 
kohdalla, joka y-sukupolveakin useammin 
luottaa erityisesti tuttavapiirin suosituksiin. 

Muiden kuluttajien suositukset ovat sen 
sijaan lähes yhtä tärkeitä sekä z-sukupolvelle 
että y-sukupolvelle. Suositusten suosio 
näiden sukupolvien kohdalla perustuu siihen, 
että molemmat sukupolvet ovat kasvaneet 
digitaaliseen maailmaan, jossa suosituksia 

on helppo kysyä tuttavilta sosiaalisen median 
kautta. Lisäksi puolueettomia arvosteluita löytyy 
runsaasti erilaisilta sivustoilta kuten matkailuun 
keskittyvästä TripAdvisorista. 

Muiden kuluttajien ja tuttavien suositusten 
lisäksi erityisesti y-sukupolvi luottaa asian-
tuntijoiden arvioihin. Tämä ilmiö saattaa liittyä 
esimerkiksi siihen, että sosiaalisen median ja 
blogien kautta kuka tahansa voi periaatteessa 
nousta tietyn aihepiirin vaikuttajaksi ja 
asiantuntijaksi. Esimerkiksi Instagramissa 
useat yksityishenkilöt jakavat kuvia kodeistaan, 
asukokonaisuuksistaan ja matkoistaan. 
Mielenkiintoisten kuvien kautta he saattavat 
kasvattaa suuriakin seuraajien verkostoja 
ja vaikuttaa tätä kautta muiden kuluttajien 
ostokäyttäytymiseen. Näistä muutoksista 
johtuen vaikuttajamarkkinointi on noussut 
erääksi tämän hetken voimakkaimmista 
markkinoinnin trendeistä. 

Tutkimustuloksissa näkyy myös mielenkiintoisia 
muutoksia ostokäyttäytymisessä vuosien 
2013 ja 2018 välillä. Nämä muutokset kertovat 
siitä, mihin suuntaan kuluttajakäyttäytyminen 
on menossa. Esimerkiksi myymälän merkitys 
ensisijaisena y-sukupolven tietolähteenä 
on laskenut ja myös x-sukupolvi aloittaa 
tiedonhaun myymälästä aiempaa harvemmin. 
Sen sijaan verkkokauppa ja asiantuntijoiden 
arvostelut toimivat x-sukupolven ensimmäisinä 
tietolähteinä aiempaan verrattuna useammin. 
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Y-sukupolven ensimmäisenä tietolähteenä 
vuorostaan toimii yhä useammin tuttavien 
suositukset tai asiantuntijoiden arviot. 

Myös eniten ostopäätöksiin vaikuttavissa 
tietolähteissä näkyy muutoksia vuosien 2013 
ja 2018 välillä. Esimerkiksi y-sukupolven osalta 
muiden kuluttajien suositusten vaikutuksessa 
on ollut laskua, kun taas verkkokaupat ovat yhä 
useammin ostopäätöksiin eniten vaikuttava 
tietolähde. Tämä saattaa liittyä esimerkiksi 
siihen, että verkkokauppojen suosion kasvaessa 
niiden tietosisältöön on erityisesti panostettu. 

Lisäksi monet verkkokaupat keräävät aktiivisesti 
palautetta myymistään tuotteista, joten 
verkkokaupat tarjoavat samaan aikaan sekä 
kattavat tiedot tuotteista että muiden kuluttajien 

arvioita tuotteista. Monet modernit verkkokaupat 
toimivat siis monipuolisina tietolähteinä 
tiedonhakuvaiheessa, josta parhaassa 
tapauksessa kuluttajat voivat löytää kaikki 
ostopäätökseen tarvitsemansa tiedot. 

Verkkokauppojen lisäksi asiantuntija-
arvosteluiden vaikutus y-sukupolven 
ostopäätöksiin on kasvanut vuodesta 2013 ja 
sama trendi on nähtävillä myös x-sukupolven 
käyttäytymisessä. Lisäksi x-sukupolven 
ostokäyttäytymisessä näkyy se, että 
myymälästä saatu tieto tuotteista ja palveluista 
on entistä harvemmin ostopäätöksiin vaikuttava 
tietolähde. Sen sijaan muiden kuluttajien arvioit 
vaikuttavat yhä useammin myös x-sukupolven 
ostopäätöksiin. 

Näin eri tietolähteiden vaikutus on muuttunut

Data to drive you forward / Dataohjautuva asiakaskokemus                              www.bisnode.fi

16

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %

45,00 %

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %

45,00 %

Ensimmäinen tietolähde - y sukupolvi

2013 2018

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %

45,00 %

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %

45,00 %

Ensimmäinen tietolähde - x-sukupolvi

2013 2018

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

Eniten vaikuttava tietolähde - y-sukupolvi

2013 2018

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

Eniten vaikuttava tietolähde - x-sukupolvi

2013 2018



Osto
Eräs digitalisaation suurimmista murroksista on ollut 
verkkokaupan kasvu. Kauppiaat ovat hyötyneet 
esimerkiksi mahdollisuudesta laajentaa asiakaskuntaa 
omien kivijalkamyymälöiden ulkopuolelle. Kuluttajat 
ovat taas hyötyneet laajemmasta valikoimasta sekä 
mahdollisuudesta tehdä ostoksia ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

Verkkokaupat ovat kuitenkin tuoneet mukanaan 
monia haasteita. Minkälainen on strategiamme 
kivijalan ja verkkokaupan välillä, miten luomme 
optimaalisen kokemuksen verkkokaupassa ja 
hoidamme asiakaspalvelun, miten minimoimme 
palautuksista aiheutuneet kustannukset ja miten 
laajennamme asiakaskuntaamme tehostaen 
samalla lisä- ja ristiinmyyntiä? 

Samaan aikaan verkkokauppa on vaikuttanut 
siihen, miten kuluttajat ostavat. Joidenkin 
tutkimusten mukaan verkkokaupan keskiostos 
on usein kivijalkamyymälään verrattuna 
suurempi. Tämä saattaa johtua esimerkiksi 
siitä, että monet verkkokaupat tarjoavat 
ilmaisen toimituksen esimerkiksi yli 100 euroa 
maksaville toimituksille. Ilmainen toimitus 
vuorostaan houkuttelee asiakkaita ostamaan 
sen verran, että raja ylittyy. Myös click and 
collect ratkaisut, joissa tuote ostetaan verkosta 
ja noudetaan myymälästä ovat vaikuttaneet 
kuluttajakäyttäytymiseen ja avanneet 
kaupanalalle mahdollisuuksia esimerkiksi uusille 
lisä- ja ristiinmyyntistrategioille. 

Ostovaiheeseen liittyen selvitimme minkälaisia 
tuotteita kuluttajat ostavat ennemmin 
verkosta ja mitä vuorostaan haetaan suoraan 
kivijalkamyymälästä. Lisäksi teimme analyysin 
siitä, minkälaisia ihmisiä verkkokauppoja 
suosivat ihmiset ovat. Tarkastelimme tässä 
analyysissä erityisesti heidän elämänvaihetta 
ja arvomaailmaa. Lisäksi selvitimme mikä 
on mieluisin toimitustapa eri tyyppisille 
verkkokauppaostoksille ja minkälaiset asiat 
ohjaavat ihmisiä ostamaan verkosta. 

Verkko vs. kivijalka: mitä eri 
kanavista ostetaan?
Apteekkituotteet, virtuaalilääkärit ja elintarvikkeet 
ovat suhteellisen uusia verkkokaupan osa-
alueita. Elintarvikkeiden verkkokaupan 
kehityksestä on Suomessa puhuttu jo 
useamman vuoden, mutta kasvu on jäänyt 
esimerkiksi 90-luvulla asetetuista odotuksista. 
Verkkokaupan uusista aluevaltauksista 
lääkäripalvelut sekä apteekki- ja terveystuotteet 
ovat sen sijaan kasvattaneet aktiivista 
asiakaskuntaa astetta nopeammin. Yllättävää 
tuloksissa oli se, että verkkokaupan kasvusta 
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huolimatta monien tuotekategorioiden kohdalla 
kivijalkamyymälä on edelleen suositumpi 
ostoskanava verkkoon verrattuna. Kaupan liiton 
toteuttaman selvityksen mukaan lähivuosina 
verkkokaupan kasvu ei enää ole tullut uusista 
asiakasryhmistä. Sen sijaan kasvua saadaan 
siitä, että vanhat asiakkaat ostavat aiempaa 
enemmän ja useammin. Tällöin on kriittistä 
huolehtia vanhoista ja uskollisista asiakkaista, 
mutta samaan aikaan on etsittävä aktiivisesti 
uusia asiakasryhmiä esimerkiksi analytiikan 
avulla. 

Kuluttajien asenne ja arvomaailma kertoo 
esimerkiksi paljon siitä, miten erilaiset 
ihmiset suhtautuvat muutokseen ja uuteen 
teknologiaan. Arvoanalyysin perusteella on 
mahdollista löytää sellaisia asiakasryhmiä, 
jotka voisivat olla kiinnostuneita ostamaan 
verkosta, mutta kaipaavat vaikkapa muiden 
kuluttajien kokemuksia ostamisesta tai itse 
tuotteista. Toisaalta arvoanalyysi kertoo 
myös siitä, minkälaiset viestit vetoavat 
erityyppisiin asiakassegmentteihin. Tätä tietoa 
on mahdollista käyttää esimerkiksi viestinnän 
räätälöinnissä. Myöhemmin pureudumme 
syvemmin verkko- ja kivijalkaostajien 
arvomaailmaan.

Kuka ostaa verkosta, entä 
kivijalasta?

Kun kilpailu markkinoilla kiristyy, 
oman asiakaskunnan ja parhaimman 
asiakaspotentiaalin ymmärtäminen auttavat 
luomaan toimivia kasvustrategioita. 
Analysoimme tutkimusdataamme syvällisemmin 
ymmärtääksemme, miten verkkokaupasta 
ja kivijalasta ostavat kuluttajat eroavat 
toisistaan. Seuraavaksi käymme analyysin 
tuloksia läpi demografioiden, elämänvaiheen ja 
arvomaailman näkökulmasta.

Demografiat ja elämänvaihe

Verkko-ostajissa korostuu erityisesti 18-30 
-vuotiaiden segmentti. Myös yli 30- ja alle 
50-vuotiaista löytyy analyysimme mukaan 
useammin verkko- kuin kivijalkaostajia. 
Kivijalkaostajat ovat vuorostaan usein yli 
50-vuotiaita ja suurin korostuma löytyy yli 
65-vuotiaissa. Verkko-ostajat ovat usein 
korkeasti koulutettuja ja heillä on korkeat 
ansiotulot.
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Analyysissamme tarkastelimme verkko- ja 
kivijalkaostajien elämänvaihetta Suomi360 
-luokituksen avulla. Verkko-ostajien osalta löytyi 
kolme korostumaa:

• Nuoret lapsiperheet
• Opiskelijat
• Nuoret yksinasuvat

Kaikkia näitä kolmea ryhmää yhdistää ikä, mutta 
tästä huolimatta erilainen elämänvaihe asettaa 
erilaisia tarpeita ja vaatimuksia ostopolulle ja 
asiakaskokemukselle kokonaisuudessaan. 
Tämä johtuu siitä, että kiinnostuksen kohteet ja 
odotukset palvelulle voivat vaihdella suuresti eri 
ryhmien välillä elämänvaiheen perusteella. 

Kivijalkaostajissa vuorostaan korostui 
erityisesti iäkkäät yksinasuvat sekä iäkkäät 
pariskunnat. Lisäksi hyvin toimeentulevat, 
usein omakotitalossa asuvat työkokemusta 
pidempään kartuttaneet asioivat useasti 
mieluummin kivijalassa. Toisaalta samaan 
ikäryhmään kuuluvat, kaupungissa asuvat 
usein lapsettomat asioivat sekä kivijalassa 
että verkkokaupassa. Tämä kertoo siitä, 
että esimerkiksi ikä ei yksinään ole riittävä 
käyttäytymistä selittävä tekijä, vaan 
elämäntyylillä ja -vaiheella on erittäin suuri 
vaikutus. 

Asenne ja arvomaailma

Lisäksi tutkimme verkko-ostajien asenne ja 
arvomaailmaa Valuegraphics-mallin avulla. 
Valuegraphics on ruotsalaisen sosiologin Hans 
L. Zetterbergin kehittämä menetelmä, jonka 
avulla on mahdollista tarkastella ihmisten 
arvomaailmaa yhdeksän erilaisen arvoryhmän 
kautta.

Analyysin tulokset kertovat, että verkko-
ostajat sijoittuvat tyypillisesti arvoryhmiin, 
joissa korostuu modernisuus ja humanismi. 
Näitä ryhmiä ovat avoimet etsijät sekä 
elämykselliset. Molempia ryhmiä yhdistää 
se, että niissä korostuu myönteinen 
suhtautuminen muutokseen sekä vanhojen 
tapojen parantamiseen ja kehittämiseen. Koska 
kiinnostus muutokseen ja uuden kokeilemiseen 
on näissä ryhmissä vahva, on luonnollista, että 
verkko-ostaminen korostuu.

Lisäksi verkko-ostajista löytyy myös 
traditionaalisempia arvoja kannattavia 
esikuvahakuisia erottujia. Esikuvahakuiset 
erottujat ovat arvomaailmaltaan arvojoustavia. 
Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat valmiita 
joustamaan arvoistaan tilanteen mukaan. Lisäksi 
heidän käyttäytymistään kuvaa mukautuminen. 

Arvoryhmät kuvattuna
Avoimet etsijät arvostavat humanistisia arvoja sekä sisäistä 
tasapainoa. Samaan aikaan he ovat tyypillisesti arvosidonnaisia 
ja arvostavat erityisesti auktoriteetteja ja heiltä saamaansa 
tietoa.

Elämykselliset ovat avoimia uusille kokemuksille. He 
etsivät elämältään jännitystä sekä mukavuutta ja arvostavat 
kansainvälisyyttä. He ovat luovia ja he pitävät pienistä 
hemmotteluhetkistä arjen keskellä.

Vaikuttajat arvostavat elämän mukavuutta ja tästä syystä he 
pyrkivät valitsemaan tuotteita ja palveluita, jotka tekevät heidän 
elämästä helpompaa. He ovat usein yhteiskunnallisten mielipi-
teiden lähteitä ja uskovat vakaasti omiin arvoihinsa.

Uskalikot innostuvat helposti uusista asioista ja tästä syystä 
he ottavat mielellään uutta teknologiaa käyttöön ensimmäisten 
joukossa. Lisäksi he hakevat jännitystä elämään ja heitä motivoi 
varakkuus.
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Esikuvahakuiset erottujat nauttivat ollessaan osana 
erilaisia sosiaalisia verkostoja. He haluavat tuntea kuuluvansa 
johonkin ryhmään ja vahvistavat omaa identiteettiään 
ulkoisten tunnusmerkkien avulla. He seuraavat trendejä ja ovat 
kiinnostuneita uutuuksista, mutta kaipaavat muiden kokemuksia 
ennen ostoa. 

Kotirakkaat kunnioittavat perinteitä ja mielellään noudattavat 
aiemmin hyviksi havaittuja tapoja. Perheen turvallisuus ja 
yhdessä oleminen ovat heille äärimmäisen tärkeitä asioita, joten 
he panostavat viihtyisän kodin rakentamiseen. 

Asiakeskeiset ovat rationaalisia ja he arvostavat tietoa 
sekä mahdollisuutta vertailuun. Tästä syystä esimerkiksi 
tuotearvosteluiden merkitys näiden kuluttajien ostopäätöksissä 
korostuu. He käyttävät mielellään rahaa ja rakentavat itseään 
erilaisten tuotteiden kautta.

Perinteikkäät arvostavat työntekoa, vastuullisuutta ja 
itsekuria. Traditionaaliset arvot ovat heille tärkeitä, joten 
kuluttajina heihin vetoaa esimerkiksi luotettavuus.

Arvokeskiöön sijoittuvat ovat arvomaailmaltaan yhdistelmä 
muiden eri ryhmien arvoista. Ostokäyttäytymiseltään 
he vastaavat suomalaisen keskimääräisen kuluttajan 
käyttäytymistä.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mukautumista arvostaville kuluttajille sosiaaliset 
verkostot ja ryhmään kuuluminen ovat tärkeitä. 
Lisäksi he ovat kiinnostuneita trendeistä ja 
ovat valmiita kokeilemaan uutuuksia muiden 
saamien kokemusten rohkaisemina. He 
haluavat saada rahalleen vastinetta ja hakevat 
tukea päätöksiin erilaisista testeistä. Verkko 
onkin esikuvahakuisille erottujille erinomainen 
paikka tuotearvosteluiden lukemiseen ja oman 
ostopäätöksen vahvistamiseen.

Kivijalkaostajissa vuorostaan korostuu 
voimakkaasti traditionaalisia arvoja 
kunnioittavat perinteikkäät. Perinteikkäät 
vaalivat erityisesti hyväksi havaittuja tapoja 
ja näkevät maailman valmiina sellaisena kuin 
se on. He arvostavat lisäksi tutuista tavoista 
saamaansa turvallisuuden tunnetta. Näistä 
syistä kivijalkamyymälästä ostaminen on 
heille luonnollista. Yllättäen myös moderneja 
arvoja kunnioittavat vaikuttajat ostavat 
ennemmin kivijalasta kuin verkosta. Vaikuttajat 

nauttivat mukavuudesta ja helppoudesta sekä 
elämän vaivattomuudesta. Vaivattomuuden 
arvostaminen saattaa kertoa esimerkiksi 
henkilökohtaisen palvelun arvostamisesta 
sekä luottamuksesta osaavan henkilökunnan 
neuvoihin. Erinomainen palvelu tutussa 
myymälässä voikin olla vaikuttajille kaikista 
mieluisin tapa tehdä ostoksia. 

Analyysissa korostui lisäksi arvoryhmiä, joissa 
verkkokaupat ja kivijalka olivat yhtä suosittuja. 
Näitä ryhmiä olivat arvokeskiössä olevat, 
kotirakkaat, uskalikot sekä asiakeskeiset. Nämä 
arvoryhmät ovat verkkokaupan näkökulmasta 
mielenkiintoisia, sillä verkkokaupat eivät 
lähivuosina ole enää saaneet kasvua uusista 
asiakasryhmistä. Esimerkiksi uskalikot ja 
asiakeskeiset ovat arvoiltaan joustavia ja ovat 
avoimia uusille näkemyksille tilanteen mukaan. 
Lisäksi he arvostavat pragmaattisuutta sekä 
käytännönläheisyyttä ja he kokeilevat uusia 
asioita, jos he kokevat saavansa niistä hyötyä. 
Nämä ryhmät saattavat olla tulevaisuudessa 
verkkokaupan seuraavat kasvavat asiakas-
ryhmät. 
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Post-purchase
Ostonjälkeisellä eli post-purchase-vaiheella tarkoitetaan 
usein tuotteen tai palvelun käyttökokemusten 
muodostumista ja kokemusten jakamista muille kuluttajille. 
Asiakaspolkujen näkökulmasta oston jälkeiseen 
vaiheeseen kuuluu myös muita osa-alueita, joihin yritykset 
voivat vaikuttaa parantaakseen asiakaskokemusta. 

Esimerkiksi tuotteen toimittaminen on yksi 
keskeinen asiakaskokemukseen vaikuttava 
ostopolun osa-alue, jonka merkitys on 
lähivuosina korostunut verkkokaupan kasvun 
myötä. Lisäksi tuotteen ostamisen jälkeen 
asiakas kohtaa usein ensimmäistä kertaa 
yrityksen asiakaspalvelun. Nämä molemmat 
ovat keskeisiä totuudenhetkiä, jotka vaikuttavat 
suoraan asiakaskokemukseen sekä verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun 
sävyyn.

Toimitustapa

Verkko-ostamisen yleistyessä 
asiakaskokemuksen johtamisessa 
on kiinnitettävä tarkemmin huomiota 
verkkokaupalle ominaisiin ostopolun 
vaiheisiin. Tuotteen toimitus on yksi ostopolun 
keskeisimmistä vaiheista verkkokaupassa. 
Tässä vaiheessa asiakaskokemus saattaa 
nimittäin saada merkittävänkin kolauksen, jos 
muuten nappiin mennyt ostos päättyy ontuvaan 
toimitukseen.

Euroopassa click and collect, jossa tuote 
ostetaan verkosta ja noudetaan myymälästä, 
on yhä suositumpi toimitusmuoto. Esimerkiksi 
JDA:n toteuttaman tutkimuksen mukaan 28 
prosenttia saksalaisista kuluttajista käyttää click 
and collectia, kun taas Britanniassa vastaava 
luku on jo 54 prosenttia. 

Kun yhä suurempi osa kuluttajista valitsee 
toimitustavaksi noudon myymälästä, on 
äärimmäisen tärkeää onnistua tässä kriittisessä 
kohtaamisessa. JDA:n tutkimus nimittäin 
kertoo, että jopa 24 prosenttia click and collectia 
käyttäneistä osti myymälästä myös toisen 
tuotteen noudon yhteydessä. 

Tästä huolimatta monet kuluttajat raportoivat 
ongelmista tuotteita noudettaessa. Esimerkiksi 
Econsultancy kertoo, että click and collect 
asiakkaat kohtaavat usein pitkiä jonoja 
noutopisteellä. Lisäksi henkilökunta saattaa 
toisinaan käyttää huomattavan kauan aikaa 
oikeiden tuotteiden paikantamiseen. 

Kokemusten 
jakaminen

Tuotteen 
toimitus

Asiakas-
palvelu

+ + = post-purchase
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Suomessa click and collect toimitustapana on 
muun Euroopan tavoin ottamassa tuulta alleen. 
Tutkimustulostemme mukaan elintarvikkeiden, 
apteekkituotteiden ja huonekalujen kohdalla 
noin kolmannes valitsee tänä päivänä click and 
collectin toimitustavaksi. Vaatteiden, kirjojen, 
lelujen ja elektroniikan osalta nouto postista 
tai Smartpost-automaatista on vuorostaan 
selkeästi suosituin toimitustapa. Ainoastaan 
huonekalujen kohdalla toimitus kotiin voittaa 
muut toimitustavat.

Kun otamme huomioon muun Euroopan trendit 
ja peilaamme niitä suomalaisten kuluttajien 
ostokäyttäytymiseen, on selvää, että click 
and collect saattaa pian dominoida Suomen 
markkinoilla tietyissä tuotekategorioissa. 
Tällöin on keskeistä ymmärtää miten asiakkaat 
kokevat click and collect prosessit ja tunnistaa 
mitkä tekijät vaikuttavat keskeisesti siitä 
muodostuvaan kokemukseen. Näin päästään 
lähemmäksi niitä käytännön toimenpiteitä, 
joihin panostamalla voidaan vastata asiakkaan 
odotuksiin läpi koko ostopolun.
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Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu, niin kuin moni muukin yrityksen 
funktio, on kokenut monenlaisia muutoksia viime 
vuosien aikana. Sosiaalinen media ja chat ovat 
kasvattaneet asiakaspalvelun kanavavalikoimaa 
ja luoneet uusia kosketuspisteitä asiakaspolun 
varrelle. Samaan aikaan kuluttajat odottavat 
entistä parempaa palvelua ja nopeaa reagointia 
kanavariippumattomasti. Tekoälystä on povattu 
ratkaisua asiakaspalvelun tehostamiseen 
ja vastausaikojen lyhentämiseen, mutta 
yhä useammat varmasti pohtivat mikä 
henkilökohtaisen asiakaspalvelun rooli on 
tulevaisuudessa.

Selvitimme tutkimuksessamme suomalaisten 
kuluttajien mielipiteitä palvelukanavista 
erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi 
tutkimme tarkemman analyysin kautta ketkä 
suosivat digitaalisia kanavia asiakaspalvelussa 
ja ketkä mieluummin soittavat tai asioivat 
toimipisteessä. Tutkimustulokset kertovat, 
että puhelinpalvelu on edelleen suomalaisille 
mieluisin vaihtoehto niin reklamaatioita, 
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laskutusta kuin lisäpalvelua tai tuotetiedusteluja 
koskevissa asiakaspalvelutilanteissa. 

Erityisesti puhelinpalvelun merkitys korostuu 
laskutukseen liittyvissä tilanteissa, joissa 
asiakkaat yleensä haluavat saada välittömästi 
ongelman ratkaistua. Chattiä vuorostaan 
käytetään useammin tuotetiedusteluihin kuin 
reklamaatio- tai laskutusasioiden hoitamiseen. 
Hieman yllättäen sosiaalisen median käyttö 
asiakaspalvelutilanteissa on edelleen vähäistä, 
vaikka useat yritykset ovat erittäin aktiivisia 
siellä. Lisäksi esimerkiksi useilla lentoyhtiöillä, 
pankeilla ja mobiilioperaattoreilla on erikseen 
asiakaspalveluun tarkoitettu tili Twitterissä.

Suomen markkinoilla puhelinpalvelulla on siis 
edelleen merkittävä rooli asiakaspalvelussa. 
Kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa ja erityises-
ti verkko-ostamisen kasvaessa uusien kanavien 
merkitys kuitenkin korostuu. Tällöin on keskeistä 
tuntea oma asiakaskunta ja heidän odotukset 
niin palvelun tasoa kuin kanavavalikoimaakin 
kohtaan. Ennen uusien asiakaspalvelukanavien 
käyttöönottoa on hyvä arvioida, onko kyseinen 
kanava omalle asiakaskunnalle merkityksellinen 
vai onko nykyisissä kanavissa vielä parannetta-
vaa.

Ymmärtääksemme paremmin eri asiakas-
palvelukanavien käyttöä, tarkastelimme 
tutkimusdataa demografioita, elämänvaihetta 
sekä asenteita ja arvomaailmaa 
kuvaavien muuttujien avulla. Jaoimme 
asiakaspalvelukanavat kolmeen ryhmään: 
toimipiste, puhelin ja digitaaliset kanavat. 
Digitaalisiin kanaviin sisältyi sähköposti, 
chat, sosiaalinen media sekä verkkosivujen 
yhteydenottolomakkeet.

Analyysin mukaan toimipisteessä mieluiten 
asioivia on selvästi kaikista vähiten. He ovat 
usein profiililtaan iäkkäämpiä ja velattomia 
omakotitaloasujia. Puhelinkanavaa 
vuorostaan käyttävät eniten keski-ikäiset, 
hyvin toimeentulevat omakotiasujat, kun 
taas digikanavat ovat erityisesti nuorten 
kaupunkilaisten ja opiskelijoiden suosiossa. 
Asenne ja arvomaailmaltaan digitaalisia 
asiakaspalvelukanavia käyttävät ovat hyvin 
samankaltaisia kuin verkkokauppa-ostajat. 
Suurimmat korostumat ovat moderneja 
arvoja ja humanismia edustavissa avoimissa 
etsijöissä sekä elämyksellisissä. Verkkokaupoille 
toimiva digitaalinen asiakaspalvelu on siis 
eräs kilpailuedun lähteistä. Toimipisteet ovat 
vuorostaan myös kivijalkaostamista suosivien 
perinteikkäiden suosiossa.
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Sosiaalinen media ja 
suosittelu
Tarkastellessamme kuluttajien tiedonhaku- 
ja harkintavaihetta huomasimme, että 
suosittelu vaikuttaa oleellisesti erityisesti 
nuoren sukupolven ostopäätöksiin. Lisäksi 
suositusten merkitys myös vanhemman 
sukupolven ostopäätöksissä on kasvanut. 
Aiemmin kokemuksia tuotteista tai palveluista 
kysyttiin omalta tuttavapiiriltä, mutta nyt 
suosituksia ja tuotearvosteluita löytää helposti 
vain muutamalla klikkauksella. Internet ja 
sosiaalinen media ovatkin kiihdyttäneet 
suosittelua ja altistaneet yritykset julkiselle 
keskustelulle sosiaalisessa mediassa, blogeissa 
ja keskustelupalstoilla. 

Suositusten merkityksen kasvaessa on kasvua 
hakevien yritysten pysähdyttävä miettimään 
suosittelun merkitystä oman liiketoiminnan 
kannalta. Kun asiakas etsii tietoa ostopäätösten 
tueksi verkosta, mitä hän kohtaa? Entä mitä 
haluaisimme, että hän kohtaa? Esimerkiksi 
sosiaalisen median näkökulmasta hyvä 
lähtökohta on selvittää mitä kuluttajat puhuvat 
meistä tällä hetkellä, kuinka paljon keskustelua 
käydään ja onko keskustelun sävy negatiivista, 
positiivista vai neutraalia. Lisäksi on hyödyllistä 
tietää, mitä kilpailijoista puhutaan. Monet 
yritykset ovat tässä erittäin hyviä ja palautteisiin 

sekä kommentteihin reagoidaan parhaimmillaan 
jopa minuuteissa. Aktiivinen läsnäolo 
sosiaalisessa mediassa rakentaa mielikuvia 
brändistä ja sen avulla voidaan myös välttää 
pahimmat kolaukset maineeseen reagoimalla 
nopeasti negatiivisiin kommentteihin ja 
keskusteluihin. 

Toisaalta keskustelun sävyyn, tuotesuositusten 
määrään ja yrityksen näkyvyyteen verkossa on 
mahdollista vaikuttaa myös ennakoivasti. Tällöin 
on oleellista ymmärtää, minkälaisista asioista 
sosiaalisessa mediassa keskustellaan ja mitkä 
aiheet toistuvat jatkuvasti asiakaspalautteissa. 

Samaan aikaan on mahdollista kiihdyttää 
keskustelua omista tuotteista ja palveluista 
sosiaalisessa mediassa ymmärtämällä mitkä 
sosiaalisen median kanavat ovat erityisesti 
oman asiakaskunnan suosiossa ja minkälaiset 
ihmiset ovat kaikista aktiivisimpia eri 
kanavissa. Suomalaisten some-käyttäytymisen 
ymmärtämiseksi selvitimme mihin sosiaalisen 
median kanaviin suomalaiset kirjautuvat 
päivittäin ja missä kanavissa on kaikista 
aktiivisimmat osallistujat. 

Facebook ja sen omistama WhatsApp keräävät 
kaikista kanavista eniten päivittäisiä käyttäjiä 
Suomessa. Seuraavina tulevat YouTube ja 
Instagram. SnapChat, eräs nuorimmista 
sosiaalisen median kanavista, on lyhyessä 
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ajassa mennyt päivittäisessä käytössä Twitterin, 
LinkedInin ja Pinterestin ohi. SnapChatin osalta 
mielenkiintoista on lisäksi se, että päivittäisistä 
käyttäjistä huomattava osa tuottaa myös 
aktiivisesti sisältöä palvelussa. 

Toiseksi aktiivisimmat käyttäjät ovat 
Whatsappissä, joka onkin enemmän 
pikaviestisovellus kuin sosiaalinen media. 
Twitterin, Instagramin ja Facebookin 
päivittäisistä käyttäjistä noin 20 prosenttia 
tuottaa myös päivittäin sisältöä palveluun. 
LinkedInissä ja YouTubessa vuorostaan on 
kaikista vähiten aktiivisia sisällöntuottajia 
suhteessa päivittäisiin käyttäjiin. 

Eri sukupolvien sosiaalisen median käyttö on 
herättänyt viime vuosina paljon keskustelua. 
Usein on puhuttu esimerkiksi siitä, miten 
nuorimmat kuluttajat siirtyvät valtavirran 
kanavista muihin kanaviin. Tämä trendi näkyy 
osittain myös tutkimusdatassamme. Esimerkiksi 
kaikista nuorimmasta z-sukupolvesta jo lähes 
80 prosenttia käyttää SnapChattiä päivittäin, 
kun taas y-sukupolvesta kanavaa käyttää noin 
15 prosenttia ja x-sukupolvesta hieman vajaa 3 
prosenttia. 

Z-sukupolvi on siis ottanut aktiivisesti käyttöön 
uusia sosiaalisen median kanavia, mutta 
samaan aikaan huomattava osa heistä kirjautuu 
edelleen päivittäin esimerkiksi Facebookiin. 
Tutkimusdatan perusteella nuorempi sukupolvi 
käyttää yhä useampaa sosiaalisen median 
palvelua yhden päivän aikana. Sisältöä 

Julia Frimanilla on yli kymmenen vuoden kokemus teknologia-alalta, 
jossa hän on työskennellyt mm. asiakaskokemuksen johtamisen 
ja digimainonnan ratkaisuiden parissa. Hän on työssään tutkinut 
esimerkiksi suomalaisten kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä 
asenteita palvelua kohtaan. Lisäksi hän on tarkastellut sosiaalisen 
median käyttöä asiakaspalvelukanavana ja kirjoittanut lukuisia 
artikkeleita asiakaskokemuksesta, asiakaspalvelusta sekä 
markkinoinnista. 

Kirjoittajasta
Julia Friman
Bisnode

”Tulevaisuudessa 
asiakaskokemuksen 
kehittäminen nojaa 
vahvasti datan ja 
analytiikan hyödyn-
tämiseen sekä 
personoituihin 
kohtaamisiin”

tuotetaan kuitenkin aktiivisesti vain muutamaan 
kanavaan. Vanhemmat sukupolvet sen sijaan 
keskittyvät päivittäisessä käytössä muutamaan 
sosiaalisen median kanavaan ja ennemmin 
seuraavat kanavien tapahtumia kuin osallistuvat 
keskusteluun aktiivisesti. Samaan aikaan 
mielenkiintoista on se, että x-sukupolvi on 
tällä hetkellä kaikista aktiivisin käyttäjäryhmä 
Facebookissa.

Yhteenveto

Muuttuva ostokäyttäytyminen, kuluttajien kasva-
vat odotukset ja modernit personointiin nojaavat 
palvelut asettavat uusia vaatimuksia asiakasko-
kemuksen johtamiselle. Samaan aikaan erilais-
ten kosketuspisteiden määrä kasvaa valtavaa 
vauhtia ja tästä johtuen asiakaskokemusta on 
entistä haastavampi hallita. Vastatakseen kasva-
neisiin odotuksiin yritysten on opittava tunnista-
maan paremmin erilaisten asiakkaiden tarpeita 
ja käännettävä katseet yksittäisten kosketus-
pisteiden mittaamisesta ja kehittämisestä kohti 
kokonaisvaltaista asiakaspolkujen hallintaa. 

Kun yrityksen eri funktiot toimivat yhdessä asia-
kaskokemuksen kehittämiseksi ja hyödyntävät 
datan voimaa polttoaineena asiakasymmärryk-
sen kasvattamisessa sekä asiakaskokemuksen 
johtamisessa, voimme puhua asiakaskokemuk-
sen kolmannesta aallosta – uuden sukupolven 
dataohjautuvasta asiakaskokemuksesta.
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