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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lahden kaupungin asukkaiden kokemuksia
Kompa-palvelun käytöstä ja löytää keinoja asiakaskokemuksen ja Kompa-palvelun parantami-
seen. Työn tarkoituksena oli tarkastella Kompa-palvelun tämän hetkistä asiakaskokemusta ja
saada palvelun tulevan version suunnittelun apuvälineeksi kokemusta mahdollisesti heikentä-
vät ja/tai vahventavat tekijät. Työ tehtiin Lahden kaupungin teknisen viraston toimeksian-
tona.

Työn tutkimusongelmana oli, millaisen asiakaskokemuksen Kompa-palvelun käyttäjät saavat
käyttäessään palvelua. Tarkentavina alakysymyksinä olivat: (1) Mitkä tekijät muodostavat pal-
velukokemuksen kokonaisuuden? (2) Mitä ominaisuuksia asukkaat arvostavat Kompa-palve-
lussa? (3) Millaisia toiveita heillä on palvelukokemuksen suhteen?

Tutkimuksen teoreettinen osio koostui kahdesta kokonaisuudesta: digitaalisesta asiakaskoke-
muksesta sekä digitaalisesta palvelusta. Digitaalista asiakaskokemusta lähestyttiin asiakasko-
kemuksen määritelmien, luonnin, arvon tuottamisen ja johtamisen näkökulmista. Digitaalista
palvelua käsiteltiin palvelun laadun, käytettävyyden ja käyttökokemuksen näkökulmista. Ta-
voitteeseen pyrittiin muodostamalla teoreettinen viitekehys kokonaisvaltaisesta digitaalisesta
asiakaskokemuksesta, joka muodostuu palvelusta tunteiden, mielikuvien ja kohtaamisten poh-
jalta.

Empiirisen osan tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin kysely-
ohjelmalla. Kysely lähettiin sähköpostitse pääkohderyhmälle eli Kompa-palvelua käyttäneille
kuntalaisille. Tutkimuksen tulosten analysoinnissa käytettiin apuna IBM SPSS Statistics -tilasto-
ohjelmaa, Excel-taulukkolaskentaohjelmaa sekä Digium Enterprice -kyselyohjelman analyysi-
työkalua.

Tulokset osoittivat selkeästi, että Kompa-palvelun luotettavuudessa ja turvallisuudessa on pa-
rantamisen varaa. Myös palvelun löydettävyys ja toimintavarmuus saivat kritiikkiä. Palvelu
kuitenkin koettiin toimivaksi, hyödylliseksi, asialliseksi ja helppokäyttöiseksi. Palvelun suosit-
teluaste oli huono, sitä suositteli joka toinen vastaajista.

Selkeiksi kehittämiskohteiksi nousi kuusi asiaa. (1) Palvelun näkyvyyden lisääminen ja kirjau-
tumisen helpottaminen. (2) Palvelun toimintavarmuuden parantaminen. (3) Palvelun moni-
kanavaisuuden lisääminen. (4) Asiakaskokemuksen johtamisen kehittäminen. (5) Viestintä ja
markkinointi palvelusta. (6) Palvelun uudelleen nimeäminen.

Voidaankin todeta, että kokonaisuudessaan Kompa-palvelun tämän hetkinen asiakaskokemus
on kohtuullinen, ja sen tulevaisuus näyttää hyvältä. Palvelu on selkeästi suunniteltu toimin-
nan kehittämiseen ja sen tausta, sähköinen arkisto, on kunnossa. Kehitettäessä palvelun asia-
kaskokemusta vastataan tulevaisuuden palvelujen haasteeseen: niiden pitää olla käyttäjäläh-
töisiä, toimia hyvin ja tuottaa erinomaisia digitaalisia asiakaskokemuksia.

Asiasanat: digitaalinen asiakaskokemus, julkinen sektori, digitaalisuus, sähköinen palvelu
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The main objective of this thesis was to find out the experiences of the citizens of Lahti of
the usage of the Kompa service and to discover methods to improve the service and its cus-
tomer experience. The purpose of the thesis was to study the current customer experience of
the Kompa service. By doing that it was possible to detect the aspects that could weaken
and/or strengthen the customer experience. These aspects can be used when planning the
new version of the service. The commissioner of the thesis was the Technical Department of
the City of Lahti.

The primary intention of the thesis was to find out the customer experience while using the
Kompa service. In addition, the thesis focused on finding answers to the following questions:
(1) What factors form the entity of the service experience? (2) What features are valued in
the service? (3) What are the requests towards the service experience?

The theoretical part of the thesis consisted of two parts. The first part dealt with the digital
customer experience and the second part the digital service itself. The digital customer expe-
rience was approached from the perspective of definitions, creation, value delivering and
management of the customer experience. The digital service was dealt with from the per-
spective of quality, usability and user experience. To achieve the goal, a theoretical frame of
reference was created from the holistic digital customer experience based on the emotions,
impressions and encounters of the service.

The quantitative method was used for the empirical part of the study. A digital questionnaire
was sent to the users of the Kompa service, i.e, the main target group. The data were ana-
lysed by using IBM SPSS Statistics software, Excel spreadsheet software and Digium Enterprise
questionnaire software’s analysis tool.

The results revealed clearly that there is room for improvement in the reliability and security
of the Kompa service. In addition, the discoverability and the operational reliability of the
service received criticism. However, the service was considered to be functional, useful, ap-
propriate and easy to use. The grade of recommendation was poor: only every other respond-
ent recommended the service.

Six development targets were found. (1) To increase the visibility of the service and to ease
the log-in. (2) To improve the operational reliability of the service. (3) To incrase the multi-
channel use of the service. (4) To develop a model for Customer Experience Management. (5)
To increase the communication and marketing activities. (6) Renaming the service (to be con-
sidered).

Thus, the present customer experience of the Kompa-service can be seen as fair and its fu-
ture seems good. The service is designed to improve operations and its basis, e-archive, is in
order. When developing further the customer experience of the service, the future challenge
is answered: e-services must be user friendly, functional and deliver excellent digital cus-
tomer experiences.

Keywords: digital customer experience, public sector, digitisation, e-services
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1 Johdanto

Liiketoiminnan digitalisoituessa ja kilpailun kiristyessä organisaatiot ja niiden palvelut saman-

kaltaistuvat yhä enemmän. Asiakkaan on entistä vaivattomampaa vaihtaa toimittajaa tai osto-

paikkaa, mikä vähentää kävijä- ja brändiuskollisuutta. Asiakaskokemus on tänä päivänä mer-

kittävä kilpailutekijä, jonka avulla yritys pystyy erottautumaan joukosta.

Asiakaskokemuksen ymmärtäminen kokonaisuutena ja varsinkin digitaalisissa kanavissa vaatii

organisaatioilta uudistuvaa ajattelua: asiakkaan tarpeiden lisäksi pitää ymmärtää olosuhteita,

joissa asiakas ostopäätöksensä tekee. Mitä vähemmän klikkauksia, käyntejä tai yhteydenot-

toja tarvitaan ja mitä nopeampaa opastus ja neuvonta on, sitä tyytyväisempi asiakas on.

Tämä myös tehostaa organisaation toimintaa.

Digitalisaatio ja internet ovat tuoneet palvelut asiakkaan lähelle. Internetissä on mahdollista

luoda vuorovaikutteinen suhde asiakkaan kanssa, jakaa osaamistaan muille sekä tarjota tietoa

asiakkaille eri muodoissa (Sheth & Sisodia 2012, 153). Jotta internetissä toimiminen onnistuu,

on ymmärrettävä, miten ihmiset käyttäytyvät ja toimivat osana verkostoja ja yhteisöjä (Kank-

kunen & Österlund 2012, 178).

Käyttäjälähtöisyys on olennainen osa digitalisaatiota. Yritysten tulee kuunnella ja havainnoi-

da asiakkaitaan, asettaa heidät keskiöön ja muistaa tunteiden merkitys. Käyttökokemukset

ovat aina ainutlaatuisia ja ne muodostuvat asiakkaan tulkinnan kautta: merkityksellinen koke-

mus jää asiakkaan mieleen. Digitaalisuuden lisääntyessä on sen vaikutuksia arvioitava kaikkien

palveluun liittyvien prosessien ja asioiden näkökulmasta. On hyvä miettiä, kuinka digitalisoi-

tumista voidaan hyödyntää palvelukokemuksen luomisessa ja yhtenäisten palveluiden tuotta-

misessa. (Maijala 2015, 37.)

Tällä vuosikymmenellä liiketoiminta on entistä enemmän siirtynyt verkkoon. Kilpailukyvyn säi-

lyttäminen ja menestyminen edellyttää palvelukeskeistä liiketoimintalogiikkaa, jossa korostuu

kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille. Ne koostuvat toisiinsa liittyvistä, asi-

akkaalle arvoa tuottavista aineellisista ja aineettomista osista, joiden avulla pyritään edes-

auttamaan asiakkaan omaa arvontuotantoprosessia ja luomaan arvoa yhdessä hänen kanssaan.

(Ojasalo & Ojasalo 2010, 3.)

Häkämiehen (2015, 5) mukaan ”digitalisaatio edellyttää asioiden tekemistä ennakkoluulotto-

masti uudella tavalla”. Se merkitsee toimintatapojen uudistamista ja sisäisten prosessien digi-

talisointia, ei ainoastaan palvelujen sähköistämistä (valtiovarainministeriö 2015). Julkiselle

sektorille digitalisaatio mahdollistaa toiminnan ja toimintatapojen tehostamisen, kansalaisten

ja organisaatioiden arjen helpottamisen ja kokonaan uusien palvelujen luonnin joko itse tai
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avaamalla digitaalisia tietovarantoja (TEM 2015, 10.) Digitalisaation hyödyntäminen onkin jul-

kiselle sektorille valtava mahdollisuus tuottavuuden parantamiseksi ja talouskasvun lisää-

miseksi (Häkämies 2015, 5). Voidaankin todeta, että hyvin tehty digipalvelu säästää julkisia

varoja ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia hahmottelevan Sitran trendilistalle on koottu tu-

levaisuuden kannalta keskeisiä globaaleja muutosilmiötä. Yksi muutosilmiöistä on ”Teknologia

integroituu arkeen.” (Sitra 2014.) Teknologian kehittymistä tuleekin seurata ja pyrkiä hyödyn-

tämään sen luomia uusia mahdollisuuksia. On kuitenkin muistettava, että teknologia on vain

osa digitaalista muutosprosessia. Digitalisoitumisen luomia mahdollisuuksia ja muutoksia on

pohdittava myös asiakkaiden odotusten ja heidän käyttäytymisen muuttumisen näkökulmasta.

Kilpailukykynsä säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi organisaatioiden tulisikin tunnistaa keskei-

simmät muutosajurit kuten teknologia ja digitalisaatio, jolloin ne voivat muokata asiakas- ja

palvelustrategiansa vastaamaan asiakkaidensa tulevaisuuden odotuksia ja pystyvät luomaan

erinomaisia digitaalisia asiakaskokemuksia. (Maijala 2015, 25.)

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Lahden kaupungin teknisen viraston tuottaman Kompa-palve-

lun digitaalista asiakaskokemusta. Työ on tehty Lahden kaupungin teknisen viraston toimeksi-

antona. Työn tavoitteena on tarkistuttaa Kompa-palvelun tämän hetkinen asiakaskokemus ja

saada palvelun seuraavan version suunnittelun apuvälineeksi asiakaskokemusta mahdollisesti

heikentävät ja/tai vahventavat tekijät. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Lahden kau-

pungin asukkaiden kokemuksia palvelun käytöstä ja löytää keinoja asiakaskokemuksen ja

Kompa-palvelun parantamiseen.

Opinnäytetyössä pohditaan sitä, mistä asiakaskokemus muodostuu erityisesti digipalvelussa

sekä digitaalisen palvelun laadun ja käytettävyyden vaikutusta asiakaskokemukseen. Digitaa-

lista asiakaskokemusta ja itse palvelua niihin liittyvine alakohtineen lähestytään tässä työssä

tunteiden tulkitsemisen pohjalta.

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen toteutus

Työn tutkimusongelmana on, millaisen asiakaskokemuksen Kompa-palvelun käyttäjät saavat

käyttäessään palvelua. Tutkimusongelmaan liittyy seuraavanlaisia tarkentavia alakysymyksiä:

(1) Mitkä tekijät muodostavat palvelukokemuksen kokonaisuuden? (2) Mitä ominaisuuksia

asukkaat arvostavat Kompa-palvelussa? (3) Millaisia toiveita heillä on palvelukokemuksen suh-

teen?
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Tutkimuksen avulla arvioidaan Kompa-palvelun toimivuutta niin, että tekninen virasto pystyy

kehittämään palveluaan ja siitä saatavaa asiakaskokemusta edelleen.

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisesti web-pohjaisella kyselytutkimuksella. Kyselylomake lä-

hetään Kompa-palvelun käyttäjille sähköpostitse. Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki

31.8.2015 mennessä palvelua käyttäneet ja siihen rekisteröityneet noin 300 henkilöä.

1.3 Opinnäytetyön rakenne

Opinnäytetyön aluksi määritellään se, mitä tässä työssä tarkoitetaan digitaalisella asiakasko-

kemuksella sekä esitetään teoreettinen viitekehys. Tämän jälkeen opinnäytetyö jakautuu teo-

ria- ja empiriaosaan. Teoriaosa muodostuu kahdesta eri kokonaisuudesta: digitaalisen asiakas-

kokemuksen muodostumisesta sekä digitaalisen palvelun laadusta, käytettävyydestä ja käyttö-

kokemuksesta. Näitä termejä esitellään erilaisista teoreettisista näkökulmista sekä tuodaan

esille tutkijoiden näkemyksiä.

Asiakaskokemusosiossa käydään läpi asiakaskokemuksen määritelmiä, kerrotaan, mistä asia-

kaskokemus syntyy ja pohditaan asiakaskokemuksen arvoa asiakkaalle. Lopuksi käydään läpi

asiakaskokemuksen johtamista. Palveluosiossa esitellään palvelun laadun, käytettävyyden

sekä käyttökokemuksen määritelmiä sekä termien merkitystä asiakkaalle ja yritykselle.

Ennen opinnäytetyön empiriaosiota esitellään toimeksiantaja ja tutkimuksen kohteena oleva

palvelu. Empiriaosan alussa käydään tarkemmin läpi asiakaskokemuksen mittaamiseen käytet-

tyjä tutkimusmenetelmiä ja mittareita sekä perustelut tutkimusmenetelmän valinnalle.

Työn lopuksi esitellään tutkimuksen tulokset ja vastausten jakaumat kysymyksittäin. Tutki-

mustulosten perusteella esitetään johtopäätökset teoreettisen viitekehyksen mukaisesti sekä

kehitysehdotukset Kompa-palvelun parantamisesta tekniselle virastolle. Tämän jälkeen arvioi-

daan tutkimuksen luotettavuus. Viimeisessä kappaleessa pohditaan työn tekoa sekä Kompa-

palvelun tulevaisuutta.

2 Digitaalinen asiakaskokemus - mitä se on?

Asiakaskokemusta on tutkimuksissa ja kirjallisuudessa käsitelty ja määritelty monin eri tavoin,

mutta käsitteelle ei ole vielä muodostunut täysin vakiintunutta määrittelyä. Fyysisten palve-

lujen joukossa digitaaliset palvelut ovat tärkeitä ja niiden merkitys lisääntyy jatkuvasti. Hy-

vän verkkopalvelun tunnistaa siitä, että se huomioi käyttäjän kokemukset ja soveltuu tarkoi-

tukseensa. Fileniuksen (2015, 29) mukaan verkkopalveluille asetettavien laatutekijöiden ja
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käytettävyyden vaatimusten kasvaessa käyttökokemuksesta, käyttäjän henkilökohtaisesta ko-

kemuksesta, on tullut merkittävä kilpailutekijä. Käyttökokemus voi olla ristiriidassa käytettä-

vyyden kanssa, mutta käyttökokemuksen merkitys liiketoiminnalle on merkittävä. Käytettä-

vyysteoriat ja -mallit eivät välttämättä enää päde, kun kuluttajat omaksuvat uusia asioita ja

alkavat pitää niitä itsestään selvinä.

Lähtökohtaisesti on tärkeää ymmärtää, että digitaalinen asiakaskokemus on asiakkaan henki-

lökohtainen kokemus palvelusta ja sen käytöstä sähköisessä kanavassa. Kokemukseen sisältyy

asiakkaalle palvelun käytöstä syntynyt tunneperäinen arvo, joka koostuu asiakkaan palvelusta

saamista hyödyistä ja koetuista uhrauksista.

Digitaalisen asiakaskokemuksen muodostuminen on monitahoinen prosessi, eivätkä prosessin

kaikki osat ole aina palvelua tarjoavan yrityksen hallittavissa. Yrityksen rooli asiakaskokemuk-

sen muodostamisessa on olla vaikuttaja ja mahdollistaja. Siksi sen pitää systemaattisella asia-

kaskokemuksen johtamisella luoda edellytykset tavoitellun asiakaskokemuksen muodostumi-

selle.

Yleensä digitaaliseen asiakaskokemukseen kokonaisuutena liittyy tuottojen lisääminen, jota

yleensä arvioidaan ROI:lla (Return On Investment). Mittareita, joissa ROI näkyy, ovat esimer-

kiksi yhden kaupan keskimääräinen arvo, asiakkaiden määrä, uusintaostoprosentti, eri tuottei-

den kannattavuus, myynnin onnistumisen prosenttiosuus sekä lisämyynnin kasvu euroina ja

prosentteina. (Löytänä & Kortesuo 2011, 204-207.) Nämä kuitenkin ovat perinteisiä ja hyvin

laajalti käytössä olevia taloudellisia mittareita, jotka eivät ylipäätään liity julkisen hallinnon

eli voittoa tuottamattoman organisaation asiakaskokemuksen muodostamisen käsitykseen.

Pohdittaessa asiakaskokemuksen eri näkökulmia julkisen sektorin näkökulmasta on huomioi-

tava poikkeava liiketoimintaympäristö. Kun ei kilpailla vapailla markkinoilla eikä palvelun tar-

koituksena ole myydä ja tuottaa voittoa, niin asiakasuskollisuus, kannattavuus, lisämyynti sen

paremmin kuin uusasiakashankintakaan eivät toimi motiivina kokonaisvaltaisen asiakaskoke-

muksen luomiseen. Näin ollen digitaalisen julkisen palvelun käytössä asiakaskokemusta hallit-

sevat tunteet, mielikuvat ja kokemukset.

Asiakaskokemus koostuu paitsi fyysisestä palvelukokemuksesta myös ihmisten yksittäisistä tul-

kinnoista, mielikuvista, kohtaamisista, tunteista ja niiden summista. Asiakaskokemus on koke-

mus, johon vaikuttaa suuresti myös alitajuisesti tehdyt tulkinnat. Asiakaskokemus syntyykin

siitä, miten asiakas kokee palvelun mielessään. Näin ollen asiakaskokemus ei ole millään ta-

voin rationaalinen päätös, vaan ainutkertainen kokemus. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11-14.)

Digitaalinen asiakaskokemus koostuu samoista asioista, mutta haastavaksi sen tekee palvelu-

jen reaaliaikaisuus ja asiakkaiden odotukset sähköiselle maailmalle.
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Asiakkaan ymmärtäminen on organisaatiolle tärkeää, koska sen avulla organisaatio pystyy

tuottamaan ja tarjoamaan palveluja, joilla on asiakkaan kannalta oikea ulkoasu ja ominaisuu-

det. Asiakasymmärrys käynnistyy asiakkaan tunteiden analysoinnilla. (Schmitt 2003, 46.) Voi-

daankin todeta Löytänän ja Kortesuon (2011, 11) tavoin, että asiakaskokemukseen voi olla

vaikea vaikuttaa, koska siihen liittyy aina tunteita. Tästä haasteesta huolimatta asiakaskoke-

mus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia organisaatiolle. Kuitenkin, juurikaan mikään organi-

saatio ei ole keskittynyt hyödyntämään asiakkaan tunteita. (Shaw, Dibeehi & Walden 2010, 3-

6.) Hyvä asiakaskokemus takaa liiketoiminnan onnistumisen ja saatu voitto tulee onnistumisen

sivutuotteena. Ei voida keskittyä ainoastaan tavoittelemaan voittoa ilman asiakaskokemuksen

vaarantumista: ilman tyytyväistä asiakasta ei ole liiketoimintaa. (Watkinson 2013, 3-20.)

Tässä opinnäytetyössä digitaalinen asiakaskokemus määritellään kokonaisvaltaiseksi koke-

mukseksi, joka asiakkaalle muodostuu palvelusta tunteiden, mielikuvien ja kohtaamisten poh-

jalta. Digitaaliseen asiakaskokemukseen sisältyy asiakaskokemuksen luonti, siitä koostetaan

kokemuksen arvo ja se toimii myös digitaalisen asiakaskokemuksen johtamisen ohjenuorana.

Kokonaisvaltainen digitaalinen asiakaskokemus huomioi myös palvelun laatuun, käytettävyy-

teen ja käyttökokemukseen liittyvät vaatimukset sekä palveluihin liitetyt ja koetut hedonisti-

set ja utilitaariset hyödyt sekä sosiaalisen kontekstin.

Edellä mainittujen tekijöiden avulla luodaan asiakkaalle lisäarvoa sekä erotutaan muista pal-

veluista. Näistä elementeistä rakentuu tämän työn teoreettinen viitekehys, joka on esitetty

kuviossa yksi.

Kuvio 1: Digitaalisen asiakaskokemuksen teoreettinen viitekehys.
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3 Näin luodaan asiakaskokemuksia - teoreettinen lähtökohta

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksissa ja kirjallisuudessa esiintyviä määritelmiä asia-

kaskokemuksesta ja tuodaan esille tunteiden, mielikuvien ja odotusten merkitystä luotaessa

asiakaskokemusta ja arvoa asiakkaalle. Lisäksi tässä kappaleessa kerrotaan asiakaskokemuk-

sen johtamisesta ja sen strategisesta tärkeydestä luotaessa ylivoimaisia asiakaskokemuksia.

3.1 Asiakaskokemuksen määritelmiä

Asiakaskokemuksella on useita määritelmiä. Kankkunen ja Österlund (2012, 52) määrittelevät

asiakaskokemuksen asiakkaan näkemyksenä ja kokemuksena kanssakäymisestään yrityksen

kanssa. Klaus ym. (2013, 519) toteavat samoin. Heidän mukaansa asiakaskokemus on jatkuvaa

vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaan välillä. Watkinsonin (2013, xv) mielestä asiakaskoke-

mus on asiakaan kokemus yrityksestä, sen tuotteesta tai palvelusta milloin ja missä kohdassa

tahansa.

Soudagarin, Iyerin ja Hildebrandin (2012, 3) mielestä asiakaskokemus muodostuu kumulatiivi-

sesti palvelun aiheuttamien tunteiden ja käytännön tapahtumien törmäämisestä ja näiden

keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Löytänä ja Kortesuo (2011, 11) toteavat samoin. Heidän

mukaansa asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, joka on

muodostunut asiakkaalle yrityksen toiminnasta.

Grönroos (2001, 98-99) taas toteaa asiakaskokemuksen muodostuvan siitä, miten asiakas ko-

kee saamansa palvelun laadun, joka voi olla mitä tahansa. Tuulaniemi (2011, 26) näkee asia-

kaskokemuksen asiakkaan subjektiivisena kokemuksena matkasta palvelun kontaktipisteiden

kautta läpi koko palvelupolun. Hänen mukaansa asiakaskokemuksen onnistumiseksi on palve-

lupolun kontaktipisteet optimoitava.

Bean ja Van Tyne (2013, 2-3) määrittelevät asiakaskokemuksen alkavan, kun asiakas ja yritys

ovat kontaktissa ensimmäistä kertaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi huomaamalla markki-

nointiviestin. Asiakaskokemukseen kuuluu myös palvelutapahtuma, jota voidaan sanoa käyttö-

kokemukseksi. Shaw (2007, 9) toteaa asiakaskokemuksen olevan kokonaisvaltainen kokemus

yhteyksistämme yritykseen. Shaw, Dibeehi ja Walden (2010, 3) ovat tarkentaneet Shaw:n

(2007) määritelmää asiakaskokemuksesta. Heidän mukaansa asiakaskokemus on asiakkaan ja

yrityksen välistä vuorovaikutusta, ja sitä ohjaa asiakkaan tietoinen ja tiedostamaton koke-

mus. Se on yhdistelmä yrityksen toiminnasta, aistihavainnoista ja tunteista, joita verrataan

asiakkaan odotuksiin jokaisen kohtaamisen aikana. Voidaankin siis todeta, että asiakaskoke-

mus on asiakkaan kokonaisvaltainen kokemus yrityksestä.
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Soudagar ym. (2012, 3-5) kuvaavat asiakaskokemusta termillä ”customer experience edge”.

Tällä tarkoitetaan asiakkaan kokemuksen olevan niin äärirajoilla, ettei parempaan voida enää

pyrkiä. Tämän kokemuksen saavuttamisen tärkeimpänä keinona on kilpailijoista erottautumi-

nen. Oman palvelun erottuessa muiden joukosta edukseen on kilpailijoiden todella haasteel-

lista saada korvattua sitä paremmalla palvelulla.

Tuulaniemen (2011, 74) mukaan keskeisintä palveluissa on asiakkaan kokemus siitä. Asiakas-

kokemuksia voidaan suunnitella ja tarjota vain silloin, kun ymmärretään, miten ja milloin

asiakas kohtaa palvelun. Frow ja Payne (2007) toteavat täydellisen asiakaskokemuksen edel-

lyttävän asiakkaan osallistamista palvelun tuottamiseen. Tämän avulla voidaan saavuttaa lisä-

arvoa ja sitouttaa asiakas organisaatioon. Voidaankin mieltää asiakkaiden olevan olemassa yri-

tyksiä varten eikä päinvastoin. Asiakaskokemus pohjautuu ajatukseen ottaa asiakkaat aidosti

mukaan organisaation toimintaan. Näin heille luodaan merkityksellisiä kokemuksia.

Tuulaniemi on jakanut asiakaskokemuksen kolmeen tasoon: toimintaan, tunteisiin ja merki-

tyksiin. Tasoja voidaan kuvata asiakaskokemuspyramidin (kuvio 2) avulla.

Kuvio 2: Asiakaskokemuspyramidi (Tuulaniemi 2011, 75, mukaeltu.)

Alimman tason, toiminnan, vaatimukset tulee täyttää, jotta palvelu voi ylipäätään olla mark-

kinoilla. Toiminnan tasolla tarkoitetaan palvelun vastaavuutta asiakkaan toiminnalliseen tar-

peeseen, eli sitä, kuinka vaivattomasti, tehokkaasti ja sujuvasti asiakkaan tavoite toteutuu.

Keskitasolla, tunteet, tarkoitetaan vastaavuutta asiakkaan tunnetason odotuksiin. Nämä saa-

daan selville kysymällä, millaisia tuntemuksia ja kokemuksia asiakkaalle syntyy sekä ovatko

syntyvät tuntemukset ja mielikuvat niitä, joita asiakas haluaa kokea. Ylimmällä eli merkitys-
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tasolla tarkoitetaan kokemuksen suhdetta asiakkaan henkilökohtaisiin merkityksiin ja identi-

teettiin. Eli vastaako kokemus siihen, mitä asiakas haluaa oppia, oivaltaa ja saavuttaa. (Tuu-

laniemi 2011, 74.)

Tuulaniemi (2011, 75) on luonut jokaiselle tasolle avainkohtia, jotka palvelun tulisi täyttää,

jotta saavutettaisiin kokonaisvaltainen asiakaskokemus. Avainkohdat ovat toiminnan, tunne-

ja merkitystason avainkohdat (taulukko 1).

Taulukko 1: Asiakaskokemuksen avainkohdat (Tuulaniemi 2011, 75, mukaeltu.)

Tuulaniemi (2011, 72) toteaakin, että asiakaskokemusta voidaan jäsentää vasta, kun asiakasta

ymmärretään edellä mainituilla tasoilla ja avainkohdilla. Näin yritykset voivat kehittää uusia

palvelukonsepteja ja suunnitella muista palveluista erottuvia asiakaskokemuksia.

Positiivinen asiakaskokemus on lopputulos sitoutumisesta luoda hyvä ja luotettava asiakas-

suhde (Michelli 2007, 108). Soudagarin ym. (2012, 108) mukaan positiivinen asiakaskokemus

luodaan rakentamalla luottamus asiakkaan ja palvelun välille. Myös Shaw ja Ivens (2002, 52-

53) sekä Shaw (2007, 94) korostavat luottamuksen merkitystä asiakaskokemusta luotaessa. He

näkevät mahdottomaksi luoda luotettavaa asiakassuhdetta, ellei asiakas luota yritykseen ja

sen palveluun. Aapola (2012, 37) toteaa luottamuksen luovan synergiaa annettujen lupausten

ja tekojen välille.

Korostaakseen luottamuksen tärkeyttä asiakaskokemuksen luomisessa Soudagar ym. (2012,

108) ovat jakaneet asiakaskokemuksen muodostumisen Tuulaniemen kolmen tason sijasta nel-

jään tasoon eli luottamuksen kulmakiviin: asian merkityksellisyyteen, luotettavuuteen, muka-

vuuteen ja reagointikykyyn (kuvio 3).



15

Kuvio 3: Asiakaskokemuksen luottamuksen kulmakivet (Soudagar ym. 2012, 18, mukaeltu)

Luotettavuuden määrittelee lupauksissa pysyminen, esimerkiksi palvelu toimitetaan sovitussa

ajassa samanlaisena. Mukavuus on vaihtoehtojen, ajattomuuden ja jatkuvuuden tarjoamista

eri kanavia pitkin tavoitettavuuden lisäämiseksi. Reagointikyky on asiakkaan kuuntelemista ja

vastaamista heidän palautteisiinsa sekä tarvittaessa prosessin muuttamista saadun palautteen

perusteella. Merkityksellisyydellä varmistetaan se, että tarjottu palvelu on personoitua ja tar-

koituksenmukaista, asiaa katsotaan asiakkaan kannalta sekä varmistetaan asiakastyytyväisyys

palvelun jokaisessa kohdassa. Noudattamalla näitä kulmakiviä yritykset voivat rakentaa kestä-

viä ja sitoutuneita asiakaskokemuksia. (Soudagar ym. 2012, 18.)

Shaw ja Ivens (2002, 22) näkevät asiakaskokemuksen muodostuvan viidestä eri osa-alueesta

(kuvio 4). Toimialasta ja palvelusta riippuen kuhunkin osa-alueeseen käytetetty aika vaihte-

lee, mutta ne pysyvät kuitenkin samoina.

Kuvio 4: Asiakaskokemuksen osa-alueet (Shaw & Ivens 2002, 23, mukaeltu.)
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Odotusten luomisen osa-alue on puhtaasti odotusten luomista, jota tehdään muun muassa

viestinnällä ja markkinoinnilla, luomalla brändin imgo ja kuuntelemalla asiakkaiden mielipi-

teitä. Toisessa osa-alueessa, ennakkopäätöksen teossa, pyritään kaikin keinoin saamaan asia-

kas tekemään hankintapäätös. On erittäin tärkeää saada asiakas luottamaan palveluun mini-

moimalla palvelussa olevia mahdollisia vikoja. Kolmas osa-alue aktivoituu, kun asiakas on teh-

nyt hankintapäätöksen. Tämä osa-alue on asiakaskokemuksen ydinosa-alue. Neljäs osa-alue

täyttyy, kun palvelu on käytössä. Palvelun on oltava vaivaton käyttää ja sen tulee täyttää sille

asetetut vaatimukset. Viidennessä ja viimeisessä osa-alueessa asiakaskokemus huipentuu.

Asiakas vertaa ja analysoi kokemaansa odotuksiinsa. Tämän jälkeen kierros alkaa alusta.

(Shaw & Ivens 2002, 23-25.)

Shaw ja Ivens (2002, 10-12) ovat tarkentaneet edellä mainittuja viittä osa-aluetta seitsemällä

avainkohdalla, jotka luovat perustan hyvälle asiakaskokemukselle. Avainkohdat ovat seuraa-

vat (taulukko 2):

Taulukko 2: Avainkohdat hyvälle asiakaskokemukselle (Shaw & Ivens 2002, 12, mukaeltu)

Nämä seitsemän kohtaa mahdollistavat siis asiakaskokemuksen elementtien jakamisen kuvi-

ossa neljä mainittuihin osa-aluesiin. Kohdat korostavat tunteiden merkitystä, innostavan joh-

tamisen ja työympäristön tärkeyttä, asiakaskokemuksen strategian luomista asiakaslähtöi-

sesti, tuottavuuden ja kannattavuuden vaikutusta sekä asiakaskokemuksen ja brändin yh-

teyttä. Kohdat on helposti ymmärrettävissä ja niitä voidaan käyttää pohjana rakennettaessa

hyvää asiakaskokemusta. (Shaw & Ivens, 2002, 12.)

Vaikka asiakaskokemuksella on yhtä monta määritelmää kuin on määrittelijöitä ja Tuulaniemi,

Soudagar ym. sekä Shaw ja Ivens tarkastelevat asiakaskokemuksen luomista ja rakentamista

hieman eri näkökulmista, voidaan näistä kuitenkin todeta yhteisenä johtopäätöksenä, että

asiakaskokemus on asiakkaalle muodostunut kokonaisvaikutelma niistä vuorovaikutustilan-

teista ja tunnepurkauksista, joita hän on kokenut asioidessaan palvelun ja yrityksen kanssa.
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Asiakkaan muodostamaan kokemukseen ei siis voida koskaan täysin vaikuttaa, mutta sitä voi-

daan kuitenkin yrittää ohjata palveluntarjoajan haluamaan suuntaan (Löytänä & Kortesuo

2011, 11).

Digitaalisten kanavien yleistyminen ja sähköisten palvelujen lisääntyminen on tehnyt hyvän

asiakaskokemuksen tuottamisesta entistä haastavampaa. Asiakaskohtaamisen pitäisi olla sa-

manlainen niin fyysisellä asiakaspalvelutiskillä kuin verkkopalvelussakin. (Filenius 2015, 26.)

Helovuoren (2012, 56) mukaan digitaalisen asiakaskokemuksen muodostumisen taso on korke-

ampi yksityisen sektorin palvelulla kuin julkisen sektorin palvelulla. Koska julkisen sektorin

palveluilta ei odoteta paljoakaan, saavutetaan hyvän asiakaskokemuksen taso helpommalla.

Rannisto (2014, 36) jatkaa Helovuoren ajattelua sanomalla, että kyseessä voidaan tällöin aja-

tella olevan pakkokäyttöinen tai viranomaistoimintaan liittyvä palvelu, jolloin asiakkaalla ei

ole edes mahdollisuutta olla käyttämättä palvelua.

Iso haaste onkin kehittää digitaalinen asiakaskokemus niin, että se täyttää asiakkaan tarpeet

ja jättää positiivisen mielikuvan. Digitaalisten palveluiden yleistyessä myös asiakkaat ovat

valveutuneet ja odotusarvot yrityksiä kohtaan ovat nousseet. (Filenius 2015, 26.)

3.2 Asiakaskokemuksen luonti

Tieto leviää nopeasti ja valinnanvaraa on paljon. Silloin asiakaskokemuksesta tulee kilpailu-

keino. Asiakaskokemus muodostuu asiakkaalle palvelun fyysistä puitteista ja tunneperäisistä

tekijöistä, joita palvelun tarjoaja ei pysty hallitsemaan. Asiakaskokemusta ei voi rinnastaa

asiakaslähtöisyyteen, vaan se on asiakkaan oma näkemys palvelusta ja siihen liittyvästä pro-

sessista. (Verhoef ym. 2009.) Asiakaskokemukseen vaikuttavat siis asiakkaan tekemät yksittäi-

set tulkinnat (Sathish & Venkatesakumar 2011, 75). Tämän vuoksi ei ole täysin mahdollista

saavuttaa ennakolta määrättyä asiakaskokemusta, koska se riippuu asiakkaan käyttäytymi-

sestä ja hänen aikaisemmista kokemuksistaan. Yritykset voivat kuitenkin valita, millaisia ko-

kemuksia ne pyrkivät luomaan asiakkailleen. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11.)

Goncalon, Flynnin ja Kimin (2010) tekemässä tutkimuksessa verrattiin koettun nautinnon eroa

ostettaessa tavaraa elämyksien ja kokemuksien sijaan. Tutkimustuloksista ilmeni, että elä-

myksistä ja kokemuksista maksaneet henkilöt olivat huomattavasti tyytyväisempiä ostok-

seensa kuin tavaroita ostaneet henkilöt. Tämä johtui siitä, että ostettaessa tavaroita valinta

tehdään usean vaihtoehdon välillä ja hankkimatta jääneitä tavaroita jäädään miettimään ja

harmittelemaan. Elämykset ja kokemukset ovat kuitenkin eri asia ja niitä on vaikea vertailla

keskenään. Kokemus palvelusta on Kankkusen ja Österlundin (2012, 54) mukaan arvokkaam-

paa kuin ostaminen. He toteavatkin, että kokemus syntyy hetkessä ja on siksi ainutlaatuinen.
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Palveluiden tuottamisesta onkin siirryttävä eteenpäin palvelukokemuksiin, sillä kokemusten

kautta luodaan uusia mahdollisuuksia kasvattaa arvoa asiakkaalle ja näin myös syvennetään

asiakassuhdetta. Palveluja tuotetaan ja kokemuksia luodaan. Näiden kahden asian suurin ero

on siinä, että kokemukseen liittyy joka kerta asiakkaan tulkinta asioista ja tilanteista. Jotta

onnistutaan luomaan kokemuksia, on asetelman oltava aina sellainen, että asiakas on keski-

össä ja yritys rakentaa omat toimintonsa asiakkaan ympärille. (Löytänä & Kortesuo 2011, 19.)

Shaw:n ja Ivensin (2002, 16-17) mukaan palvelu ja sen toiminnot muodostavat puolet asiakas-

kokemuksesta, kun taas Shaw ym. (2010, 3) ovat sitä mieltä, että yli puolet asiakaskokemuk-

sesta perustuu asiakkaan tunteisiin ja tuntemuksiin. Vaikka tunteilla ja kokemuksella on voi-

makas vaikutus asiakaskokemukseen, ei itse palvelun toiminnan merkitystä pidä kuitenkaan

aliarvioida (Shaw & Ivens 2002, 6).

Pine II ja Gilmore (2011, 88-92) korostavat aistien merkitystä asiakaskokemuksen luomisessa:

mitä enemmän kokemus koskettaa aistejamme, sitä paremmin se jää mieleemme. Shaw:n

ym. (2010, 3) mukaan asiakaskokemuksen ymmärtäminen tapahtuu kaikkien viiden aistimme

kautta, ja ne tulee ottaa huomioon asiakaskokemuksen luomisessa. Watkinsonin (2013, 141-

154) mielestä hyvä asiakaskokemus hemmottelee aisteja. Koska aistit toimivat yhteistyössä,

niitä kaikkia tulisi miellyttää. Tällöin palvelun on erotuttava muista ärsykkeistä, mutta koke-

mus palvelun käytöstä ei saa olla liian voimakas.

Boswijk, Peelen ja Olthof (2012, 57-59) toteavat, että kaikki viisi aistiamme yhdessä muodos-

tavat tietämyksemme ja havaintomme ympäristöstämme. Siksi yritysten ei tule aliarvioida

aistimusten merkitystä asiakkaan tunnetiloihin ja kokemuksiin, vaan niiden tulisi ymmärtää,

että ihmiset hyvin harvoin tuntevat ja kokevat vain yhtä tunnetta: kokemus on yleensä sekoi-

tus eri tunnetiloista. Näin ollen kaikkien aistien yhteiskokemus stimuloi erilaisia tunteita ja

siksi aisteilla on suuri vaikutus asiakaskokemukseen.

Boswijk ym. (2012, 61) kuvaavat asiakaskokemuksen myös tunteiden kompleksina, joka tapah-

tuu joko yhdellä kertaa tai jaksoittain. Shaw:n ym. (2010, 137) mukaan asiakaskokemuksen

rationaalinen puoli liittyy vahvasti tietoiseen havainnointiin, kun taas tunnepuoli on enem-

mänkin alitajuntainen aistimus. Valinnat tehdään perustuen aikaisempaan kokemukseen. Siksi

on tärkeää ymmärtää, että asiakaskokemus koostuu ihmisen rationaalisista ja emotionaalisista

havainnoista (Kuusela & Rintamäki 2004, 13-15).

Shaw ym. (2010, 4) tarkoittavat tietoisella havainnoinnilla sitä, mitä näemme ympärillämme

ja josta olemme tietoisia. Alitajuntaiset aistimukset ovat kaikkia niitä signaaleja, mitä alita-
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juntamme rekisteröi mieliimme, mutta jotka eivät koskaan saavuta tietoista puoltamme. Tie-

toinen puolemme ei ole riittävän laaja käsitelläkseen kaikkia kokemiamme signaaleja ja siksi

havinnoimme tietoisesti vain merkitsevät signaalit.

Hytönen (2015) sekä Jansson-Boyd (2010, 84) ovat samaa mieltä Shaw:n ym. sekä Kuuselan ja

Rintamäen kanssa. Heidän mukaansa asiakaskokemukseen vaikuttavat eksplisiittinen eli toi-

minnallinen taso sekä implisiittinen, mielleyhtymiin liittyvä taso. Eksplisiittisellä tasolla asiak-

kaiden odotuksia on helppo arvioida, koska niistä ollaan jatkuvasti tietoisia. Implisiittinen

odotusarvo sen sijaan on ei-vapaaehtoinen, kontrolloimaton ja usein tiedostamaton. Tiedosta-

mattomia eli implisiittisiä odotuksia ohjaavat mieltymykset. Barden (2013, 40) on myös tätä

mieltä. Hän korostaa, että tuote- tai palvelukokemusta ja mieltymyksiä ohjaavat implisiittiset

odotukset, joita asiakas tiedostamattaan ja impulsiivisesti prosessoi.

Shaw ym. (2010, 2-3) toteavat, että asiakaskokemuksen luomisessa on tärkeää ymmärtää asia-

kasta perusteellisesti ja tunnistaa, mitä hän todella haluaa. Asiakaskokemuksen pitää olla

merkityksellinen. Bardenin (2013, 32) mielestä on tiedettävä palveluun liittyvät implisiittiset

ja eksplisiittiset tasot voidaksemme ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä. Jansson-Boydin

(2010, 83–84) mukaan asiakkaiden käyttäytyminen on tulosta heidän odotuksistaan ja heidän

palvelulle asettamastaan tavoitearvosta. Jos asiakkailla on vaihtoehto miten käyttäytyä, he

valitsevat sen, missä on suurin onnistumisen mahdollisuus.

Yritysten onkin tärkeää tuntea asiakkaalle positiivisen tunteen luovat tekijät, kuten mielen-

kiintoinen ja mukautuva palvelu, kuin myös negatiivisen kokemuksen aiheuttamat tekijät, ku-

ten tyytymättömyys ja välinpitämättömyys palveluun (Shaw 2007, 47, 68). Luomalla mielihy-

vän tunnetta ja positiivista palvelukokemusta asiakas haluaa käyttää palvelua uudelleen (Bos-

wijk ym. 2012, 61). Voidaankin todeta, että erinomainen asiakaskokemus muodostuu, kun

asiakas yllättyy myönteisesti tai hän kokee positiivisia tunteita herättävän elämyksen. Millään

tavanomaisella palvelulla tähän ei pystytä. Onnistunut asiakaskokemus luo asiakkaalle positii-

visen mielikuvan, joka jää hänen mieleensä. (Löytänä & Kortesuo 2011, 21-23; Fischer & Vai-

nio 2014, 165.)

Myös empatialla on merkitystä asiakaskokemuksen luomisessa. Broughton (2012, 72) näkee

empatian tuottamisen kaksiosaisena prosessina: asiakkaan tunteiden ymmärtämisenä ja asiak-

kaan tunteiden käsittelynä. Mattinen (2006, 10) ja Watkinson (2013, 71) puolestaan määritte-

levät empatian asiakkaan kuuntelun ja hänen tarpeisiinsa reagoinnin yhteisvaikutuksena. Wat-

kinsonin (2013, 62) mielestä empatian luominen on jopa tärkeämpää kuin asiakastiedon ke-

rääminen. Empatiaan liittyy usein se, että asiakkaalla on palveluun tunneperäisiä sidoksia.

Boswijk ym. (2012, 11) korostavat tunteiden ja merkityksellisyyden yhteisvaikutusta tunnepe-

räisen sidoksen muodostumisessa.
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Palvelu itsessään ei siis ole ensisijainen keino erottautumiselle, vaan avaintekijänä ovat asia-

kaskokemus ja tunteet, joita palvelu saa aikaan asiakkaassa (Shaw & Ivens 2002, 5-6). Näiden

tekijöiden avulla saavutetaan kilpailuetua ja päästään uniikille erottumistasolle, kun pelkäs-

tään palvelulla voidaan ainoastaan erottautua (Löytänä & Kortesuo 2011, 19). Asiakkaat etsi-

vät palvelusta kokemusta, joka tarjoaa jotain muuta kuin vain perusasiat ja joka huomio hei-

dän tarpeensa (Smith & Wheeler 2002, 1).

Edellä esitettyjen lukuisten hyvien asiakaskokemuksen ja sen luomisen määritelmien jälkeen

herääkin kysymys, voiko julkisen sektorin tarjoama palvelu ylipäätään tarjota erinomaista

asiakaskokemusta? Digitaalisia palveluja luodaan ja kehitetään julkisella sektorilla tällä het-

kellä pääsääntöisesti organisaation omista lähtökohdista asiakkaan tarpeiden ja tunteiden jää-

dessä toissijaisiksi tekijöiksi. Kuitenkin digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujen siirtyessä

verkkoon asiakkaiden kokemukset ja tunteet tulisi huomioida. Yksinkertaisin ja helpoin keino

hyvän asiakaskokemuksen luomiseksi on asiakkaiden kuuntelu ja osallistaminen palvelun kehi-

tykseen tai uuden palvelun luontiin.

Julkisen sektorin digitaaliselta palvelulta odotetaan tänä päivänä toimivuutta ja vastaavuutta

asiakkaan tarpeeseen. Palvelut ja palveluprosessit tulee kehittää toimiviksi ja asiakkaita pal-

veleviksi, asiakkaille tulee luoda positiivinen palvelukokemus ja muistaa tunteiden merkitys.

Pohdittavaksi jääkin asiakkaan reagointi häntä huonosti palvelevaan palveluun. Vaikka palvelu

olisi ”pakotettu”, valitseeko hän kuitenkin perinteisen asiakaspalvelun asiansa hoitamiseen?

Tai levittää palvelusta huonoa kuvaa? Mitä paremmin julkinen sektori pystyy tuottamaan asi-

akkailleen positiivisia ja myönteisiä tunteita palvelustaan, sitä merkityksellisempi palvelu on

käyttäjälle. Ja sitä parempi ja positiivisempi on asiakaskokemus.

3.3 Asiakaskokemuksen arvo

Slater ja Narver totesivat jo vuonna 1994, että asiakaslähtöisen arvon luominen on yksi yrityk-

sen strategian peruskäsitteistä, vaatimus yrityksen olemassaololle ja tärkeä sen menestyksen

kannalta (Slater & Narver 1994). Arvon tunnistaminen asiakkaan näkökulmasta on tärkeää,

sillä kasvattamalla asiakastyytyväisyyttä saadaan uskollisempia asiakkaita (Eggert & Ulaga

2010) ja lisätään suositteluhalukkuutta (Slater & Narver 1994). Asiakaslähtöinen arvo on tär-

keää sen keskeisen roolin vuoksi niin asiakastyytyväisyyden, asiakasuskollisuuden kuin asiakas-

kokemuksen muodostumisessa (Slater & Narver 1994). Asiakasarvo on pohja kilpailukyvylle ja

se myös luo kilpailuetua verrattaessa palvelua muihin vastaaviin palveluihin (Mitronen & Rin-

tamäki 2012, 190).
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Arvo ja sen luominen asiakkaalle on perustavanlaatuinen näkökulma liiketoiminnassa (Grön-

roos  2011). Asiakasarvon määritelmä ei ole kuitenkaan vakiintunut, vaan määrittelyn haasta-

vuutta lisää sen monitulkintaisuus sekä lukuisa määrä (Khalifa 2004; Sánchez-Fernández &

Iniesta-Bonillo 2007, 428). Jo lähes kolmekymmentä vuotta sitten Zeithaml (1988, 14) määrit-

teli asiakasarvon asiakkaan kokonaisvaltaiseksi arvioksi palvelun hyödystä. Määritelmä perus-

tui arvioon siitä, mitä on saatu ja annettu, eli koetun hyödyn ja uhrauksen väliseksi suhteeksi.

Tämä määritelmä on Corsaron ja Snehotan (2010) mukaan kaikkein hyväksytyin määritelmä

asiakkaan kokemaan arvoon vielä tänäkin päivänä.

Löytänä ja Kortesuo (2011, 13) ovat samaa mieltä Zeithamlin (1988, 14) kanssa. Heidän mu-

kaansa keskeistä asiakaskokemuksen tuottamisessa on maksimoida asiakkaille tuotettava arvo

luomalla heille merkityksellisiä kokemuksia. Yksinkertaisimmillaan asiakkaan kokema arvo on

saatujen hyötyjen ja tehtyjen uhrausten erotus. Hyöty voi olla esimerkiksi asiakasta tyydyt-

tävä kokemus palvelusta. Uhraus on tyypillisimmillään käytetty aika tai raha. Hyötyjen ja uh-

rausten ymmärtäminen on keskeistä arvon tuottamisessa. Ne kertovat, mitä palvelun käyttä-

minen aiheuttaa asiakkaalle: miten palvelu tukee tavoitteeseen pääsemisessä, millaisia tun-

teita palvelun käyttö herättää, muuttuuko mikään asioinnin tuloksena. (Mitronen & Rintamäki

2012, 198.) Kuusela ja Rintamäki (2004, 148) toteavatkin, että yritys voi vaikuttaa asiakasko-

kemuksen arvoon lisäämällä hyötyjä tai vähentämällä uhrauksia.

Kuusela ja Rintamäki (2004, 36-37) määrittelevät asiakasarvon rakenteelliseksi, holistiseksi ja

aisteihin pohjautuvaksi asiointikokemuksen hyötyjen ja uhrausten suhteeksi. Rakenteellisuus

on sitä, että arvoa esiintyy kolmella tasolla: palvelujen ominaisuuksissa, sen käytön seurauk-

sissa (asiakkaan kokemat hyödyt ja uhraukset palvelua käyttäessään) sekä tavoitteiden ja pää-

määrien toteutumisessa. Tähän vaikuttavat niin pysyvämmät kuin tilannekohtaiset tekijätkin.

Vastaavaan tulkintaan on päätynyt myös Woodruff (1997). Hänen mukaansa asiakasarvo on

asiakkaan arvio tuotteen ominaisuuksista sekä niiden suorituskyvystä ja käytöstä johtuvista

seurauksista. Palvelun tarjoajan tulisikin tunnistaa asiointikokemukseen vaikuttavat asiat ke-

hittääkseen toimintaansa ja palveluaan arvoa luovista lähtökohdista (Kuusela & Rintamäki

2004, 15).

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 18) ovat sitä mieltä, että asiakas itse muodostaa arvon ja asia-

kaskokemuksen. Yritysten tulisi havaita, ettei arvo synny niiden sisäisissä prosesseissa, vaan

asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutuksena. Yritykset luovat toiminnallaan edellytykset arvon

muodostumiselle, asiakas luo niistä itselleen arvoa. Löytänä ja Korkiakoski (2014, 19-20) jaka-

vat asiakkaalle luotavat arvot neljään luokkaan: taloudelliseen, toiminnalliseen, symboliseen

ja emotionaaliseen. Taloudellinen arvo asiakkaalle tarkoittaa edullista hintaa esimerkiksi

alennusten ja tarjousten muodossa. Toiminnallinen arvo näkyy asiakkaalla ajan ja vaivan sääs-

tönä muun muassa palvelun toimintavarmuutena ja kokonaisvaltaisena laatuna. Symboliset



22

arvot liittyvät mielikuviin, brändiin ja asiakkaan persoonan ilmaisemiseen. Emotionaalinen

arvo kohdistuu asiakkaan tunnekokemukseen esimerkiksi palvelun personoinnista.

Asiakaskokemuksen arvoa voidaan tarkastella myös taloudelliselta näkökannalta. Soudagar

ym. (2012, 7-8) ovat todenneet, että ylivoimaista asiakaskokemusta käytetään usein negatiivi-

sesti synonyyminä kalliille asiakaskokemukselle. Asia ei kuitenkaan ole näin tarkasteltaessa

asiakaskokemuksesta saatavaa kannattavuutta kokonaisuutena. Ylivoimainen asiakaskokemus

saavutetaan luomalla pieniä asioita, esimerkiksi parantamalla palvelua niin, että yhteyden-

otot asiakaspalveluun vähenevät. Näin lisätään tuottavuutta ja vähennetään kuluja, jolloin

palveluun investoidut rahat saadaan takaisin.

Ancarani (2009) on tutkinut julkisen sektorin toimintatapojen vaikutuksia asiakasarvon syn-

tyyn. Hän esittää ”kolmen askeleen mallin” asiakasarvon luomiseen. Ensimmäisellä askeleella

määrittelemällä analyysit ja prosessit muodostuu malli asiakasarvosta. Toinen askel muodos-

tuu luomalla asiakastyytyväisyyttä ja laadukasta palvelua. Kolmannella askeleella simuloidaan

asiakasarvon luova palvelutaso. Asiakasarvo julkisella sektorilla on kolmen osapuolen suhde:

tuottajan (usein yksityinen yritys), ostajan (julkinen sektori) ja asiakkaan (kuntalainen).

Arvioitaessa asiakasarvon tuottamisessa kuntalaiselle sisältyy siihen tekijöitä, joita ei voida

helposti mitata taloudelliselta näkökannalta. Palvelutaso määrittyy yleensä lainsäädännön pe-

rusteella. Lisäksi julkiselle sektorille palvelusta aiheutuvat kustannukset ovat keskeisessä ase-

massa määrärahojen niukkuuden vuoksi. Asiakasarvoa voidaan julkisella sektorilla mitata esi-

merkiksi arvioimalla palvelun laatua. (Ancarani 2009.)

Arvoa syntyy asiakkaalle myös niin sanotuissa arvon- ja palveluntuotantoprosesseissa. Arvon-

tuotantoprosessissa yritykset hyödyntävät hankkimaansa ratkaisua käytännössä. Arvon- ja pal-

veluntuotantoprosessit toteutuvat samanaikaisesti palveluiden osalta. Palveluprosessissa yri-

tys toteuttaa palvelun, jonka jälkeen asiakas käyttää sitä. Arvo muodostuu asiakkaalle palve-

lun käytöstä. Asiakkaat hakevatkin palvelujen sijaan ratkaisuja, jotka hyödyntävät heidän ar-

vomaailmaansa. Vaikkei asiakas saa palvelun käytöstä lisäarvoa, yritykset pääsääntöisesti kui-

tenkin tuottavat palveluaan. Lisäarvo asiakkaalle syntyy useiden tekijöiden yhteisvaikutuk-

sesta sekä asiakkaan palvelukokemuksesta. (Grönroos 2010, 25-26.)

Vargon ja Luschin (2004; 2008) mukaan olemmekin siirtyneet tuotekeskeisestä näkemyksestä

palvelulogiikkaan. Palvelulogiikkaa kuvailtaessa käsitellään usein sitä, mitä se ei ole. Kyse ei

ole siirtyminen tavaroista palveluihin, vaan termin ”palvelu” määrittelystä uudelleen ja sen

tarkemmasta pohdinnasta. Palvelu tulee nähdä taloudellisen toiminnan pohjana peilaten sitä

jokaisen markkinoilla olevan osapuolen resurssien käyttämään hyötyyn. (Mitronen & Rintamäki
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2012, 177.) Palvelulogiikassa tavarat ovat osa palvelutarjoomasta. Ne ovat palvelun sovelluk-

sia ja jakelumenetelmiä, ja ne sisältävät vaadittavat resurssit arvon luomiseen. (Vargo &

Lusch 2004.) Asiakkaan kannalta olennaista on päästä vaihdanta-arvosta eli tuotantokustan-

nuksesta ja hinnasta käyttöarvoon eli siihen, kuinka hän palvelun avulla pystyy paremmin suo-

ritutumaan arjestaan. Palvelulogiikka voidaan näin ollen nähdä arvopohjaisena määrittyen

asiakkaan näkökulmasta. (Mitronen & Rintamäki 2012, 177.)

Monet tutkimukset ja tutkijat ovat osoittaneet asiakkaan kokeman arvon olevan moniulottei-

nen, tunteisiin vetoava ja vertaileva pohjautuen asiakkaan kokemukseen palvelusta. Koettu

arvo johtuu havainnoista ja kasvaakseen se vaatii vuorovaikutteisuuden asiakkaan ja palvelun

välillä. (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007, 428.) Tutkijat ovat tunnistaneet, että asi-

akkaan kokemalla arvolla on mielihyväperusteinen eli hedonistinen ja käytännöllinen eli utili-

taristinen hyöty (Babin, Darden & Griffin 1994, 644). Hedonistiset hyödyt voivat olla myös ko-

kemuksellisia hyötyjä (Chandon, Wansink & Laurent 2000, 66).

Hedonistiset hyödyt ovat elämyksellisiä, ne herättävät tunteita ja aistimuksia ja ne koetaan

subjektiivisesti: ne ovat itsessään arvostettuja. Utilitariset hyödyt ovat toiminnallisia ja kog-

nitiivisia, jotka liittyvät palvelun mitattaviin omainaisuuksiin ja joita voidaan arvioida objek-

tiivisesti. (Kuusela & Rintamäki 2004, 30.) Nämä hyödyt eivät sulje toisiaan pois, vaan useissa

tapauksissa asiakkaan kokema hyöty on sekä hedonistinen että utilitaristinen (Batra & Ahtola

1991, 168-169).

Sheth, Newman ja Gross (1991, 160-162) ryhmittelevät asiakkaan kokemat hyödyt viiteen

luokkaan: toiminnalliseen (palvelun ominaisuudet), sosiaaliseen (palveluun liittyy esimerkiksi

maantieteellinen sijainti), tunteeseen (palvelu herättää tunteita), uutuuteen (palvelulla on

uutuusarvoa) ja tilannekohtaisuuteen (missä palvelua käytetään). Chandon ym. (2000, 68-69)

sen sijaan ovat ryhmitelleet asiakkaan kokemat hyödyt kuuteen näkökulmaan: säästämiseen

(taloudellinen etu), laatuun (laatu paranee), helppouteen (päätöksenteko on helppoa), omien

arvojen ilmaisuun (keino ilmaista itseä), seikkailuun (elämyksellinen hyöty) sekä viihteellisyy-

teen (tapa viettää aikaa, miellyttävä olotila).

Asiakkaat käyttävätkin sellaisia palveluja, joiden avulla he pääsevät päämääränsä. He arvioi-

vat palvelun ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti tilanteista riippuen, aistinvaraisesti sekä koke-

mukseen pohjautuen. Kokemukseen esimerkiksi vaivattomasta asioinnista voi liittyä odotuksia

saavutettavuudesta, verkkosivujen selkeydestä sekä prosessien itseohjautuvuudesta. Palvelun

arviointikriteereihin vaikuttavat lisäksi kiire, asioinnin kriittisyys sekä asiakkaan mieliala.

(Mitronen & Rintamäki 2012, 196.) Arvon tuottamisessa onkin oleellista ymmärtää asiakkaiden

todelliset tarpeet, jotka voidaan täyttää yhdistämällä ne palvelun toimintoihin (Ulaga & Cha-

cour 2001, 528-529).
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Yritysten tulisikin ymmärtää asiakkaan kokemusta palvelusta. Ymmärys aloitetaan selvittä-

mällä asiakkaan palvelulle asettamat odotukset. Näitä odotuksia verrataan palvelun käytön

jälkeiseen kokemukseen. Palvelun todellinen merkitys ja sen antama arvo voi luoda kokemuk-

sia ja elämyksiä. Ymmärtämällä asiakkaiden odotuksia ja tarpeita yritys voi erottua kilpaili-

joistaan ja luoda lisäarvoa asiakkaalle. (Berry, Carbone & Haeckel 2002, 85.)

Palvelu yksistään ei luo arvoa, vaan asiakkaat arvioivat palvelua ja asiointikokemustaan ratio-

naalisten kokemusten lisäksi tunteisiin, mielikuviin ja kokemukseen pohjautuen. Näin he muo-

dostavat kokonaiskäsityksen palvelusta. Digitaalisen asiakaskokemuksen arvo muodostuukin

käyttäjän kokemien hedonististen ja utilitarististen hyötyjen ja uhrausten suhteesta.

Julkisen sektorin tuottaman digitaalisen palvelun hedonistisia hyötyjä voivat olla esimerkiksi

palvelun luotettavuus ja turvallisuus, utilitaarisia hyötyjä esimerkiksi palvelun tekniset ja mi-

tattavat ominaisuudet. Uhrauksia voisivat olla esimerkiksi palvelun toimimattomuus ja käyttä-

jän menettämä aika. Sähköisiä palveluja kehitettäessä ja tuotettaessa tuleekin tunnistaa ja

huomioida asiakkaan kokemat hyödyt ja uhraukset eli kuunnella asiakasta (Parcell 2007, 137).

Muutoin voidaan vain aavistella käyttäjälle arvoa tuottavia asioita.

3.4 Asiakaskokemuksen johtaminen

Eräs suosituimpia asiakaslähtöisyyden johtamismalleja on asiakassuhdejohtaminen. Proses-

sissa kootaan yritykselle tarpeellista tietoa asiakkaista, mutta sivuutetaan asiakkaan tunteet.

Saadakseen kilpailuedun asiakaskokemuksesta yritys tarvitsee johtamismallin, joka perustuu

asiakaslähtöisyyteen ja tuo perspektiiviä asiakaskokemukseen kokonaisuutena. Tällainen joh-

tamismalli on asiakaskokemuksen johtaminen. (Schmitt 2003, 15–17.)

Asiakaskokemuksen ja sen johtamisen filosofiana on aidosti huomioida asiakkaat organisaation

toiminnassa ja synnyttää heille tärkeitä kokemuksia (Frow & Payne 2007). Asiakaskokemuksen

johtamisen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa yrityksen asiakkailleen antamien lupauk-

sien lunastaminen (Tsai 2005), tuottaa jatkuvasti odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia (Berry

& Carbone 2007), luoda positiivia asiakaskokemuksia ja vahvistaa yrityksen ja asiakkaan vä-

listä uskollisuutta ja tunnetta (Verhoef ym. 2009).

Asiakaskokemuksen johtaminen koetaan uudeksi ja vaikeaksi käsitteeksi, koska sanan olete-

taan tarkoittavan samaa kuin asiakaspalvelun kehittäminen. Kuitenkin se on holistinen ajatte-

lutapa, jossa huomioidaan yrityksen kaikki osa-alueet ja toiminnot. Asiakaskokemuksen johta-

mista voidaan tehdä yrityksen sisällä yhteisesti, koska yrityksen kaikki toiminnot liittyvät

yleensä asiakkaaseen. (Löytänä & Kortesuo 2011, 14.)
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Useat tutkimukset ja tutkijat (muun muassa Löytänä & Korkiakoski 2014, 41; Berry & Carbone

2007; Klaus ym. 2013, 516) kokevat asiakaskokemuksen johtamisen olevan jatkuva prosessi.

Siksi asiakaskokemuksen johtamiseen, ylläpitoon ja innovointiin on jatkuvasti panostettava.

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 40) toteavat myös, että asiakaskokemuksen johtaminen on pit-

käjänteistä työtä. Tämä johtuu asiakaskokemuksen dynaamisuudesta: asiakkaiden odotukset

ja heidän toimintaympäristönsä ovat jatkuvassa muutoksessa, jolloin tulokset eivät näy välit-

tömästi (Berry & Carbone 2007).

Berry ja Carbone (2007) kuvaavat asiakaskokemuksen johtamista tunneperäisenä suhteena asi-

akkaiden ja yrityksen välillä. Asiakkaiden tunteisiin vetoavassa yrityksessä tulee olla johtamis-

tapa, jonka avulla saavutetaan järjestelmällisesti asiakkaiden odotukset ylittäviä asiakaskoke-

muksia. Asiakaskokemuksen johtamisen keskeisenä tekijänä on asiakas sekä hänen mieliku-

vansa ja tunteensa yrityksen palvelujen kohtaamisesta (Meyer & Schwager 2007, 3). Asiakas-

kokemusta johtamalla voidaan tuottaa arvoa luovia ja erottuvia kokemuksia. Yrityksen tulee-

kin huomioida, että sen tuottamassa asiakaskokemuksessa on hedonistisia elementtejä, sillä

asiakkaan tekemät päätökset perustuvat jokseenkin aina tunteisiin. (Löytänä & Kortesuo

2011, 57.)

Asiakaskokemuksen johtamisella vaikutetaan asiakkaan kokemukseen sekä hänen odotustensa

että yrityksen luomien mielikuvien kautta (Haeckel, Carbone & Berry 2003). Yrityksen luomat

mielikuvat vaikuttavat asiakkaiden tunteisiin. Tunteet taas vaikuttavat siihen, mitkä ovat asi-

akkaan asenteet ja kokemukset yrityksestä tai sen palvelusta. Tästä seuraa asiakkaan tietyn-

lainen käyttäytyminen. Yritykset haluavat, luonnollisesti, vaikuttaa asiakkaan käyttäytymi-

seen. Näin ollen asiakkaan mielikuvilla ja tunteilla on valtava merkitys asiakaskokemuksen

johtamisessa.(Berry & Carbone 2007.)

Berry ja Carbone (2007) toteavat, että asiakaskokemuksen johtamisen perusta syntyy yhdistä-

mällä asiakaskokemus ja arvon luonti. Palveluliiketoiminnassa arvo muodostuu asiakaskoke-

muksen kautta sekä asiakkaalle että yritykselle. Asiakkaan tunteet ja kokemukset mahdollis-

tavat arvonluonnin. Asiakkaan tunteita ja kokemuksia ei kuitenkaan voida hallita toisin kuin

palveluja ja niiden sisältöjä, joista muodostuu asiakaskokemus.

Haeckel ym. (2003, 20-21) ryhmittelevät asiakaskokemuksen johtamisen kolmeen periaattee-

seen. Ensimmäinen periaate on saada asiakaskokemus kattamaan yrityksen kaikki toiminnot

huomioiden palvelujen leveys ja syvyys. Mitä enemmän palvelussa on aisteihin vaikuttavia toi-

mintoja tavoitellun vaikutelman luomiseksi, sitä paremmin ylläpidetään asiakkaan käsitystä

tästä vaikutelmasta. Toisessa periaatteessa hyödynnetään mekaanisia ja inhimmillisiä osia
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palvelun toimivuuden lisäämiseksi. Asiakkaat kokevat nämä osat kokonaisvaltaisesti, joten yri-

tyksen tulisikin hallita ne sellaisenaan. Kolmas periaate on luoda tunneperäinen yhteys asiak-

kaaseen. Hallitsemalla asiakaskokemuksen johtamisen yritys ymmärtää ja reagoi asiakkaan

tunneperäisiin tarpeisiin. Palvelun toiminnot luovat positiivisia tunnereaktioita, kuten iloa,

kiinnostusta ja luottamusta.

Olennainen osa asiakaskokemuksen johtamista on asiakkaan odotusten ylittäminen (Löytänä &

Kortesuo 2011, 59). Smith ja Wheeler (2002, 17) jakavat asiakaskokemukset kolmeen tasoon:

satunnaisiin, ennalta odotettaviin ja johdettuihin. Satunnaiset asiakaskokemukset vaihtelevat

ajan, paikan ja henkilön mukaan. Ennalta odotettava asiakaskokemus on suunniteltu, se sisäl-

tää tietyt elementit ja on riippumaton ajasta ja paikasta. Johdettu asiakaskokemus sisältää

samat elementit kuin ennalta odotettava kokemus, mutta lisäksi se tuottaa asiakkaalle arvoa

ja erottuu joukosta.

Arussy (2010, 67) puolestaan on jakanut asiakkaan odotukset ylittävän asiakaskokemuksen

ydinkokemukseen, laajennettuun kokemukseen ja odotukset ylittäviin kokemuksiin. Ydinkoke-

muksesta alkaa asiakaskokemuksen johtaminen. Se täyttää perustarpeet ja asiakas ”ostaa”

palvelun ydinkokemuksesta saadun hyödyn ja arvon takia. On erittäin tärkeää, että ydinkoke-

mus täytetään ja toteutetaan, sillä siitä saadaan perusta kokonaisvaltaiselle asiakaskokemuk-

selle. Laajennetussa kokemuksessa lisätään ydinkokemukseen elementtejä, jotka lisäävät pal-

velun arvoa asiakkaalle ja näin tuovat sille lisäarvoa. Lisäarvon avulla voidaan saada suoria tai

epäsuoria hyötyjä ydinkokemukseen. Odotukset ylittävä kokemus syntyy lisättäessä laajennet-

tuun kokemukseen asiakkaan odotukset ylittäviä elemettejä, esimerkiksi henkilökohtaisuus,

yksilöitävyys, aitous, reaaliaikaisuus. Asiakaskokemuksen johtamisen tehtävänä onkin puolus-

taa ydinkokemusta ja täyttää se ennen sen ylittämistä. (Löytänä & Kortesuo 2011, 61-64.)

Ennen kuin voidaan toteuttaa asiakaskokemuksen johtamista, on määriteltävä, mitä asiakas-

kokemus tarkoittaa. Määrittelyssä voidaan käyttää apuna kysymyksiä, esimerkiksi millaisen

asiakaskokemuksen asiakkaan halutaan kokevan tai millä tavoin palvelun toivotaan välittävän

hyvän asiakaskokemuksen. (Shaw & Ivens 2002, 149.) Pystyäkseen tuottamaan merkityksellisiä

asiakaskokemuksia tulee kysyä myös, mitä arvoa tuotetaan asiakkaille, mitä hyötyä palvelusta

on asiakkaille, mikä asiakkaan tarve tyydytetään ja millaisia kokemuksia halutaan luoda asiak-

kaille. (Löytänä & Kortesuo 2011, 178-179.) Filenius (2015, 175) lisää, että on myös löydet-

tävä vastaus kysymykseen miten asiakas löytää yrityksen. Yrityksen on tänä päivänä palvel-

tava asiakastaan sekä fyysisesti että digitaalisesti.

On kuitenkin muistettava, että asiakkaat ja yritykset ovat yksilöllisiä. Siksi asiakaskokemus on

aina erilainen. Onnistunut asiakaskokemuksen johtaminen perustuukin Shaw:n ja Ivensin

(2002, 149) mukaan neljään tekijään: ajatteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.



27

Nämä neljä avaintekijää luovat pohjan pitkäaikaiselle kilpailuedulle. Schmitt (2003, 25) puo-

lestaan on laatinut viisi vaihetta, joita noudattamalla voidaan johdetusti luoda asiakaskoke-

muksia. Vaiheet ovat asiakkaan kokemusmaailman analysointi, asiakaskokemuksen perustei-

den luominen, brändikokemuksen luominen asiakkaalle, asiakasrajapinnan jäsentäminen sekä

sitoutuminen asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Kokemusmaailman analysointivaihe on tärkein. Tällöin selvitetään palvelun asiakaskokemuk-

seen vaikuttavat vaatimukset ja ratkaisut. Asiakaskokemuksen perusteiden luomisvaiheessa

määritellään tuotettavat kokemukset, miten haluttuun tulokseen päästään sekä asiakkaan

saama arvo. Tämän jälkeen liitetään brändi asiakaskokemukseen. Kaikki palvelun brändiin liit-

tyvien asioiden, esimerkiksi palvelun käytettävyyden ja visuaalisuuden, tulee tukea asiakasko-

kemusta. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelun analysointia ja asiakaskokemukseen sopimat-

tomien kohtien poistamista. Asiakasrajapinnan jäsentämisvaiheessa tuotetaan asiakasraja-

pinta, jossa määritellään kohtauspisteet ja toimintamallit asiakkaan ja palvelun välillä. Asia-

kaskokemuksen kehittämiseen sitoutuminen käsittää palvelun kehityksen. (Schmitt 2003, 25–

30.)

Palveluiden muistuttaessa nykyään yhä enemmän toisiaan perinteiset kilpailukeinot ja palve-

luun perustuvat arvolupaukset eivät enää riitä erottautumiseen (Tsai 2005). Boltonin ym.

(2014) mielestä asiakaskokemuksen johtamisessa palvelua voidaan arvioida näkökulmasta,

jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tutkijat näkevät, että asiakaskokemuksen johtamisen proses-

sissa kokemusta tulee johtaa erilaisten kohtaamisten kautta. Kokemus ja kohtaamiset käsittä-

vät muun muassa aisteihin liittyvien kokemusten kokemisen, tunteellisen kokemuksen sekä

toiminnallisen kokemuksen. Asiakaskokemus sisältää vuorovaikutuksen, johon vaikuttavat yri-

tyksen lisäksi sen palvelut, työntekijät ja asiakkaat.

Digitaalisen palvelun asiakaskokemuksen johtaminen edellyttää useiden menetelmien ja työ-

kalujen hyödyntämistä johdonmukaisesti. Olennaista on käsitellä tosiasioita luulojen ja usko-

musten sijaan. Filenius (2015, 183) on määritellyt neljä askelta kokonaisvaltaisen digitaalisen

asiakaskokemuksen johtamiseen: reagoiva ongelmanratkaisu, hälytykset ja aktiivinen seu-

ranta, ennakoiva analyysi sekä asiakaskokemuksen optimointi.

Ensimmäinen askel on reagoida asiakaspalautteeseen. Toinen askel tarkoittaa asiakaskäyttäy-

tymisen havainnointia ja ongelmiin puuttumista reaaliajassa. Kolmannella askeleella analysoi-

daan asiakaspalautteita syvällisesti pyrkien ymmärtämään asiakkaan motiiveja. Neljäs askel

on monitoroida asiakaskokemusta osana jatkuvaa prosessia. Tällöin asiakaskokemukselle on

asetettu mittarit, joita seurataan, esimerkiksi hyödyntäen web-analytiikkaa asiakkaiden seg-

mentoinnissa jälkimarkkinointia varten. Fileniuksen mukaan näiden askelten käytäntöön vienti
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edellyttää selkeää päämäärää ja työn tekemistä asian eteen. ”Kaikkea ei voi saavuttaa het-

kessä, mutta tärkeää on ryhtyä toimeen.”

Asiakaskokemuksen johtaminen ei ole vain yrityksen ulospäin näkyvien toimintojen tarkaste-

lua, myös sisäiset toiminnot ja prosessit on käytävä läpi (Schmitt 2003, 18). Santalainen

(2008, 177-178) yhtyy Schmittin ajattelun. Hänen mielestään johtamista tulee lähestyä yhtä

aikaa eri näkökulmista. Sisältä ulospäin -mallissa yrityksellä on kilpailutekijöihin perustuva ai-

nutlaatuinen palvelu ja/tai osaaminen. Ulkoa sisäänpäin -mallissa tunnistetaan asiakkaiden

muuttuvat tarpeet ja menestys luodaan sitä kautta. Tilanteesta riippuen voidaan käyttää mo-

lempia lähestymistapoja hyödyntäen molempien näkökulmien parhaimpia puolia.

Asiakaskokemuksen johtaminen vaatii toimintaympäristön muutosten jatkuvaa seurantaa.

Muutoksia on useita: markkinoille tulee uusia kilpailijoita, kilpailevat tuotteet ja tavat toimia

muuttavat markkinoita, asiakas muuttaa ostokäyttäytymistään tai uusi teknologia muuttaa

asiakkaan toimintatapaa. (Löytänä & Kortesuo 2011, 178-179.) Palveluympäristön ja palvelun

tuleekin lähtökohtaisesti olla asiakkaalle hyödyllinen, perusasioiden pitää olla kunnossa ja

helpottaa asiakkaan arjen toimintoja. Asiakaskokemukseen panostaminen ei kannata, jos asi-

akkaat eivät ole kiinnostuneita palvelusta. (Filenius 2015, 174.)

Yritys saavuttaa useita hyötyjä keskittämällä resursseja asiakaskokemuksen johtamiseen.

Tämä esimerkiksi vahvistaa asiakkaiden ja henkilöstön sitoutumista yritykseen sekä vähentää

negatiivisten asiakaspalautteiden määrää. (Löytänä & Kortesuo 2011, 13-14.) Asiakaskoke-

muksen johtamisen tulisikin olla osa liiketoimintastrategiaa ja esiintyä yrityksen strategisissa

tavoitteissa. Vain näin pystytään varmistamaan edellytykset tuottaa johdonmukaisesti hyvää

asiakaskokemusta ja kehittää sitä edelleen. (Filenius 2015, 180.) Löytänän ja Korkiakosken

(2014, 36) mukaan asiakaskokemuksen johtamisessa strategiataso on tärkeä mutta ei kuiten-

kaan tärkein tekijä. Olennaisinta on toteuttaa ja jalkauttaa strategia niin, että se on todel-

lista asiakkaille. Vain asiakkaan muodostamalla kokemuksella on merkitystä.

Asiakaskokemuksen johtamisessa voidaan myös epäonnistua. Yritys voi pitää palveluaan erin-

omaisena, vaikkei se tiedä asiakkaiden todellisia mielipiteitä. Epäonnistuminen voi myös joh-

tua asiakkaiden tarpeiden huomiotta jättämisestä, josta syytetään asiakkaita. Yrityksen johto

voi epäonnistua laadittuaan liian tiukkoja toimintaa rajoittavia sääntöjä ja ohjeita. (Ylikoski,

Järvinen & Rosti 2006, 159.)

Keskittyminen asiakaskokemuksen johtamiseen vaatii niin yrityksen johdolta, työntekijöiltä

kuin asiakkailtakin uudenlaista roolia. Tämä edellyttää muutosta myös yrityskulttuurissa. Joh-

don pitää sitoutua asiakaskokemuksen johtamiseen ja työntekijöillä tulee olla riittävästi val-
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taa ja resursseja voidakseen täyttää asiakkaiden tarpeet. Työntekijät tulee osallistaa tuote-

kehitykseen, markkinointiin ja asiakaspalvelun kehittämiseen ja ideointiin. Myös asiakkaiden

rooli muuttuu. He eivät enää ole ainoastaan kuluttajia, vaan heitä osallistetaan uusien palve-

lujen luomiseen ja nykyisten palvelujen kehittämiseen. (Soudagar ym. 2012, 53-56.)

Digitalisaatio on asettanut useat toimialat suurten haasteiden eteen (Filenius 2015, 177). Digi-

taaliset laitteet ovat tulleet yhä tärkeimmiksi ja asiakkaat käyttävätkin enenevässä määrin

mobiililaitteita ja internetiä (Tilastokeskus 2014) ja haluavat itse valita asiointikanavansa, on

se sitten puhelin, internet tai henkilökohtainen asiointi (Soudagar ym. 2012, 55). Yritysten tu-

leekin nähdä liiketoimintaansa ylhäältä alas ja havainnoida kokonaisuuksia, alhaalta ylös ja

ymmärtää liiketoiminnan logiikkaa sekä sivuille ja ottaa oppia muilta. Sen tulee myös katsoa

taaksepäin ja hyödyntää historiatietoa sekä eteenpäin ja visioida tulevaisuutta. Tavoitteena

on nähdä todennäköisen tulevaisuuden yli niin, että päästään tahdottuun tulevaisuuteen.

(Santalainen 2008, 121.) Näin todistetaan asiakkaille, että tulevaisuudessa pystytään luomaan

ja kehittämään odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia toteuttavia palveluja (Schmitt 2003,

18-21).

Yhteenvetona voidaan todeta Verhoefin ym. (2009) tavoin, että asiakaskokemuksen johtami-

sella pyritään luomaan ja hallitsemaan asiakkaiden kokemuksia kaikissa asiakaskokemusta

tuottavissa tilanteissa. Tästä huolimatta digitaalista asiakaskokemusta ei juurikaan johdeta

julkisella sektorilla. Syynä tähän voi olla se, ettei tietotekniikkaa erityisesti hyödynnetä asia-

kastiedon keräämiseen. Tämä voi selittää sen, ettei tiedetä, keitä asiakkaat ovat, miten he

käyttävät palvelua ja mitä kokemuksia palvelu heille tarjoaa. Ilman näitä tietoja ei voida

aloittaa eikä toteuttaa asiakaskokemuksen johtamista. Asiakaskokemuksen johtamisen voi-

daankin nähdä olevan yksi tärkeimmistä yrityksen hyödyistä (Arussy 2010, 36), sillä sen avulla

pystytään luomaan niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin erinomaisia (digitaalisia) asiakaskoke-

muksia ja saada kilpailuetua.

4 Asiakaskokemuksen muodostuminen digitaalisissa palveluissa

Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin palvelun laadun, sen käytettävyyden ja käyttökoke-

muksen merkitystä digitaalisen asiakaskokemuksen muodostumiseen tunteiden ja odotusten

näkökulmasta. Lisäksi luvussa esitellään tutkimuksissa ja kirjallisuudessa esiintyviä määritel-

miä sanoista. Tässä työssä ei toteuteta käytettävyystutkimusta, joten käytettävyyden mene-

telmiä ja mittareita ei käsitellä.
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4.1 Palvelun laatu

Palvelu on henkilökohtainen ja ainutkertainen asiakaskokemus, jossa asiakkaalla ja palvelun-

tarjoajalla on omat roolinsa (Moritz 2005, 31). Palvelun tuotantoprosessiin sisältyy kuitenkin

vuorovaikutustilanteita asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Tuotantoprosessi koostuu toi-

menpiteistä tai niiden sarjoista, joilla koetetaan löytää ratkaisu ongelmaan tai tarpeeseen ja

näin tuottaa asiakkaalle arvoa ja kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. (Grönroos 2010, 79, 81-

83.)

Johnstonin ja Kongin (2011) mukaan onnistunut asiakaskokemus on sidoksissa palvelun laa-

tuun. He jakavat palvelun laadun kahteen näkökulmaan: toiminnalliseen ja asiakkaan koke-

maan palvelun laatuun. Toiminnallinen palvelun laatu on yrityksen näkemys siitä, miten hyvin

palveluprosessi on toteutettu vastaamaan toiminnallisia määrityksiä ja palvelun yleisiä toi-

mintaperiaatteita. Asiakkaan kokema palvelun laatu on asiakkaan näkemys palvelun laadusta

perustuen saatuihin kokemuksiin ja hyötyihin verrattuna tarpeisiin ja odotuksiin. Laatu voi

myös tarkoittaa erinomaista palvelua, innovaatiota tai lisäarvoa asiakkaalle (Lowe 2005, 189-

190).

Grönroos (2010, 100-102) määrittelee asiakkaan kokeman laadun kahteen ulottuvuuteen lähes

samoin kuin Johnston ja Kong: mitä asiakas saa ja miten hän sen saa. ”Mitä” liittyy palvelun

tekniseen laatuun: mitä asiakas saa palvelusta irti. ”Miten” vaikuttaa asiakkaan saamaan pal-

veluun sekä siihen, millaisena hän sen kokee. Asiakkaiden mielikuvaa palveluntarjoajasta pi-

detään laadun kokemisen suodattimena. Grönroos (2010, 113) näkeekin laadun asiakkaan

omakohtaisena käsityksenä, johon vaikuttaa palvelun käytön aikaiset tunteet ja mieliala.

Nämä taas vaikuttavat asiakkaan kognitiiviseen kokemukseen palvelusta sekä hänen arvi-

oihinsa ja reaktioihinsa.

Palvelun laatuun vaikuttaa arvioiden ja reaktoiden lisäksi myös se, kuinka tyytyväinen asiakas

on palveluun (Cronin, Brady & Hult 2000). Palvelun laadun määrittelee näin ollen lähtökohtai-

sesti asiakkaan kokemukset ja tarpeet, jotka on jaettu palvelun kokemisen laatua mittaavassa

SERVQUAL-mallissa viiteen ulottuvuuteen: konkreettiseen ympäristöön, luotettavuuteen, rea-

gointialttiuteen, vakuuttavuuteen ja empaattisuuteen (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988,

23). Yrityksen onkin tärkeää tuntea käyttäjien tarpeet ja odotukset palvelua kohtaan sekä yl-

läpitää palvelun laatua, esimerkiksi palvelun saatavuutta (Grönroos 2010, 118). Digitaalisessa

palvelussa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tiedonsiirtonopeutta ja tiedon oikeellisuutta.

Evans ja Cothrel (2014, 253-254) pohjaavat palvelun laatuun vaikuttavat tekijät Parasurama-

nin ym. (1988) määrittelemään SERVQUAL-malliin. Evansin ja Cothrelin mukaan palvelun laa-

tuun vaikuttavat muun muassa näkyvät elementit, luotettavuus, reagointikyky, vakuuttavuus
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ja empatia. Näkyviin elementteihin kuuluvat muun muassa palvelussa käytetyt laitteet ja sii-

hen liittyvät materiaalit. Luotettavuus nähdään tärkeimmäksi palvelun elementeistä; se tar-

joaa luvatun palvelun luotettavasti ja täsmällisesti. Reagointikyvyllä halutaan auttaa asia-

kasta ja voidaan toimia nopeasti erityisesti silloin, jos palvelussa esiintyy ongelmia. Vakuutta-

vuus pohjautuu ammattitaitoon ja empatian avulla asiakkaalle tarjotaan yksilöllistä ja huo-

mioivaa palvelua.

Aarnikoivun (2005, 60–61) mukaan asiakkaalle tulee tarjota tasalaatuista palvelua. Tasalaatui-

suuden puuttuminen näyttäytyy asiakkaalle vaihtelevana palvelun laatuna, mikä saattaa he-

rättää ärtymystä ja epäluottamusta palvelua ja yritystä kohtaan. Löytänä ja Korkiakoski

(2014, 120) näkevät tasalaatuisen palvelun tärkeyden päinvastaisena. Heidän mukaansa se on

asiakaskokemuksen kannalta väärä tulkinta. Löytänä ja Korkiakoski toteavat asiakkaan kan-

nalta olevan tärkeää, että palvelun perustaso on riittävän laadukasta riippumatta kanavasta

tai ajankohdasta. Asiakas muodostaa käsityksensä palvelun laadusta omien kokemustensa ja

oman arvomaailmansa kautta, eli jokaisella käyttäjällä on omat mielipiteensä ja kokemuk-

sensa palvelun laadusta. Mikäli kaikille tarjotaan täysin tasalaatuista ja samantasoista palve-

lua, koetaan, että sen laatu vaihtelee paljon. Tämän vuoksi yritysten olisikin pyrittävä muok-

kaamaan palvelunsa mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaan odotuksia.

Tuulaniemen (2011, 26) mukaan ihmisellä on keskeinen rooli palvelussa. Palvelun tavoitteena

on luoda hänelle mahdollisimman positiivinen ja laadukas palvelukokemus. Optimoinnissa

huomioidaan palveluprosessi, työtavat ja vuorovaikutus sekä pyritään poistamaan ne asiat,

jotka voivat häiritä palvelua. Tuulaniemi (2011, 74) jatkaa, kuten aikaisemminkin on todettu,

että keskeistä palvelussa on asiakkaan kokemus siitä. Kokemukseen sisältyvät palvelun omi-

naisuudet, käytön helppous ja luotettavuus.

Asiakaskokemus digitaalisen palvelun laadusta koostuu Bamforthin (2015, 18-21) mukaan itse

palvelusta, siihen liiteyistä osista, tehokkaasta sisällön hallinnasta sekä luotettavasta ja oike-

asta tiedosta. Palvelun tulee lisäksi olla visuaalinen, navigoinnin vaivatonta, sisällöltään oi-

keaa ja laadukasta ja erilaiset käyttäjät huomioiva (Koskinen 2004, 221). Yhä lisääntyvät digi-

taaliset tietovarannot tarjoavatkin yrityksille mahdollisuuden tuottaa uudentyyppistä tietoa

asiakkaidensa tarpeisiin, parantaa heidän kokemuksiaan palveluista ja luoda personoituja pal-

veluja (Tekes 2011, 15).

Teknologian kehittyminen on lisännyt kokemusten merkitystä. Tekniikka on tehnyt mahdol-

liseksi kokemusten luomisen ja se on kasvattanut kilpailukyvyn vaatimuksia. (Pine II & Gilmore

2011, 8.) Kokemusten avulla yritysten on mahdollista erilaistaa tuotteitaan ja palveluitaan
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(Pine II & Gilmore 2011, 92-93). Digitalisaatio ja internet ovat edistäneet palvelujen saata-

vuutta ja löydettävyyttä. Toisaalta niiden myötä asiakkaiden odotukset asioinnin helppou-

desta ja palvelun laadusta ovat kasvaneet. (Sheth & Sisodia 2012, 127.)

Fischerin ja Vainion (2015) mukaan asiakaskokemus sisältää paljon enemmän kuin vain asiak-

kaan kokeman palvelun laadun. Se kattaa asiakkaan ja yrityksen välisen kokonaisvaltaisen

tunnesidoksen, jonka pohjalta asiakas ja yritys yhdessä luovat ja tuottavat jotain paljon

enemmän. Yritys voi tuottaa lisäarvoa ja luoda asiakaskokemuksia huomioimalla asiakkaansa

ja organisoimalla toimintojaan hänen ympärilleen (Löytänä & Kortesuo, 16). Tuottaakseen asi-

akkaalle maksimaalisen asiakaskokemuksen palvelu tulee suunnitella sekä asiakkaan että or-

ganisaation näkökulmista (Moritz 2005, 43).

Asiakas siis arvioi palvelun laadun aina omiin kokemuksiinsa perustuen (Lowe 2005, 190). Odo-

tukset palvelun laadusta pohjautuu asiakkaan käsitykseen kokemastaan palvelusta. Tähän tu-

lokseen päätyivät jo vuonna 1985 Parasuraman, Zeithaml ja Berry. He totesivat tuolloin, ettei

palvelun laatu perustu ainoastaan itse palvelutapahtumaan, vaan koko palveluprosessiin (Pa-

rasuraman, Zeithaml & Berry 1985, 42). On kuitenkin hyvä muistaa, ettei laatua tehdä hin-

nalla millä hyvänsä. Kokemus laadukkaasta palvelusta luodaankin huomioimalla yrityksen ta-

voitteet esimerkiksi tehokkuuden, vaikutusten ja kannattavuuden suhteen. (Lecklin 2006, 23-

24.)

4.2 Palvelun käytettävyys

Käytettävyydellä tarkoitetaan ominaisuutta, joka kuvaa sitä, kuinka vaivattomasti käytetään

palvelun toimintoja, jotta päästäisiin toivottuun päämäärään. Käytettävyydessä on kyse ihmi-

sen ja koneen vuorovaikutuksesta. (Kuutti 2003, 14.) IT-maailmassa palvelun käytettävyyden

merkitys korostuu. Sillä tarkoitetaan tietojärjestelmien käyttöliittymien suunnittelua eli sitä,

miten palvelun eri elementit on sijoitettu näytölle. (Filenius 2015, 29.)

Käytettävyys voidaan nähdä poikkitieteellisenä tieteenalana. Käytettävyydessä tarkastellaan

ominaisuuksia, jotka tekevät palvelun käytöstä hyvän tai huonon. Se käsittelee metodeja, joi-

den avulla suunnitellaan ja arvioidaan käytettävyydeltään hyviä palveluja ja tuotteita. (Kuutti

2003, 14-16.) Palvelun hyvä käytettävyys on kaksiosainen: se sopii ihmiselle ja käyttötarkoi-

tukseensa. Verkkopalvelun käytettävyydelle ei ole luotu omaa määritelmää, mutta siihen voi-

daan soveltaa käytettävyyden yleisiä määritelmiä. (Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 20–21.)

Oulasvirran (2011, 31) mukaan käytettävyyden keskeisenä lähtökohtana on, että tuote on

suunniteltu käyttäjäryhmän mukaan. On tunnettava käyttäjän erityispiirteet ja tavoitteet en-
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nen hänen tarpeitaan vastaavan palvelun suunnittelun aloittamista. Teknologian ainoa tarkoi-

tus on käyttäjän päämäärien toteuttaminen, jotka tuntemalla voidaan luoda sopivia teknisiä

ratkaisuja.

Kenties kaksi yleisintä ja käytetyintä määritelmää käytettävyydestä ovat standardisointiorga-

nisaatio ISO:n käytettävyysstandardin 9241-11:1998 mukainen määritelmä käytettävyydestä

sekä Jacob Nielsenin vuonna 1993 määrittelemät viisi käytettävyyden ominaisuutta. ISO-stan-

dardi tarkastelee käytettävyyttä teoreettiselta näkökannalta. Standardissa käytettävyys jae-

taan erilaisiin tekijöihin, jotka suhteutuvat toisiinsa. Nielsen käsittelee käytettävyyttä käyttä-

jän näkökannalta: käytettävyyden ominaisuudet määrittelevät sen, millainen palvelu on käyt-

täjän mielestä käyttää.

ISO 9241-11:1998 –standardin (1998) määritelmän mukaan käytettävyydellä tarkoitetaan tu-

loksellisuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä eli tyytyväisyyttä. Näiden asioiden avulla toteu-

tetaan käyttäjän tavoitteet. Standardin mukaan käytettävyys on ”mitta, miten hyvin määrätyt

käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt ta-

voitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi.” Standardi määrittelee tuloksellisuuden

tarkoittavan sitä, miten hyvin ja tarkasti käyttäjä saavuttaa palvelulle määritetyt tavoitteet.

Tehokkuus on käytettyjen resurssien määrä saavutettuihin tuloksiin verrattuna. Miellyttävyys

tarkoittaa käyttäjän tyytyväisyyttä palvelun käyttöön. ISO 9241-11:1998 –standardin käytettä-

vyyden määritelmän lähtökohta on siis se, miten palvelulla tuetaan käyttäjän toimintoja, ei

käyttöliittymän ulkonäkö.

Nielsenin (1993, 24-26) mukaan palvelun yleiseen hyväksyttävyyteen kuuluu käytettävyys, jo-

hon sisältyy viisi ominaisuutta: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja tyyty-

väisyys. Opittavuus tarkoittaa sitä, että palvelua oppii käyttämään helposti ja sen käyttö on

vaivatonta. Tehokkuudella tarkoitetaan palvelun hyödyntämistä tehokkaasti ja tuottavasti.

Muistettavuudella tarkoitetaan palvelun toimintaperiaatteen helppoa muistettavuutta: käyt-

täjä ei joudu opettelemaan palvelun toimintoja uudestaan, vaikka käytössä olisi ollut tauko.

Virheettömyys tarkoittaa sitä, että palvelussa on vain harvoin virhetilanteita, ja tällöinkin ne

tulisi korjata nopeasti. Tyytyväisyys tarkoittaa palvelun käytön olevan niin miellyttävää, että

käyttäjät ovat tyytyväisiä ja haluavat todella käyttää palvelua.

Kuutti (2003, 13) täydentää Nielsenin käytettävyyden ominaisuuksia intuitiivisuudella. Hänen

mukaansa intuitiivisuus on aikaisempien kokemusten myötä seurannutta tuttuutta. Jos käy-

tetty uusi palvelu muistuttaa aiempaa palvelua, sitä osataan käyttää heti. Hiltunen, Laukka ja

Luomala (2002, 17) taas toteavat käytettävyyden liittyvän palvelusta saatavaan kokonais-
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hyödyllisyyteen, joka koostuu kahdesta tekijästä: käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä. Käy-

tettävyys on sitä, kuinka vaivattomasti ja tehokkaasti käyttäjä pystyy käyttämään palvelua.

Hyödyllisyys tarkoittaa sitä, miten hyvin palvelu vastaa käyttäjän tarpeisiin.

Voidaankin todeta, että Hiltunen ym. ajattelevat käytettävyyden tarkoittavan samaa, mitä

Nielsen edellä on todennut, mutta he ovat tiivistäneet Nielsenin määrittelemät viisi ominai-

suutta kahteen. Käytettävyys voidaan Hiltusen ym. (2002, 17) mukaan jakaa myös ISO 9241-

11:1998 –standardin mukaisesti tehokkuuteen, suorituskykyyn ja tyytyväisyyteen. Tehokkuu-

della tarkoitetaan laajuutta, jolla käyttäjät pääsevät tavoitteeseensa. Suorituskyky on tavoit-

teiden saavuttamista aikataulun mukaisesti. Tyytyväisyys on palvelusta saatu omakohtainen

positiivinen kokemus tai pitäminen.

Julkisen hallinnon tietohallinnon JHS-järjestelmäsuositus JHS 174 (2012) määrittelee käytet-

tävyyden varsin järjestelmälähtöisesti. Suosituksen mukaan käytettävyys on ”palvelun päällä-

oloa ja kykyä tuottaa sitä palvelua, jota kohteelta edellytetään sovitun toiminnon suoritta-

miseksi vaadittuna aikana. Käytettävyys lasketaan vähentämällä käyttökatkojen aika ideaali-

käytettävyydestä palveluaikana.” Julkisen hallinnon ei siis pääsääntöisesti tarvitse tuottaa

käyttäjää ja hänen odotuksiaan huomioivia palveluja, toisin kuin edellä mainitut tutkijat

asian näkevät ja toteavat.

Käytettävyys on kuitenkin tärkeä elementti käyttäjäkeskeisen palvelun suunnittelussa ja sitä

pidetään yhtenä tärkeimmistä digitaalisen palvelun laatukriteereistä. Väänänen-Vainio-Matti-

lan (2011, 102-103) mukaan merkittäviä osa-alueita suunnittelussa ovat muun muassa käyt-

töympäristön analysointi, käyttäjien vaatimusten ja tarpeiden kartoittaminen sekä suunnitte-

luratkaisut, jotka arvioidaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hän toteaa, että käyttäjäkeskeisen

suunnittelun tavoitteena on luoda palveluprosessi, johon on liitetty palvelu tai palvelukon-

septi.

Hyvä digitaalinen asiakaskokemus ei kuitenkaan perustu pelkästään käytettävyyteen, vaikka

käyttäjät arvostavatkin palvelun helppokäyttöisyyttä (Manning & Bodine 2012, 7). Käytettä-

vyyden lisäksi palvelusta halutaan nykyisin saada myös hyvä käyttökokemus. Sinkkosen ym.

(2009, 19) mukaan käytettävyyden ja käyttökokemuksen välillä on kaksisuuntainen sidos: jos

käyttäjä pitää palvelusta, hän suvaitsee jonkin verran käytettävyysvirheitä. Jos taas käyttöti-

lanne aiheuttaa tunnekuohuja, vastoinkäymiset korostuvat.

Käytettävyyden vaatimusten kasvaessa käyttökokemuksesta, asiakkaan henkilökohtaisesta ko-

kemuksesta palvelusta, on tullut merkittävä kilpailutekijä. Käyttökokemus voi olla ristiriidassa

käytettävyyden kanssa, mutta käyttökokemuksen merkitys liiketoiminnalle on merkittävä.
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Käytettävyysteoriat ja -mallit eivät välttämättä enää päde, kun kuluttajat omaksuvat uusia

asioita ja alkavat pitää niitä itsestään selvinä. (Filenius 2015, 29.)

4.3 Käyttökokemus

Käyttökokemuksesta kerrotaan useissa julkaisuissa ja artikkeleissa. Siihen liitetään myös mo-

nenlaisia merkityksiä, mutta sanalla ei ole ollut selkeää ja yksimielistä määritelmää (Kaikko-

nen 2009, 25). Käyttökokemuksen määrittelyä on kuitenkin yritetty selkeyttää, ja standar-

disointiorganisaatio ISO julkaisikin vuonna 2010 määritelmän käyttökokemukselle. ISO 9241-

110:2010 -standardin (2010) mukaan käyttökokemus on ”henkilön näkemys ja reaktio, joka

syntyy laitteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä ja/tai sen odotetusta käytöstä.”

Law:n ym. (2009) näkemykset käyttökokemuksesta ovat samantyyppisiä kuin ISO 9241-

110:2010 -standardissa on määritelty. Law:n ym. (2009, 719) mukaan käyttökokemus syntyy,

kun käyttäjä käyttää palvelua, laitetta tai järjestelmää käyttöliittymän välityksellä. Näin ol-

len esimerkiksi kasvokkain tapahtuvan palvelun aiheuttama kokemus ei sisälly käyttökokemuk-

seen.

Julkinen hallinto on määritellyt JHS-järjestelmäsuosituksessaan JHS 190 (2014) termin käyttö-

kokemus. Sen mukaan käyttökokemus on ”tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttami-

seen liittyvä kokonaisvaltainen kokemus, johon vaikuttavat tuotteen käyttöliittymä, käytettä-

vyys ja ulkoasu.” Käyttökokemus on siis myös JHS-suosituksen mukaan lähellä ISO 9241-

110:2010 määritelmää: käyttäjän tunteet ja odotukset on rajattu pois.

Hassenzahl ja Tractinsky (2006, 95) määrittelevät käyttökokemuksen seuraukseksi käyttäjän

olotilasta, palvelun ominaisuuksista ja ympäristöstä, jossa vuorovaikutus tapahtuu. Käyttäjän

olotilaan sisältyy hedonistisia piirteitä, esimerkiksi motivaatio, odotukset, tarpeet ja tunteet.

Palvelun ominaisuuksia ovat käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisäksi sen visuaalinen ilme

ja käyttötarkoitus. Ympäristö käsittää fyysisen käyttöympäristön lisäksi muun muassa sosiaali-

set puitteet. Tutkijoiden mukaan käyttökokemuksessa on kyse teknologiasta, joka täyttää

muitakin kuin vain välineellisiä tarpeita.

Palvelun ominaisuudet voidaan vielä jakaa pragmaattisiin eli käytännöllisiin ja hedonistisiin

eli nautintokeskeisiin. Käytännölliset ominaisuudet ovat palvelun tehtäväkeskeisiä tavoitteita,

jollainen on esimerkiksi tiedon löytyvyys palvelusta. Käytännölliset ominaisuudet voidaan lu-

kea osaksi käytettävyyttä ja ne tukevat käyttäjää hänen päämääränsä saavuttamiseksi. He-

donistiset ominaisuudet viittaavat mielihyvää tuottaviin elementteihin, jotka eivät ole selke-

ästi palvelun tavoitteita, esimerkiksi palvelun alkuperä ja hauskuus. Hedonistiset ominaisuu-

det voidaan jakaa edelleen stimuloiviin, identifioiviin ja evokatiivisiin piirteisiin. Stimuloivat
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piirteet tukevat käyttäjän kehittymistä palvelun käyttäjänä. Identifioiva piirre on esimerkiksi

palvelun luoma arvomaailma. Evokatiiviset ominaisuudet herättävät käyttäjässä muistoja:

palvelu symboloi mielikuvia menneistä, käyttäjälle tärkeistä tapahtumista. (Hassenzahl 2003,

32-36.)

Preece, Sharp ja Rogers (2015, 22-23) ovat määrittäneet käyttökokemuksen sen mukaan,

kuinka palvelu käyttäytyy ja kuinka ihmiset sitä käyttävät. Tutkijoiden mukaan käyttökoke-

mus tarkoittaa käyttäjien tunteita ja tuntemuksia palvelusta eli kokonaisvaikutelmaa siitä,

millaista on käyttää palvelua ja miten palvelun yksityiskohdat vaikuttavat käyttäjään. Käyttö-

kokemukseen sisältyy sekä hyviä että huonoja käyttökokemuksia, jotka koostuvat siitä, miten

käyttäjä kokee palvelun omasta näkökulmastaan ja miltä itse järjestelmä hänestä tuntuu.

Sinkkonen ym. (2006, 248-249) korostavat, että käyttökokemus koostuu kaikista niistä teki-

jöistä, jotka vaikuttavat käyttäjän ja yrityksen väliseen suhteeseen silloin, kun vuorovaikutus

tapahtuu digitaalisen palvelun kautta. Käyttökokemukseen vaikuttavat esimerkiksi palvelusta

käyttöhetkellä saatu kokemus sekä käyttäjän aikaisemmat mielikuvat ja kokemukset palve-

lusta. Nämä varhaiset mielikuvat luovat palvelusta sillä hetkellä syntyvän mielikuvan ja ne

myös vaikuttavat odotuksiin, joita käyttäjä palvelulle asettaa.

Hassenzahl on jatkanut käyttökokemuksen määritelmän kehittelyä aikaisemmasta (2006) ja

hän määritteleekin nyt (2008, 12) käyttökokemuksen hetkelliseksi hyvän tai pahan tunteeksi

ympäristössä, jossa vuorovaikutus tapahtuu. Hänen mukaansa käyttökokemus siirtää huomion

palvelun ominaisuuksista (esimerkiksi sisältö, käytettävyys, toimivuus) käyttäjään ja tunteisiin

- palvelun käytön subjektiiviseen puoleen. Käyttökokemuksessa korostuu myös palvelun dy-

naamisuus. Hassenzahl näkee, että käyttökokemus onkin vain väliaikainen ilmiö, joka on si-

dottu nykyhetkeen ja muuttuu ajan myötä.

Käyttökokemus liitetään yleensä käytettävyyteen, eikä näiden välillä välttämättä nähdä lain-

kaan eroa. Peter Morville on kehittänyt vuonna 2004 niin sanotun hunajakennomallin, joka ku-

vaa digitaalisen palvelun käyttäjäkokemusta seitsemästä laadun näkökulmasta. Malli pohjau-

tuu Hassenzahlin ja Tractinskyn (2006) mallin mukaisesti käyttäjään, palvelun ominaisuuksiin

ja ympäristöön. Morvillen laadun näkökulmat ovat hyödyllisyys, käytettävyys, haluttavuus,

löydettävyys, saavutettavuus ja uskottavuus, ja näiden keskellä on arvokkuus. Hunajakenno-

malli koostuu käytettävyyden ja käyttökokemuksen osa-alueista ja se sisältää lisäksi tunnepe-

räisiä piirteitä. Malli kuvaa siis sitä, että käytettävyys on vain yksi tekijä käyttökokemuksessa.

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa kannattaakin ottaa tavoitteeksi kokonaisvaltainen, hyvä

käyttökokemus pelkän käytettävyyden sijaan. (Morville & Sullenger 2010; Rosenbaum, Glen-

ton & Cracknell 2008, 2.)
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ISO 9241-110:2010 -standardissa (2010) määritellään käyttökokemuksen muodostuvan kol-

mesta osa-alueesta. Ensimmäisen osa-alue koostuu käyttäjän tunteista, uskomuksista ja miel-

tymyksistä ennen palvelun käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Toisessa osa-alueessa

käyttökokemukseen yhdistetään palvelun ulkoasu, toiminnallisuus ja suorituskyky. Näihin vai-

kuttavat vahvasti myös käyttäjän taidot, persoonallisuus sekä aiemmasta kokemuksesta saa-

dut asenteet. Kolmas osa-alue liittyy käytettävyyskriteereihin, joiden avulla arvioidaan käyt-

tökokemusta.

Käyttökokemukseen sisältyy siis paljon muutakin kuin itse palvelu, sen käyttö ja sen ominai-

suudet. Hyysalo (2009, 33-34) tarkastelee käyttökokemusta viidestä näkökulmasta, joita hän

kutsuu maailmoiksi: ihmisten, toimintojen, tuotteiden, tuotemerkitysten sekä fyysisyyden

maailmaksi. Ihmisten maailmalla tarkoitetaan käyttäjän persoonallisuuteen, asenteisiin, ar-

voihin ja motiiveihin liittyviä asioita. Toimintojen maailma liittyy käyttäjän pyrkimyksiin ja

tavoitteisiin, käytön tilanteisiin ja vuorovaikutukseen. Tuotteiden maailmaan kuuluvat palve-

lun käyttöä koskevat asiat, kilpailevat palvelut ja palvelujen vertailu. Tuotemerkityksen maa-

ilmalla tarkoitetaan aiempia kokemuksia ja muistoja palvelun käytöstä sekä palvelun muok-

kaamista halutuksi. Fyysinen maailma koostuu fyysisestä ja esteettisestä palveluympäristöstä.

Käyttötilanteessa eri maailmat kohtaavat täydentäen toisiaan.

Käyttökokemukseen vaikuttavat siis itse palvelun ja sen käytön lisäksi myös käyttäjän koke-

mukset ja mielipiteet palvelun ominaisuuksista, hyödyllisyydestä, sisällöstä ja palvelun tarjo-

ajasta (Sinkkonen ym. 2009, 23). Se on kaikkea sitä, mitä käyttäjä kokee ja tuntee käyttäes-

sään palvelua (Garrett 2011, 10). Käyttökokemus kuvastaakin kokonaisvaltaista vaikutelmaa

palvelun mielekkäästä käytöstä ja sen johdosta saadusta tyydytyksestä (Preece, Sharp & Ro-

gers 2015, 19).

Käyttökokemus on siis kokonaisvaltainen tunne siitä, mitä käyttäjä kokee käyttäessään (tai

käytettyään) palvelua. Kokemus perustuu ainoastaan käyttäjän mielipiteeseen palvelun käy-

töstä, mikä tekee kokemuksesta omakohtaisen. Aikaisemmat kokemukset ja mielikuvat vai-

kuttavat siihen, millaiset odotukset käyttäjällä on palveluun ja sen käyttöön. Käytöstä synty-

vään kokemukseen vaikuttavat muun muassa palvelun ominaisuudet, kuten sen toimivuus,

monimutkaisuus ja helppokäyttöisyys. (Kallioniemi 2011, 25.)

Fileniuksen (2015, 29-30) mukaan digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun käytettävyyteen ja

käyttökokemukseen lisästään tietty tarkoitusperä ja prosessi, jossa on mukana kolmas osa-

puoli esimerkiksi palvelun tuottajana. Yksittäinen internetsivusto ei voi yksin tuottaa onnistu-

nutta asiakaskokemusta, mutta epäonnistumalla käytettävyydessä asiakaskokemus voidaan pi-
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lata. Onnistunut digitaalinen asiakaskokemus syntyy vain, kun ymmärretään asiakkaan tar-

peet, tuetaan prosesseilla näiden tarpeiden toteuttamista, järjestelmät tukevat prosessia ja

palvelun käytettävyys vastaa asiakkaan käyttäytymistä.

Filenius jättää määritelmässään huomioimatta asiakkaan sosiaalisen kontekstin merkityksen

käytettävyyteen ja käyttökokemukseen (vrt. Hassenzahl & Tractinsky 2006, 95). Herääkin ky-

symys, voidaanko puhua onnistuneesta digitaalisesta asiakaskokemuksesta silloin, kun palve-

lun suunnittelussa ja toteuttamisessa on palveluun liittyvät emotionaaliset ominaisuudet ja

piirteet jätetty pois (vrt. Morville & Sullenger 2010)?

Yhteenvetona voidaan todeta, että käyttökokemus on teemana erittäin abstrakti: palvelun

käytöstä on kaikilla käyttäjillä on omat, ainutlaatuiset kokemukset ja tunteet. Siksi, kaikista

tutkimuksista ja määrittelyistä huolimatta, eivät edes tutkijat ja käytettävyyden asiantuntijat

ole täysin yksimielisiä siitä, mitä käyttökokemus itse asiassa tarkoittaa ja mitä näkökohtia se

sisältää. Käyttökokemukseen on liitetty erilaisia näkökulmia oman kiinnostuksen mukaan kuin

myös yhdistetty monia erilaisia asioita aina kokemus- ja tunneperäisistä asioista estetiikkaan

ja hedonismiin. (Law ym. 2009.)

5 Kompa-palvelun ja toimeksiantajan esittely

Lahdessa on noin 104 000 asukasta ja 10 000 pientalotonttia. Tekninen ja ympäristötoimiala

luovat perusedellytykset kaupungin ja sen ympäristön kestävälle kehitykselle sekä asukkaita

tyydyttävälle asumiselle, yrittämiselle ja muulle elämälle. Niiden tehtävänä on huolehtia kaa-

voituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta, kaupunkimittauksesta, katujen ja muiden

yleisten alueiden hallinnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta, ympäristö-

terveydensuojelusta sekä Lahden, Hollolan ja Nastolan kuntien ympäristönsuojelusta.

(www.lahti.fi.)

Suurten rakenteellisten uudistusten ja muutosten vuoksi Lahti joutui tasapainottamaan ta-

louttaan vuonna 2014. Ratkaisuksi laadittiin tiukka talousohjelma, jossa painopisteenä oli uu-

distuminen, kustannustehokkuus ja tuottavuus. (Vuosikertomus 2014, 1-2.)

Kompa-palvelu on Lahden kaupungin teknisen viraston ylläpitämä sähköisen arkiston internet-

pohjainen tietopalvelu kiinteistön omistajille ja vuokralaisille. Palvelussa pientalo-omistajan

on mahdollista tarkastella omaan omistukseensa liittyviä rakennuksen ja kiinteistön perustie-

toja sekä niihin liittyviä asiakirjoja, kuvia ja karttoja. (Mediatiedote 2015.)
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Kompa-palvelun tavoitteena on helpottaa kiinteän omaisuuden hallintaa, tuoda tieto helposti

pientalo-omistajien saataville sekä lisätä kustannustehokkuutta muuttamalla viraston manu-

aaliset prosessit digitaalisiksi. Kompa-palvelun avulla pientaloasukas voi tutkia, mitä tietoa

rakennus- ja kiinteistörekisteriin on tallennettu kohteesta sekä paljonko esimerkiksi rakennus-

oikeutta kiinteistöllä on käytettävissä. Myös kohteeseen liittyvät dokumentit, kuten rakennus-

lupakuvat, rakentamistapaohje, asemakaava ja tontin lohkomisen asiakirjat ovat käytettä-

vissä palvelun kautta. (Mediatiedote 2015.)

Kompa-palvelu on pärjännyt hyvin erilaisissa parhaita sähköisiä palveluita tuottavissa kilpai-

luissa sekä innovaatiokilpailuissa. Esimerkiksi Lahden kaupunki on palkinnut palvelun työelä-

män kehittämiseen tähtäävässä innovaatiokilpailussa, joka on osa kaupungin tuottavuustoi-

mintaa. Kompa-palvelu on myös voittanut Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikön ja Kuntalehden

järjestämän ”Palveluiden Partaveitsi” -kilpailun, jossa etsittiin kekseliäitä ja monistettavia

kunnissa toteutettuja sähköisiä palveluja. (Nyberg 2015.)

Lahti on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa avannut sähköisen arkiston palvelut pientalo-

omistajalle. Kompa-palvelu koetaan paitsi toimivaksi myös erittäin edistykselliseksi ja se on

herättänyt laajalti myös valtakunnallista kiinnostusta. Myös Helsingin kaupunki on avaamassa

vastaavanlaista palvelua lähitulevaisuudessa. (Nyberg 2015.)

6 Tutkimuksen toteutus - teoriasta käytäntöön

Tässä luvussa pohjustetaan tutkimuksen empiiristä osuutta. Luvun alussa käydään läpi ja arvi-

oidaan asiakaskokemuksen mittaamiseen käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja mittareita. Luvun

lopussa esitetään perustelut tutkimusmenetelmän valinnalle. Näiden pohjalta kuvataan tämän

opinnäytetyön tutkimuksen toteutustapa.

6.1 Asiakaskokemuksen tutkimusmenetelmien ja mittareiden arviointi

Tällä hetkellä asiakaskokemusta mitataan pääsääntöisesti erilaisilla asiakastyytyväisyystutki-

muksilla. Kuitenkin perinteisiä asiakastyytyväisyystutkimuksia tulisi tarkastella kriittisesti ja

keskittyä asiakkaisiin asiakaskohtaamisten kehittämiseksi. Kohtaamisten merkitys on kasvanut

ja onnistuminen tai epäonnistuminen jaetaan heti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Koska

asiakaskokemus koostuu kohtaamisista, mielikuvista ja tunteista, tulee sen mittaamisessa

kiinnittää huomio mittareihin ja mittaustulosten luotettavuuteen. (Löytänä & Korkiakoski

2014, 56.)

Asiakaskokemuksen mittaamiseen ei ole vakiintunutta tapaa, vaan tutkimus yleensä räätälöi-

dään yrityksen tarpeiden pohjalta. Asiakaskokemustutkimus sisältääkin usein sekä määrällisiä
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että laadullisia elementtejä ja sen sisältö perustuu yrityksessä määriteltyyn asiakaskokemuk-

seen ja yrityksen strategiaan ja visioon. (Lahdenniemi 2015.)

Digitaalinen asiakaskokemus on aina henkilökohtainen, tiettyyn palveluun liittyvä tunnetila.

Silti yritysten tulee pystyä arvioimaan, minkä tasoista asiakaskokemusta ne tuottavat sekä

tunnistamaan, missä osa-alueissa ne voivat suoriutua paremmin. Asiakaskokemuksen mittaa-

minen aloitetaan määrittämällä tavoite: mitä halutaan saada  aikaiseksi? Asiakaskokemuksen

mittaamisen tavoitteina voidaan pitää esimerkiksi palvelun nykytilan ja kehittämiskohteiden

tunnistamista ja asioinnin esteitä, palvelun kehitystä aikaisempaan tilanteeseen verrattuna,

vertausta kilpailijoihin sekä yrityksen johdon auttamista päätöksenteossa. (Filenius 2015,

122.)

6.1.1 Asiakaskokemuksen tutkimisen menetelmiä

Asiakaskokemuksen mittaamiseen on käytössä useita tutkimusmenetelmiä. Todennäköisesti

tunnetuin tutkimusmenetelmä on amerikkalaisen tutkimulaitoksen Forrester Reasearchin ke-

hittämä malli. Forresterin mallin mukaisesti asiakaskokemusta mitataan kolmella eri tasolla:

asiakassuhdetasolla, kosketuspisteissä sekä avainkohtaamisissa (Löytänä & Korkiakoski 2014,

136).

Forresterin mallin mukainen asiakassuhdetaso tarkoittaa asiakkuuden elinkaaren aikana suori-

tettavaa mittaamista, jonka avulla pyritään ymmärtämään asiakkaan kokonaisvaltaista koke-

musta yrityksestä. Tämä on tyypillistä erityisesti B2B-yrityksille, koska ne haluavat tietää

asiakassuhteen kokonaiskuvan. Kosketuspisteiden mittaaminen on kokonaisuus, jossa mitataan

tunnistettuja kohtaamispisteitä. Avainkohtaamisten mittaamisella mitataan kohtaamisia,

jotka ovat asiakkaan odotusten ylittämisen kannalta ratkaisevia, esimerkiksi hakulomakkeen

täyttämistä verkossa tai puhelua asiakaspalveluun. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 136-138.)

Tutkimuslaitos Promenade Research Oy on kehittänyt CEM (Customer Experience Manage-

ment)-tutkimusmallin, joka perustuu tunnustettujen asiakaskokemustekijöiden ymmärtämi-

seen. Tutkimuksen avulla tunnistetaan tärkeät tekijät asiakkaan kokemien hyödyn ja uhraus-

ten välillä ja otetaan huomioon tunteiden merkitys asiakaskokemuksen syntymisessä. Tutki-

muslaitos on kehittänyt tutkimusmalliinsa pohjautuvan viitekehyksen, jota käytetään apuna

tutkimusten sisältöjen kokoamisessa ja tulosten analysoinnissa. Viitekehyksessä korostuvat ko-

ettu hyöty/arvo, helppous sekä miellyttävyys. (Lahdenniemi 2015.)

Asiakaskokemusta voidaan myös mitata sekä Forresterin kehittämällä CXi (Forrester Customer

Experience Index)- että EPSI Rating -tutkimuksilla. CXi-tutkimus keskittyy pääsääntöisesti Yh-

dysvaltojen markkinoille ja sillä kartoitetaan asiakkaiden kokemuksia asioinnin helppoudesta
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ja heidän tarpeidensa täyttämisestä. Tutkimus mittaa rajatun määrän brändejä yksittäisenä

otantana, eikä siis näin ollen tarjoa jatkuvaa kohtamisiin liittyvää tutkimustietoa. (Löytänä &

Korkiakoski 2014, 56.)

EPSI Rating -tutkimus keskittyy kolmeen aineettomaan pääomaan ja näiden välisiin suhteisiin:

asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden tyytyväisyyteen ja yhteiskuntavastuuseen. Tutkimuk-

sella selvitetään edellä mainittujen tekijöiden yhteyttä toisiinsa ja niiden vaikutusta yrityksen

taloudelliseen tulokseen. Tutkimus antaa lisätietoa esimerkiksi kilpailukyvystä, asiakasuskolli-

suudesta ja yrityksen arvosta tulevaisuudessa, ja se täydentää perinteisempiä liiketoiminnan

tunnuslukuja sekä KPI-suorituskykyilmaisimia (Key Performance Indicators). (EPSI Rating Fin-

land 2015.)

Löytänän ja Korkiakosken (2014, 56) mielestä EPSI Rating -tutkimus muistuttaa CXi-mallia:

molemmat tarjoavat vertailutietoa tutkimuksessa mukana oleville yrityksille, mutta tietyn yri-

tyksen asiakaskokemuksen kehittämisen kannalta tutkimusten lisäarvo on vähäinen.

6.1.2 Asiakaskokemusmittareita

Asiakaskokemuksen mittaamisessa käytetään yleisesti NPS (Net Promoter Score)- ja CES (Cus-

tomer Effort Score)-mittareita. Ne mittaavat kohtaamisia, mielikuvia ja tunnetiloja. NPS- ja

CES-mittarit ovat samanarvoisia mittaamisen ja tulosten hyödyntämisen osalta, mutta ne voi-

vat olla myös kilpailevia vaihtoehtoja. Erottava tekijä löytyykin mittareiden nimistä: NPS mit-

taa suosittelua ja CES vaivattomuutta ja helppoutta. Molemmat mallit on kuitenkin kehitetty

mittaamaan kohtaamisten onnistumista. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 57.)

NPS-mittarilla selvitetään, kuinka yritys on onnistunut kohtaamisessa ja asiakassuhteessa. Mit-

tari perustuu kysymykseen halusta suositella palvelua muille. Tuloksena saadaan suhdeluku,

nettosuositteluindeksi, jossa verrataan suosittelijoita arvostelijoihin. Suosittelua mitataan as-

teikolla 1-10, jossa arvosanan 1-6 antaneet määritellään arvostelijoiksi, 7-8 neutraaleiksi ja 9-

10 suosittelijoiksi. Varsinainen tulos lasketaan suosittelijoiden ja arvostelijoiden prosentti-

määrien erotuksena. NPS-luku eli nettosuositteluindeksi voi vaihdella arvosta –100 (jolloin jo-

kainen asiakas on arvostelija) arvoon 100 (jolloin jokainen asiakas on suosittelija). (Net Pro-

moter Community 2015.) NPS mittarina on hyödyllinen erityisesti silloin, kun sitä käytetään

pitkäjänteisesti. Näin voidaan nähdä asiakaskokemuksen kehittymisen trendi. (Filenius 2015,

125.)

NPS-mittari yksistään ei kuitenkaan riitä asiakaskokemuksen mittaamiseen. Se ei selvitä, miksi

asiakas antoi kyseisen arvosanan. Suosittelu-luvun lisäksi on kysyttävä, miksi annetaan kysei-

nen arvosana. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 141.)
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CES-mittarilla selvitetään, kuinka helppoa ja vaivatonta palvelun käyttö on ollut. Mittari pe-

rustuu kysymykseen vaivattomuudesta käyttää palvelua. Suomen kieleen tosin sopii paremmin

helppouden kuin vaivattomuuden kysyminen. CES-mittaria käytetään paljolti samalla tavoin

kuin NPS-mittaria. CES-kysymyksen tuloksena saadaan suhdeluku ”Net Easy Score”, nettohelp-

pusindeksi. Palvelun helppokäyttöisyyttä mitataan asteikolla 1-7, jossa 1-3 mittaavat vai-

keutta, 4 neutraaliutta ja 5-7 helppoutta. Tulos lasketaan vaikeuden ja helppouden prosentti-

määrien erotuksena. (Clark & Bryan 2013, 11; Löytänä & Korkiakoski 2014, 60.)

Edellä mainitun mittaustavan on kehittänyt British Telecom, joka käyttää mittaria erityisesti

internetpalvelujensa mittaamiseen. British Telecomin asteikossa 1-3 mittaavat helppoutta ja

5-7 vaikeutta. Suomalaiseen käytäntöön sopii kuitenkin paremmin edellisessä kappaleessa esi-

tetty malli, koska olemme tottuneet antamaan hyvälle asialle suuremman luvun. CES-lukua on

alun perin mitattu viisiportaisella (1-5) asteikolla, mutta nykyään seitsenportainen asteikko

on vakiintumassa CES-arvon mittaamiseksi. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 59-60; Lahdenniemi

2015.)

NPS- ja CES-mittarit yksin käytettyinä eivät välttämättä anna riittävästi tietoa ja niitä voi-

daankin käyttää tutkimuksessa samanaikaisesti. Näin saadaan huomattavasti kattavampi näke-

mys asiasta. Asiakaskokemuksen tunnistamiseksi tulee lisäksi mitata asiakkaan kokonaistyyty-

väisyyttä palveluun. (Crawford-Browne 2013, 2.)

6.2 Tutkimusmenetelmän valinta

Asiakaskokemustutkimuksia on mahdollista suorittaa sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin

tutkimusmenetelmin, kuten aikaisemmin jo todettiin. Tämän tyyppisissä tutkimuksissa käyte-

tään monesti molempia tutkimusmenetelmiä samanaikaisesti. (Lahdenniemi 2015.) Heikkilän

(2014, 15) mukaan kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on laadullinen tutkimusmenetelmä,

joka auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten

syitä. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on puolestaan määrällinen tutkimusmenetelmä,

jonka avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttisosuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2014, 121-122) toteavat, että kvantitatiivisella tutkimuksella

kuvaillaan ja selitetään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä johdonmukaisilla havainnoilla.

Ilmiö on määritelty tutkimuksen tavoitteiden perusteella. Lisäksi kvantitatiivisen tutkimuksen

etuna on se, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto suurelta määrältä ihmisiä.

Tutkimus on nopea ja tehokas ja sillä saadaan tilastollisesti käsiteltäviä numeraalisia tuloksia.



43

Tutkittaessa puhtaasti digitaalista asiakaskokemusta perinteisen asiakaskokemustutkimuksen

kvalitatiiviset elemenetit jäävät pois tutkimuksesta (Lahdenniemi 2015). Tähän tutkimukseen

valittiin tutkimusmenetelmäksi siis pelkästään kvantitatiivinen menetelmä, koska tutkimuk-

sella halutaan selvittää digitaalisen palvelun laatua, käytettävyyttä ja käyttökokemusta sekä

Lahden kaupungin asukkaiden todellisia tunteita, kokemuksia ja mielikuvia Kompa-palvelun

käytöstä eli digitaalisen asiakaskokemuksen muodostumisesta.

Koska asiakaskokemus perustuu vahvasti tunteisiin ja mielikuviin ja tarkoituksena on tutkia

julkisen sektorin digitaalista palvelua, joka ei tuota voittoa, valitsin tutkimuksen tutkimuksel-

liseksi viitekehykseksi tutkimuslaitos Promenade Research Oy:n CEM-viitekehysmallin, joka so-

pii hyvin voittoa tuottamattoman digitaalisen palvelun sekä tunteiden, mielikuvien ja kohtaa-

misten mittaamiseen. Tutkimukseen liitetään kysymyksiä, jotka mittaavat NPS- ja CES-arvoja,

joilla saadaan selville palvelun suositteluinnokkuus ja palvelun käytön helppous ja vaivatto-

muus. Lisäksi CEM-viitekehysmalli täydentää teoreettista viitekehystä ja sen avulla pystytään

tutkimaan opinnäytetyössä esitettyjä asioita.

6.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma

Digitaalista asiakaskokemusta ja Kompa-palvelua tutkitaan tässä työssä tunteiden, mielikuvien

ja kokemusten pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Lahden kaupungin asukkaiden

kokemuksia palvelun käytöstä ja löytää keinoja asiakaskokemuksen ja Kompa-palvelun paran-

tamiseen.

Tutkimusongelmana on selvittää, millaisen asiakaskokemuksen Kompa-palvelun käyttäjät saa-

vat käyttäessään palvelua. Tutkimusongelmaan liittyy seuraavanlaisia tarkentavia alakysymyk-

siä: (1) Mitkä tekijät muodostavat palvelukokemuksen kokonaisuuden? (2) Mitä ominaisuuksia

asukkaat arvostavat Kompa-palvelussa? (3) Millaisia toiveita heillä on palvelukokemuksen suh-

teen?

6.4 Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin kyselypohjaisena eli survey-tutkimuksena. Kyselytutkimus sopii hyvin

lähtötilanteen selvittämiseen tai saavutettujen tulosten arviointiin. Kyselyssä kysytään samaa

asiaa samalla tavalla suurelta joukolta ihmisiä ja se voidaan tehdä sähköisesti. Kyselyissä on

keskeistä perusjoukon ja otoksen määrittäminen, jotta siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä ja

pohdintoja. (Ojasalo ym. 2014, 40-41.)

Tutkimus toteutettiin marraskuussa 2015 Digium Enterprise -kyselyohjelmalla. Vastaajille lä-

hetettiin sähköposti, jossa oli linkki kyselyyn sekä Heikkilän (2014, 59) suosittelun mukainen
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saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksesta sekä kyselyn täyttämisestä (liite 1). Sähköposti lä-

hetettiin 294:lle Lahden kaupungin tekniseltä virastolta saadulle Kompa-palvelun käyttäjälle.

Kohderyhmänä olivat kaikki 31.8.2015 mennessä palvelua käyttäneet ja siihen rekisteröity-

neet asukkaat. Vastaajia houkuteltiin vastaamaan lupaamalla palkinto sekä tieto kyselyn tu-

loksista. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Kyselystä lähetettiin muistutusviesti viikon ku-

luttua sähköpostin lähettämisestä.

Kysymykset laadittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Kysymystyyppeinä käytettiin avoimia

kysymyksiä, suljettuja eli vaihtoehdot antavia kysymyksiä sekä sekamuotoisia kysymyksiä.

Avoimissa kysymyksissä pyrittiin rajaamaan vastaajan ajatusten suuntaa, jotta saadaan selkät

vastaukset kysymyksiin (Heikkilä 2014, 47-48) sekä palautetta ja arvioita (Lahdenniemi 2015).

Suljetuissa kysymyksissä annettiin Heikkilän (2014, 49) suosituksen mukaisesti valmiita vaihto-

ehtoja vastausten käsittelyn yksinkertaistamiseksi, vastaamisen nopeuttamiseksi sekä virhei-

den torjumiseksi. Sekamuotoissa kysymyksissä osa vastausvaihtoehdoista annettiin valmiina ja

osa oli avoimia. Näin pyrittiin torjumaan sitä, ettei kysymyksiä laadittaessa olisikaan keksitty

kaikkia mahdollisia vastausvaihtoehtoja. (Heikkilä 2014, 50.)

Vastausvaihtoehdoissa asenneasteikkona käytettiin Likertin asteikkoa. Likertin asteikkoa käy-

tetään tavallisimmin mielipideväittämissä ja se on yleensä neli- tai viisiportainen. Asteikosta

valittiin neliportainen järjestysasteikon tasoinen asteikko, joissa ääripäinä olivat Täysin eri

mieltä ja Täysin samaa mieltä. Asteikon keskikohta (ei samaa mieltä eikä eri mieltä) jätettiin

kokonaan pois, koska haluttiin saada vastaaja ottamaan kantaa johonkin suuntaan. Mikäli kä-

visi niin, ettei vastaajalla jostain syystä ole kokemusta asiasta, lisättiin asteikkoon viimeiseksi

nollavaihtoehto En osaa sanoa. (Heikkilä 2014, 51-52.)

Heikkilän (2014, 54-58) ohjeiden mukaisesti kysymykset ja väittämät pyrittiin muotoilemaan

mahdollisemman lyhyiksi, selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Kysymysmuotona päätettiin käyttää

sinuttelua, jotta vastaaja samaistuisi helpommin kyselyn sisältöön. Lomaketta testattiin vies-

tinnän ammattilaisilla sekä teknisen viraston väellä (yhteensä 5 henkilöä). Testauksella selvi-

tettiin lomakkeen toimivuutta, kysymysten selkeyttä, vastausvaihtoehtojen toimivuutta, mah-

dollisten turhien kysymysten ilmenemistä sekä olennaisten kysymysten puuttumista. Testauk-

sesta saadun palautteen perusteella lomaketta muotoiltiin ja se annettiin vielä yhden viestin-

nän ammattilaisen testattavaksi ja luettavaksi.

Kyselylomake on liitteessä kaksi.
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7 Tutkimustulosten analysointi

Tutkimustuloksia analysoitiin kyselylomakkeen (liite 2) mukaisesti. Analysoinnissa käytettiin

apuna IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmaa, Excel-taulukkolaskentaohjelmaa sekä Digium En-

terprice -kyselyohjelman analyysityökalua.

Annettuun määräaikaan mennessä vastauksia saatiin 53 kappaletta. Sähköposteja palautui ta-

kaisin 10 kappaletta loma- tai poissaolovastaajan vuoksi. Yhtään virheellistä sähköpostiosoi-

tetta ei ollut lähetyslistalla. Vastausprosentiksi saatiin 18 %, joka oli odotetun alhainen. Vas-

taajista naisia oli 21 prosenttia ja miehiä 79 prosenttia. Vastaukset jakautuivat ikäryhmittäin

taulukon kolme mukaisesti. Ikäluokista on yhdistetty ikäluokat 25-29 ja 35-39 sekä 55-59 ja

60-64 vähäisten vastausmäärien vuoksi (vrt. Heikkilä 2014, 131). Muihin ikäluokkiin ei tullut

vastauksia.

Taulukko 3: Vastaajien määrä ikäryhmittäin.

Taulukosta voidaan havaita, että miehistä Kompa-palvelua käyttävät yli 50-vuotiaat miehet.

Heitä on noin 64 prosenttia vastanneista miehistä. Kaikki naisvastaajat yhtä lukuunottamatta

olivat alle 50-vuotiaita. Pääsääntöisesti voidaankin todeta, että Kompa-palvelun käyttäjät

ovat alle 50-vuotiaita naisia ja yli 50-vuotiaita miehiä. Eniten vastaajia on yli 65-vuotiaiden

ikäluokassa, joka voi kertoa esimerkiksi myyntiaikeista tai tarpeesta siirtää kiinteistön tai ra-

kennuksen omistus seuraavalle sukupolvelle.
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7.1 Palvelun kohtaaminen

Kompa-palvelun löytyvyyttä eli kohtaamista kysyttiin luettelemalla kuusi kappaletta vaihtoeh-

toja erilaisista palvelukanavista. Vastaajat pystyivät valitsemaan yhden vaihtoehdon listalta.

Lisäksi annettiin yhdeksi vaihtoehdoksi valita jokin muu kanava, mikäli sopivaa vaihtoehtoa ei

löytynyt valmiiden vaihtoehtojen joukosta. Tämä kanava pyydettiin kirjoittamaan avoimeen

kohtaan. Vastauksia saatiin 52 kappaletta.

Kuvio 5: Palvelun löytyminen, N = 52.

Lahden kaupungin tekninen virasto oli tehnyt palvelusta mediatiedotteen. Mediatiedotteessa

oli kehotettu menemään Lahden kaupungin internetsivuille tai osoitteeseen www.palvelutar-

jotin.fi, josta on suora linkki Kompa-palveluun. Lähes kolme neljäsosaa palvelua käyttäneistä

olikin löytänyt sen parhaiten lukemalla sitä koskevan jutun lehdestä tai Lahden kaupungin in-

ternetsivuilta. Googlettamalla ei yksikään vastaaja ollut etsinyt palvelua tai löytänyt sitä mai-

noksen avulla.

Teknisellä virastolla on sosiaalisessa mediassa Facebook-profiili, jossa palvelusta oli myös ker-

rottu. Ainoastaan kolme vastaajaa oli löytänyt palvelun profiilin kautta. Lisäksi kuusi vastaa-

jaa oli löytänyt palvelun muulla tavalla, koska sen käyttöön oli tarve esimerkiksi liittyen ve-

nepaikan hakuun tai teknisen viraston kehoittamana.

Jatkokysymyksenä palvelun löytymiseen kysyttiin arviota sen löydettävyydestä, kirjautumi-

sesta ja käytöstä puhelimella tai tabletilla. Vastausvaihtoehtoina olivat kyllä, ei ja en osaa
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sanoa. Mikäli vastaaja vastaisi kysymykseen ”ei”, pyydettiin häntä kirjoittamaan avoimeen

kohtaan perustelut. Kysymykseen saatiin 48 vastausta.

Kuvio 6: Palvelun löydettävyys, kirjautuminen ja muu käyttö, N=48.

Yli 55 prosenttia vastaajista oli löytänyt palvelun helposti Lahden kaupungin internetsivuilta

ja 42 prosenttia palvelutarjotin.fi-osoitteesta. Kuitekin neljännes vastaajista, reilut 25 pro-

senttia, totesi, että palvelu ei ollut helposti löydettävissä internetsivuilta tai Palvelutarjot-

timesta. Kompa nimenä ei ollut selkeästi esillä missään tai palvelu löytyi vahingossa.

Kun palvelu oli löydetty, koki suurin osa vastaajista kirjautumisen helpoksi. Vaikeaksi sen oli

kokenut 13 prosenttia vastaajista. He kommentoivat, että kirjautuminen oli monimutkaista ja

vaivalloista, palvelussa oli toimintahäiriö tai sivu ei vastannut.

Kysyttäessä palvelun käyttämisestä älypuhelimella tai tabletilla vastaajien mielipiteet jakau-

tuivat. 50 prosenttia heistä käyttäisi palvelua mobiilisti tai tabletilla, kun taas 31 prosenttia

ei käyttäisi missään nimessä. Kielteisen kannan perusteluina olivat muun muassa pöytäkoneen

käyttö, tablettien kökköisyys, moisten laitteiden käyttämättömyys sekä palvelun optimoi-

mattomuus kyseisille laitteille.

Verrattaessa ikäryhmiä keskenään voidaan todeta, että negatiivisimpia puhelimen ja tabletin

käyttöön ovat yli 50-vuotiaat. Tämä ikäryhmä muodostaa peräti 67 prosenttia kielteisen vas-

tauksen antaneista. Miesten ja naisten välillä laitteiden käytössä ei ollut eroja.
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7.2 Palvelun toiminnallisuus, laatu ja toimintavarmuus

Kompa-palvelun toiminnallisuutta arvioitiin kysymällä mielipidettä palvelussa olevista toimin-

nallisuuksista. Väittämiä oli kuusi kappaletta ja ne käsittelivät palvelun sisällä olevien ele-

menttien löydettävyyttä, hyödyllisyyttä ja helppokäyttöisyyttä sekä palvelun ohjaavuutta.

Vastausvaihtoehtoja oli neljä: täysin tai jokseenkin samaa mieltä sekä jokseenkin tai täysin

eri mieltä. Vastauksena oli myös mahdollista antaa ”en osaa sanoa”. Tulosten selkeyttä-

miseksi yhdistettiin mielipiteet täysin ja jokseenkin samaa mieltä sekä vastaavasti jokseenkin

ja täysin eri mieltä. Tulokset on esitetty samaa mieltä -vastausten paremmuusjärjestyksessä.

Vastauksia saatiin 51 kappaletta.

Kuvio 7: Palvelun toiminnallisuudet, N=51

Palvelun toiminnallisuudet näyttävät olevan vastaajien mielestä kunnossa. Reilut 85 prosent-

tia vastaajista koki palvelussa olevan kartan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi ja he löysivät pal-

velusta etsimänsä asiat. Kolme vastaajaa ei ollut löytänyt palvelusta etsimiään asioita. Syyksi

kerrottiin muun muassa, ettei sieltä saanut tietoa, mitä asiakirjoja piti liittää mukaan ja

koska hakemuksen päätös oli eri kuin mitä oli haettu.

Myös asiakirjojen helppo saatavuus ja palvelun ohjaavuus koettiin positiiviseksi. Lähes viides-

osa vastaajista kuitenkin kritisoi näitä toimintoja. Noin 40 prosenttia vastaajista oli jättänyt

kommentin (viestin) tekniselle virastolle ja he olivat kokeneet tämän tavan helpoksi. Viestin

jättäneistä 18 prosenttia oli saanut siihen nopeasti vastauksen. Kuitenkaan lähes 50 prosent-

tia ei ilmeisesti ole käyttänyt kommentointitoimintoa tai he eivät ole mieltäneet käyttä-

neensä sitä.
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Palvelun ohjaavuutta ja toimivuutta kysyttiin lisäksi lisäkysymyksellä yhteydenotosta tekni-

seen viraston asiakaspalveluun palvelun käytön yhteydessä tai sen jälkeen. Näin selvisi, että

palvelun kautta pystyi hoitamaan asiansa hyvin. Vastaajista 86 prosenttia ei tarvinnut apua

Kompa-palvelun käytön yhteydessä tai sen jälkeen: he totesivat hoitaneensa asian sujuvasti

palvelun kautta. Vastaajista 14 prosenttia oli tarvinnut käytön jälkeen apua asiakaspalvelusta

palvelun toimimattomuuden vuoksi, päätöksen ristiriitaisuuden takia tai epäselvien ohjeiden

vuoksi. Palvelun toimimattomuus (sivu ei avaudu) oli suurin yhteydenottotarve.

Kompa-palvelun laatua selvitettiin kysymällä palvelussa olevien rakennusten ja kiinteistöjen

tiedon oikeellisuutta. Vastaajat olivat tiedon oikeellisuudesta yksimielisiä: lähes kaikki vas-

taajat (noin 90 prosenttia) olivat sitä mieltä, että heidän tietonsa olivat oikein palvelussa.

Useissa avoimissa vastauksissa kautta kyselyn tuli ilmi, että palvelussa oli toimintahäiriö, pal-

veluun ei päässyt, sivu ei avaudu tai sivu/palvelu ei toimi. Myös tutkija sai kyselyn aikana

useita viestejä vastaajajoukolta tästä asiasta. Osittain alhainen vastausmäärä johtuukin tästä

seikasta: useat ilmoittivat, etteivät jaksaneet odotella palvelun avautumista. He olisivat ha-

lunneet ennen vastaamista vielä käydä palvelussa.

7.3 Mielikuva palvelusta

Kysymykseen palvelun käytön mielikuvasta vastasi 51 henkilöä. Kysymys oli monivalintakysy-

mys, jossa oli valmiiksi listattuja mielikuvia 12 kappaletta: kymmenen positiivista ja kaksi ne-

gatiivista mielikuvaa. Vastaaja pystyi valitsemaan useamman mielikuvan. Lisäksi annettiin yh-

deksi vastausvaihtoehdoksi mahdollisuus valita myös jokin muu mielikuva, jota ei oltu lueteltu

valmiina. Tämä mielikuva pyydettiin kirjoittamaan avoimeen kohtaan.

Vastanneet henkilöt ovat antaneet kysymykseen 137 vastausta eli kaikki vastaajat olivat valin-

neet vähintään kaksi mielikuvaa. Keskimäärin kysymysvaihtoehtoja on valittu 2,7 kappaletta.

Kuviosta kahdeksan nähdään vastaajien mielikuva palvelun käytöstä.
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Kuvio 8: Mielikuva palvelun käytöstä, N=51.

Pääsääntöisesti mielikuva palvelun käytöstä on positiivinen: viisi eniten vastauksia saaneita

mielikuvia ovat positiivisia. Tärkein ja selkeimmin erottuva mielikuva on hyödyllisyys. Sen on

valinnut päällimmäiseksi mielikuvakseen lähes 80 prosenttia vastaajista. Myös toinen selkeästi

erottuva mielikuva on toimivuus, jonka valitsi reilut 40 prosenttia vastaajista. Palvelua ei kui-

tenkaan mielletty selkäksi, luotettavaksi tai turvalliseksi. Koettiin myös, ettei palvelua ole

tehty ammattitaidolla. Nämä mielikuvat ovat saaneet vähiten vastauksia. Palvelu on myös ko-

ettu monimutkaiseksi ja jossain määrin myös vaivalloiseksi käyttää.

Vastaajilla oli myös mahdollisuus antaa jonkin muu mielikuva, mikäli oikeaa vastaavaa mieli-

kuvaa ei löytynyt listasta. Käyttäjät olivat kommentoineet mielikuvaansa palvelun käytöstä

turhaksi ja byrokraattiseksi. Toisaalta nähtiin hyvänä puolena tietojen ajantasaisuus ja asia-

kirjojen löydettävyys yhdestä paikasta.

Taulukkoon neljä on kuvattu vastausten lukumäärän jakautuminen mielikuvaa kohden.



51

Taulukko 4: Mielikuva palvelun käytöstä, vastausten lukumäärä.

Tarkasteltaessa mielikuvia ikäluokittain voidaan todeta, että yli 50-vuotiaat ovat olleet kriit-

tisimpiä. He olivat kokeneet palvelun monimutkaiseksi ja olivat myös antaneet palautetta ja

vastaneet avoimeen kohtaan ”Jotain muuta, mitä”. Muiden mielikuvien kohdalla ei ollut sel-

keästi erotettavissa iän vaikutusta mielikuvaan.

Sukupuolten välillä ei myöskään ollut havaittavissa suuria eroja. Vastauksista erottautui selke-

ästi ainoastaan se, että vain miehet ovat valinneet mielikuvikseen palvelun käytöstä selkey-

den, luotettavuuden ja turvallisuuden. Nämä mielikuvat osoittautuivat kuitenkin kokonaistar-

kastelussa palvelun käytön heikoimmiksi mielikuviksi.

7.4 Tunteet palvelun käytöstä

Kompa-palvelun käytöstä syntyneitä tunteita pyydettiin kuvaamaan annettujen tunnevaihto-

ehtojen pohjalta. Tunnevaihtoehtoja oli yhteensä kahdeksan kappaletta, joista kolme oli ne-

gatiivisia. Lisäksi annettiin yhdeksi vastausvaihtoehdoksi mahdollisuus valita myös jokin muu

tunne, jota ei oltu lueteltu valmiina. Tämä tunne pyydettiin kirjoittamaan avoimeen kohtaan.

Vastaajat pystyivät valitsemaan vain yhden vaihtoehdon.

Kysymykseen palvelun käytön tunteista vastasi 52 henkilöä. Kuviosta yhdeksän nähdään vas-

taajien tunteet palvelun käytöstä.

Mielikuva palvelusta Vastausten lukumäärä % vastanneista (N = 51)
Hyödyllinen 39 77 %
Toimiva 22 43 %
Nopea käyttää 12 24 %
Uskottava 11 22 %
Positiivinen 9 18 %
Monimutkainen 8 16 %
Turvallinen 7 14 %
Luotettava 6 12 %
Vaivalloinen 6 12 %
Odotuksiani vastaava 6 12 %
Selkeä 4 8 %
Ammattitaitoisesti laadittu 3 6 %
Jotain muuta, mitä 4 8 %

Yhteensä 137
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Kuvio 9: Tunteet palvelun käytöstä, N=52

Pääsääntöisesti tunteet palvelun käytöstä ovat positiiviset: kolme eniten vastauksia saaneita

tunteita ovat positiivisia. Selkeimmin erottuva tunnetila on asiallisuus. Lähes 40 prosenttia

vastaajista koki sen päällimmäisenä tunteenaan. Seuraavaksi tunnetilaksi nousi tyytyväisyys,

jonka valitsi lähes 20 prosenttia vastaajista. Palvelu on helppouden lisäksi aiheuttanut nega-

tiivisia ärtymyksen ja sekavuuden tunteita. Nämä kolme tunnetta ovat saaneet lähes yhtä pal-

jon vastauksia. Epäuskottavuuden tunnetta, joka myös oli valmiina vaihtoehtona, ei kukaan

vastaajista tunnistanut.

Sen sijaan Kompa-palvelu ei ole herättänyt asiantuntemuksen ja luottamuksen tunteita. Tämä

voi olla jopa hieman huolestuttavaa, sillä palvelu on kuitenkin julkisen sektorin tuottama ja

viranomaistoimintaa. Kompa-palvelun tulisi herättää ainakin luottamusta, koska palvelussa

käsitellään kuntalaisten henkilökohtaisia tietoja.

Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa jonkin muu tunne, mikäli oikeaa vastaavaa tunnetta

ei löytynyt listasta. Toinen vastaajista kommentoi asiallisuuden nouseen mieleen, toinen taas

ei osannut vastata, mikä tunne voisi olla.

Tarkasteltaessa tunteita ikäluokittain huomataan, että negatiiviset tunteet, ärtyneisyys ja se-

kavuus, korostuvat tasaisesti lähes kaikissa ikäluokissa. Se ei ole esimerkiksi vanhemman ikä-

ryhmän ”oire”, vaan myös nuoremmat ovat kokeneet samoja tunteita. Muiden tunteiden koh-

dalla ei ollut selkeästi erotettavissa iän vaikutusta mielikuvaan.
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Sukupuolten välillä oli havaittavissa selkeitä eroja Kompa-palvelun käyttöön liittyvissä tun-

teissa. Kuviosta 10 nähdään tarkemmin sukupuolten välisiä tunne-eroja.

Kuvio 10: Tunteet Kompa-palvelun käytöstä sukupuolittain, N=52.

Naiset ovat selkeästi kokeneet negatiivisia tunteita enemmän kuin miehet. Ensisijaisesti nai-

silla korostuu asiallisuuden tunne, mutta heti perään tulevat negatiiviset, sekavuuden ja ärty-

myksen, tunteet. Miehet ovat pääsääntöisesti kokeneet palvelun käytön positiivisena. Myös he

ovat kokeneet asiallisuuden tunnetta, mutta miesten keskuudessa palvelu on herättänyt tyy-

tyväisyyden ja helppouden tunteita naisia enemmän. Miehetkin ovat kokeneet ärtymyksen ja

sekavuuden tunnetta, mutta se ei korostu vastauksissa samalla tavoin kuin naisilla. Naiset ei-

vät ole kokeneet asiantuntemuksen ja luottamuksen tunnetta palvelun käytöstä lainkaan.

7.5 Palvelun asiakaskokemus

Palvelun asiakaskokemusta mitattiin kysymällä suositteluhalukkuutta sekä palvelun käytön

helppoutta. Näillä kysymyksillä saatiin selville palvelun NPS- ja CES-mittarit. Suositteluhaluk-

kuutta eli NPS-lukua määriteltäessä yhdistettiin aineistossa arvosanojen 1-6 (arvostelija), 7-8

(neutraali) sekä 9-10 (suosittelija) vastausmäärät tulosten tulkitsemisen helpottamiseksi.

Kuviosta 11 nähdään, että palvelun suosittelijoita on 29 prosenttia vastaajista, neutraaleja

lähemmäs puolet vastajista ja arvostelijoita 23 prosenttia. NPS-luku laskettiin suosittelijoiden

ja arvostelijoiden prosettimäärien erotuksena. Näin saatiin Kompa-palvelun NPS-luvuksi eli

nettosuositteluindeksiksi 5,7. NPS-luku vaihtelee arvosta -100 arvoon 100. Mitä positiivisempi
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luku on, sitä enemmän palvelua suositeltaisiin. Koska suositteluarvo on lähellä nollaa, tarkoit-

taa se sitä, että noin joka toinen käyttäjä suosittelisi palvelua (on siis suosittelija) ja joka toi-

nen ei (on arvostelija).

Kuvio 11: Kompa-palvelun suosittelu, N=52

Arvostelijat moittivat palvelua sen toimimattomuudesta, kirjautumisongelmista sekä kiinteis-

tön omistustietojen puutteellisuudesta. Suosittelijat taas kehuivat palvelun helppokäyttöi-

syyttä sekä sitä, että kuntalaiset löytävät kiinteistöönsä liittyvät asiakirjat yhdestä paikasta.

Eräs arvostelijoista totesi, ettei palvelua tarvitse suositella. Tämä voi johtua siitä, ettei käyt-

täjällä ole mahdolisuutta olla käyttämättä palvelua, koska se on viranomaistoimintaa ja

eräällä tavalla pakotettua. Miksi siis suositella?

Palvelun helppokäyttöisyyttä eli CES-lukua määriteltäessä yhdistettiin aineistossa arvosanojen

1-3 (vaikea) sekä 5-7 (helppo) vastausmäärät tulosten tulkitsemisen helpottamiseksi. Arvosana

4 kuvastaa neutraaliutta.

Kuviosta 12 nähdään, että palvelun käytön totesi helpoksi neljä viidesosaa vastaajista. Vaike-

aksi käytön mainitsi 16 prosenttia vastaajista ja neutraaleja oli hyvin vähän, vain 4 prosent-

tia. CES-luku laskettiin helppouden ja vaikeuden prosenttimäärien erotuksena. Näin saatiin

Kompa-palvelun CES-luvuksi eli nettohelppousindeksiksi 63,3. Myös CES-luku vaihtelee arvosta

-100 arvoon 100. Mitä lähempänä luku on sataa, sen helppokäyttöisempi palvelu on. Koska

CES-luku on kohtuullisen suuri, tarkoittaa se sitä, että suurin osa käyttäjistä pitää palvelua

helppona ja vaivattomana.
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Kuvio 12: Kompa-palvelun käytön helppous, N=49.

7.6 Yhteenveto avoimista kysymyksistä

Kyselyn lopuksi kysyttiin Kompa-palvelun tärkeyttä avoimella kysymyksellä tärkeimmästä pal-

velun tarjoamasta asiasta. Vastauksia saatiin 29 kappaletta eli 55 prosenttia kaikista vastaa-

jista kertoi mielipiteensä. Vastaajista 41 prosenttia piti tärkeimpänä asiana Kompa-palvelussa

omaan kiinteistöönsä liittyvien tietojen ja dokumenttien löytymistä ja tarkastusmahdolli-

suutta. Palvelun sähköisyyttä, etäkäyttöä (internetin kautta käytettävä palvelu) ja saata-

vuutta kellon ympäri piti tärkeimpänä asiana 14 prosenttia vastaajista. Yksittäisinä mainin-

toina mainittiin muun muassa palvelun kokonaisuus, tietojen tarpeellisuus sekä kartat.

Avoimena kysymyksenä kysyttiin myös, mitä muuta Kompa-palvelusta voisi löytyä jo siinä ole-

vien asioiden lisäksi. Kysymys ei ollut helppo, mutta siihen saatiin kuitenkin 15 vastausta, eli

28 prosenttia kaikista vastaajista vastasi kysymykseen. Vastaajat ehdottivat palveluun muun

muassa ohjeita ja esimerkkejä erilaisiin tilanteisiin, tietoja rakennukseen tehdyistä remon-

teista, virallisten rakennus- ja LVI-piirustusten lisäämistä sekä laskuarkistoa.

Muina kehittämisehdotuksina vastajaat ehdottivat selkeäkielisyyttä viestintään tontin rajojen

kiintopisteiden ilmoittamisen suhteen. Lisäksi huumorimielellä pyydettiin viestejä naapurus-

ton käytöksestä. Vastaajat olivat myös tässä kohtaa kommentoineet palvelun toimimatto-

muutta, saavuttamattomuutta ja löydettävyyttä. Mainintoja oli myös saanut nimi Kompa.

Sana oli herättänyt negatiivisia tunteita.
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8 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä ja pohditaan niiden

suhdetta teoriaan teoreettisen viitekehyksen mallin mukaisesti. Lopuksi esitellään kehityseh-

dotukset Kompa-palvelulle.

8.1 Kompa-palvelun asiakaskokemus

Voidaan todeta, että kokonaisuudessaan Kompa-palvelun asiakaskokemus on kohtuullinen.

Vaikka NPS-arvo on alhainen, pitävät käyttäjät palvelua kuitenkin helppokäyttöisenä. Ei voida

sanoa, että arvostelijat pitäisivät palvelun käyttöä vaikeana. Palvelun suositteluhalukkuus on

kuitenkin alhainen helppokäyttöisyydestä huolimatta. Tämä voi osittain johtua Kompa-palve-

lussa ilmenneistä toimintaongelmista, palvelun löytämättömyydestä tai siitä, ettei käyttäjällä

ole mahdollisuutta olla käyttämättä palvelua.

Palvelusta on selkeästi tunnistettavissa Tuulaniemen asiakaskokemuspyramidin (2011, 75)

alimman tason (toiminta) ja keskitason (tunteet) täyttyminen. Kehittämällä alinta tasoa toi-

minnallisuuden osalta ja keskitasoa parantamalla käyttäjien mielikuvia ja tunteita saadaan

luotua hyvä ja vakaa perusta digitaaliselle asiakaskokemukselle.

Jotta päästäisiin asiakaskokemuspyramidin huipulle, merkityksen luomiseen, tulee teknisen

viraston vahvemmin tuoda esille Kompa-palvelun merkitystä käyttäjälle. Palvelu on jo miel-

letty hyödylliseksi ja asialliseksi. Teknisen viraston tuleekin miettiä, vastaako käyttäjän nykyi-

nen kokemus palvelusta siihen, mitä hän haluaa palvelulta loppujen lopuksi saavuttaa?

Kehittämällä palvelua käyttäjälähtöisesti huomioiden asiakkaiden kokemukset saataneen NPS-

arvoa nostettua ylöspäin.

8.2 Tunteet, mielikuvat ja kohtaamiset

Tunteilla ja mielikuvilla on suuri merkitys positiivisen asiakaskokemuksen syntymisessä. Ne

vaikuttavat siihen, miten käyttäjä kokee palvelun. Ne ovat myös Tuulaniemen asiakaskoke-

muspyramidin (2011, 75) keskitason, tunteet, täyttymisen vaatimuksena: ymmärrä ja tue asi-

akkaan tuntemuksia, vastaako palvelu niihin. Hyvä asiakaskokemus muodostuukin, kun asiakas

kokee myönteisiä tunteita. On myös tärkeää tunnistaa negatiiviset tunteet, esimerkiksi ärty-

mys ja sekavuus, jotta niiden poistamiseksi pystytään tekemään töitä.

Kompa-palvelu herättää selkeästi erilaisia, pääsääntöisesti kuitenkin positiivisia, tuntemuksia

ja mielikuvia käyttäjiensä keskuudessa. Palvelu koettiin hyödylliseksi ja käyttäjät tuntuvat
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ymmärtävän palvelun tarkoituksen. Sen sijaan on huolestuttavaa, ettei palvelu herätä luotta-

musta. Tämä sama vastaus saatiin myös mielikuvia tutkittaessa: palvelua ei mielletty luotet-

tavaksi. Luotettavuus on ehkä kuitenkin suurin digitaaliseen asiakaskokemukseen vaikuttava

yksittäinen tekijä ja sitä määrittelee lupauksessa pysyminen (Soudagar ym. 2012, 18). Souda-

gar ym. (2012, 108), Shaw ja Ivens (2002, 52-53) ja Shaw (2007, 94) korostavat kaikki luotta-

muksen ja luotettavuuden merkitystä asiakaskokemusta luotaessa. Lisäksi luotettavuus on

SERVQUAL-mallin mukaan tärkein palvelun elementeistä (Evans & Cothrel 2014, 253-254).

Luotettavuus vaikuttaa myös asiakkaan kokemukseen palvelusta ja sen laadusta.

Luotettavuutta heikentävänä tekijänä voidaan pitää palvelun toimimattomuutta kyselyn ajan-

kohtana. Kompa-palvelun toimintavarmuus on ollut heikkoa ja se on hermostuttanut käyttä-

jiä. Nykypäivänä jo oletusarvoisesti palvelun tulee toimia ja avautua. Tuulaniemen (2011, 75)

asiakaskokemuksen toiminnan tason avainkohdissa todetaan, että palvelun tulee mahdollistaa

asian toteuttaminen. Käyttäjä ei voi toteuttaa asiaansa, jos palvelu ei toimi. Mikäli tekninen

virasto ohjaa asiakkaansa verkkopalveluun, on sen pystyttävä tuottamaan palvelu toimivana

asiakkaan saataville vuorokauden jokaisena hetkenä.

Mielikuvilla on vaikutusta myös palvelun laadun kokemiseen. Luotettavuus on selkeästi yksi

palvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä. Onnistuakseen luomaan arvoa ja hyötyä käyttäjäl-

leen tulisi teknisen viraston panostaa palvelun luotettavuuden kehittämiseen. Tämä vahvis-

taisi positiivista mielikuvaa palvelun luotettavuudesta.

Asiakaskokemuksen luomisessa myös palvelun löydettävyydellä ja kohtaamisella on suuri mer-

kitys. Kuten Bean ja Van Tyne (2013, 2-3) mainitsevat, asiakaskokemus alkaa, kun asiakas ja

yritys kohtaavat ensimmäisen kerran. Tuulaniemen (2011, 74) mukaan digitaalista asiakasko-

kemusta voidaan suunnitella ja tarjota vain, kun ymmärretään, miten käyttäjä kohtaa palve-

lun. Kompa-palvelu oli huomattu mediatiedotteesta hyvin. Sen sijaan palvelun löydettävyys

koettiin jonkin verran hankalaksi. Mikäli palvelua ei löydä, vaikuttaa tämä negatiivisesti käyt-

täjän asiakaskokemukseen.

Digitaalista asiakaskokemusta luodaan myös luomalla odotuksia. Shaw:n ja Ivensin (2002, 23)

mukaan odotusten luominen on ensimmäinen asiakaskokemuksen muodostava osa-alue. Odo-

tuksia luodaan viestinnällä, markkinoinnilla ja mainonnalla. Tekninen virasto voisi panostaa

tähän osa-alueeseen tuodakseen palvelua paremmin käyttäjien tietoisuuteen. Näin parannet-

taisiin Kompa-palvelun löydettävyyttä.

Monikanavaisuus on myös eräs asiakaskokemusta lisäävä tekijä. Soudagarin ym. (2012, 18)

määrittelemiin asiakaskokemuksen luottamuksen kulmakiviin sisältyy mukavuus, joka tarkoit-
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taa palvelun tarjoamista eri kanavia pitkin. Selkeästi Kompa-palvelua voitaisiin käyttää table-

tilla ja puhelimella, jos se olisi optimoitu näille laitteille. Tällä toiminnolla olisi varmasti

käyttäjiä nuorten sukupolvien tulleessa käyttämään palvelua. Kuten Soudagar ym. (2012, 55)

toteavat, käyttäjät kuitenkin itse haluavat valita asiointikanavansa, oli se sitten tietokone,

tabletti tai puhelin.

8.3 Palvelun laatu, käytettävyys ja käyttökokemus

Kompa-palvelun laadussa on jonkin verran parantamisen varaa. Myös tässä kohdassa korostuu

palvelun luotettavuuden kehittäminen. Se yhdessä palvelun löydettävyyden ja kohtaamisen

parantamisen kanssa edesauttaa myös palvelun laadun paranemista. Palvelun laatutekijänä

tiedon oikeellisuus on muun muassa Bamforthin (2015) mukaan tärkeää luotaessa digitaalista

asiakaskokemusta. Kompa-palvelun laatu - tietojen oikeellisuus - on huipputasoa. Tämä johtu-

nee palvelun pohjana olevan sähköisen arkiston laajuudesta ja tarkkuudesta.

Palvelun toiminnallisuudet ovat kunnossa. Niistä voidaan löytää palvelun laatuun vaikuttavia

SERVQUAL-mallin ominaisuuksia (Parasuraman ym. 1988, 23; Evans & Cothrel 2014, 253-254).

Esimerkiksi reagointialttius on teknisen viraston asiakaspalvelulla ollut hyvä: palvelun kautta

tulleisiin kysymyksiin ja palautteisiin on vastattu nopeasti. Palvelun kautta tekninen virasto

on pystynyt tehostamaan asiakaspalvelunsa toimintaa: fyysiset käynnit ovat vähentyneet. Se

on myös pystynyt luomaan positiivisen vaikutelman vaivattomasta asioinnista.

Käytettävyyden ja käyttökokemuksen osalta palvelu selviää kohtuu kunnialla. Käytettävyyden

osalta palvelun toiminnallisuudet, kuten karttapalvelu ja asiakirjojen saatavuus, koettiin hy-

viksi. Myös Kompa-palvelun hyvä ohjaavuus eli prosessin toimivuus sai kiitosta vastaajilta. Oh-

jaavuus on yksi Tuulaniemen (2011, 75) asiakaskokemuspyramidin määrittelemistä toiminnan

tason avainkohdista: asiakas autetaan prosessin läpi. Tämä luo positiivista palvelukokemusta

ja näin vahvistaa käyttäjän asiakaskokemusta.

Käyttökokemus on tutkijoiden piirissä laajennettu käsittämään myös käyttäjien tunteet ja

mielikuvat (Hassenzahl 2003, 32-36; Garret 2011, 10; Kallioniemi 2011, 25). Nämä hedonisti-

set elementit kuuluvat osana positiivisen käyttökokemuksen luomiseen ja ne luovat kokonais-

vaikutelman palvelun käytöstä. Tunteet määritellään osaksi käyttökokemuksen muodostu-

mista myös ISO 9241-110:2010 -standardissa. Tarkasteltaessa vastauksia Kompa-palvelun tun-

teista ja mielikuvista voidaan todeta, ettei niiden välillä ole ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi mie-

likuva ammattaitaitoisesti laadittu sai lähes saman verran vastauksia kuin asiantuntemuksen

tunne.
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Käytettävyyden ja käyttökokemuksen osalta parantamisen varaa on positiivisen kokemuksen

luomisessa: tyytyväisyyteen viittaava positiivinen kokemus ei täyty (ISO 9241-11:1998). Posi-

tiivisuus koettiin lähes saman tasoiseksi kuin palvelun käytön monimutkaisuus. Tältä osin tek-

ninen virasto voisi panostaa käyttäjätyytyväisyyden kehittämiseen. Nojautuminen julkisen

hallinnon JHS-suosituksiin JHS 174 (2012) ja JHS 190 (2014) ei tässä tapauksessa ole suositel-

tavaa.

Palvelun laatu, käytettävyys ja käyttökokemus tulisivat olla lähtökohtia jo palvelua suunnitel-

taessa. Palvelu ja sen toiminnot ovat Nielsenin (1993, 24-26) mukaan osa palvelun yleistä hy-

väksyttävyyttä, ja ne muodostavat lähes puolet asiakaskokemuksesta (Shaw & Ivens 2002, 16-

17). Toiminnallisuus ja toimintavarmuus ovat myös Tuulaniemen (2011, 75) asiakaskokemus-

pyramidin alimman tason, toiminnan, vaatimuksena: käyttäjän tulee vaivattomasti, tehok-

kaasti ja sujuvasti päästä tavoitteeseensa, eli esimerkiksi katsomaan kiinteistönsä tietoja.

8.4 Palvelun arvo, hyöty ja sosiaalinen konteksti

Digitaalisen palvelun tulee tuottaa käyttäjälle arvoa hyödyn muodossa luodakseen positiivisen

asiakaskokemuksen. Kuten Kuusela ja Rintamäki (2004, 30) toteavat, on eräs arvon tuottami-

sen näkemyksistä hedonistisen hyödyn tuottaminen asiakkaalle: käyttäjän tulee kokea saa-

vansa arvoa ja hyötyä palvelun käytöstä. Tällainen käyttäjälle arvoa luova hedonistinen hyöty

digitaalisessa palvelussa on esimerkiksi palvelun luotettavuus ja turvallisuus.

Asiakaskokemuksen luontia ja arvon tuottamista heikentäviä tekijöitä ovat käyttäjien huonot

mielikuvat ja tunteet Kompa-palvelusta. Löytänän ja Korkiakosken (2014, 18) sanoin symboli-

nen arvo tarkoittaa mielikuvia luovia arvoja. Mikäli mielikuva on negatiivinen, ei pystytä tuot-

tamaan asiakkaalle arvoa ja näin luomaan positiivista asiakaskokemusta. Teknisen viraston tu-

lisi erityisesti panostaa Kompa-palvelun luotettavuuden, turvallisuuden ja luottamuksen edis-

tämiseen. Palvelun luotettavuus luo myös asiakaskokemukselle symbolista arvoa.

Tekninen virasto on pystynyt Kompa-palvelun avulla vähentämään yhteydenottoja fyysiseen

asiakaspalveluun. Näin se on pystynyt lisäämään tuottavuuttaan ja siirtämään asiakaspalveli-

joiden työpanosta muualle eli tuottanut taloudellista arvoa. Tähän myös Soudagar ym. (2012,

7-8) viittaavat puhuessaan asiakaskokemuksen kannattavuudesta.

Tunteiden huomioiminen tuottaa Löytänän ja Korkiakosken (2014, 18) mukaan emotionaalista

arvoa käyttäjälle. Huomiointi luo käyttäjälle myös hedonistista (mielihyväperusteista) hyötyä.

Naisvastaajien tunteet palvelun käytöstä olivat paljon kriittisempiä kuin miesten. He olivat

yhtä lukuunottamatta alle 50-vuotiaita. Tällä ikäluokalla voi olla eri vaatimuksia palvelulle
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kuin esimerkiksi vastaavan ikäisillä miehillä. Alle 50-vuotiaat naiset asioivat useammin per-

heensä puolesta ja hoitavat asioita internetpalveluissa. Naiset myös yleensä reagoivat voi-

makkaammin esimerkiksi palvelujen toimimattomuuteen.

Käyttäjät arvostavat palvelun hyödyllisyyttä ja asiallisuutta. Tuottamalla selkeitä hyötyjä

käyttäjille (esimerkiksi parantamalla palvelun löydettävyyttä), korostamalla positiivisia tun-

teita ja mielikuvia sekä vähentämällä samalla käyttäjien uhrauksia ja negatiivisia tunteita

(esimerkiksi palvelun aukeamisen odottelusta tai toimimattomuudesta johtuen) lisää mahdol-

lisuuksia positiivisen asiakaskokemuksen luontiin Kompa-palvelusta ja näin myös luo arvoa

käyttäjille.

8.5 Asiakaskokemuksen johtaminen

Teknisellä virastolla ei ole selkeää visiota siitä, kuinka asiakaskokemusta hallitaan ja viedään

eteenpäin. Ylikosken ym. (2006, 159) mukaan palvelua voi pitää erinomaisena, vaikkei tiedetä

käyttäjien mielipiteitä. Tämä ajattelutapa on ollut nähtävillä myös teknisen viraston ja Lah-

den kaupungin puolelta. Palvelua on kehuttu ja palkittu tuntematta käyttäjien ajatuksia. Tek-

nisen viraston tulisikin luoda itselleen asiakaskokemuksen johtamisen malli, jolloin se pystyy

seuraamaan ja johtamaan asiakkaiden kokemuksia. Näin virasto pystyy myös osallistamaan

työntekijöitään ja asiakkaitaan palvelun kehittämiseen.

Johtaakseen asiakaskokemusta teknisen viraston tulisi myös ottaa haltuun Santalaisen (2008,

177-178) ja Schmitt:n (2003, 18) suositusten mukaisesti käyttäjien tunteet ja mielikuvat. Vi-

raston tulisi lisäksi varmistaa, että Kompa-palvelun asiakaskokemukseen kuuluu hedonistisia

elementtejä, kuten Meyer ja Schwager (2007, 31) kehottavat. Hytösen (2015), Jansson-Boydin

(2010, 84) ja Bardenin (2013, 40) mukaan ihmisen tekemät päätökset perustuvat lähes aina

tunteisiin. Tällä voi olla vaikutusta esimerkiksi palvelun suosittelun suhteen. Mikäli tunteet

palvelun käytöstä ovat kovin negatiivisia, palvelua todennäköisesti suositellaan entistä vä-

hemmän.

8.6 Kehitysehdotukset

NÄKYVYYDEN LISÄÄMINEN JA KIRJAUTUMISEN HELPOTTAMINEN

Vaikka Tekninen virasto ohjeistaa käyttäjää menemään palvelutarjotin.fi-sivulle, ei siellä ole

missään näkyvillä Kompa-palvelua. Palvelun näkyvyyttä tulisi lisätä sivustolla löydettävyyden

helpottamiseksi. Lisäksi tunnistautuminen (kirjautuminen) palveluun voitaisiin ohjeistaa pa-

remmin vanhempia käyttäjiä varten. Kompa-palveluun tulisi lisätä tunnistautumista helpotta-

maan mobiilitunnistautuminen.
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TOIMINTAVARMUUDEN PARANTAMINEN

Sivun aukeamattomuus ja sivuston toimimattomuus sai lähes kaikissa kyselyn kohdissa mainin-

toja vastaajilta. Teknisen viraston tulisikin panostaa sivuston toimivuuteen ja tutkia, mistä

toimintahäiriöt johtuvat. Tämä lisäisi selkeästi käyttäjien tyytyväisyyttä palveluun ja toden-

näköisesti siirtäisi arvostelijoita ainakin neutraaleiksi ellei jopa suosittelijoiksi. Näin suositte-

luindeksi kasvaisi. Tämä lisäisi myös palvelun toiminnallista arvoa, joka näkyy palvelun toi-

mintavarmuutena.

PALVELUN MONIKANAVAISUUDEN LISÄÄMINEN

Palvelu voisi olla optimoituna myös älypuhelimille ja tableteille. Niiden käyttö lisääntyy jat-

kuvasti. Monikanavaisuus voisi lisätä palvelun käyttöä erityisesti nuorempien asiakkaiden kes-

kuudessa. Tekninen virasto voisi lisäksi kehittää palvelusta appsin.

ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Asiakaskokemuksen johtamisen puuttuminen tekniseltä virastolta on selkeästi isompi kehitet-

tävä asia. Sen toteuttaminen vaatii tekniseltä virastolta johdon tuen ja henkilöstön osallista-

misen. Se vaatii palvelun seurantaa, mittareiden asettamista ja systemaattista asiakaskoke-

muksen mittaamista. Se myös vaatii asiakkaan laittamista keskiöön ja heidän tunteidensa

huomioimista, eli asiakaslähtöistä ajattelua. Tämä voi olla suuri haaste, sillä julkisen sektorin

toimijana teknisellä virastolla ei välttämättä ole paineita tämän asian toteuttamiseen, koska

asiakaskokemuksen muodostumisen tason ei odoteta olevan julkisen sektorin palvelussa kovin-

kaan korkealla.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI PALVELUSTA

Palvelusta voisi kertoa laajemmin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, internetissä sekä muissa

ilmaismarkkinoinnin ja -viestinnän kanavissa. Palvelua voisi myös pienimuotoisesti markki-

noida esimerkiksi paikallislehdissä. Näin parannettaisiin Kompa-palvelun kohtaamista ja löy-

dettävyyttä. Teknisen viraston kannattaisi myös tuoda esille palvelun hyötyjä. Näin saataisiin

lisättyä luottamusta palveluun.

PALVELUN UUDELLEEN NIMEÄMINEN

Kompa-palvelu tulisi nimetä uudelleen. Sana herättää ihmisissä negatiivisia mielikuvia, mikä

on hyvin ymmärrettävää. Kompa sanana tarkoittaa Kotimaisten kielten keskuksen ylläpitämän

Kielitoimiston sanakirjan (2016) mukaan ”kärkevää sutkautusta tai sukkeluutta, kokkapuhetta,

pilaa tai huulta”. Jo yksistään tämä saattaa vähentää luottamuksen tunnetta. Palvelulle tulisi

siis saada jokin sitä kuvaavampi nimi.
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9 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Heikkilän (2014, 27) mukaan määrällinen tutkimus on onnistunut, kun sen avulla saadaan luo-

tettavia vastauksia tutkimuksessa esitettyihin kysymyksiin. Tutkimus tulee tehdä puolueetto-

masti niin, ettei vastaajille aiheudu tutkimuksesta haittaa. Tutkimuksessa on myös pyrittävä

välttämään virheitä, mutta tutkimustulosten pätevyys ja luotettavuus voivat kuitenkin vaih-

della. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotetta-

vuutta. (Hirsmäki, Remes & Sajavaara 2014, 231.)

9.1 Tutkimuksen validiteetti

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä: mitataan sitä, mitä oli tarkoituskin

selvittää. Mittarit ja menetelmät eivät kuitenkaan aina vastaa sitä, mitä kuvittelee tutki-

vansa. Esimerkiksi vastaajat saattavat käsittää kysymyksen toisin kuin on ajateltu. Validilla

mittarilla tehdyt mittaukset ovat yleensä oikeita. (Heikkilä 2014, 27; Hirsjärvi ym. 2014, 231.)

Validiutta on vaikea tarkastella jälkikäteen; se on varmistettava ennakkoon huolellisella suun-

nittelulla ja harkitulla tiedon keräämisellä. Tutkimuslomakkeen kysymysten tulee olla selkeitä

ja mitata asiaa yksiselitteisesti. Niiden tulee myös kattaa koko tutkimusongelma. Myös vastaa-

jajoukon tarkka määrittely, riittävän suuren otoksen saaminen ja korkea vastausprosentti vah-

vistavat tutkimuksen validiutta. (Heikkilä 2014, 27.)

Tämän tutkimuksen validiteettia nostaa se, että tutkimuksessa käytettävistä mittareista ja

valitusta tutkimusmenetelmästä on keskusteltu tutkimuslaitoksen kanssa ja kysymykset on

laadittu yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Lisäksi tutkimuksen tutkimuksellinen viitekehys

varmistaa sen, että tutkitaan haluttua asiaa. Vastaajajoukko ja otos koostuvat kaikista

Kompa-palvelua käyttäneistä henkilöistä.

9.2 Tutkimuksen reliabiliteetti

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan luotettavuutta, tulosten tarkkuutta: tulokset eivät

voi olla sattumanvaraisia. Mittaustulosten tulee olla toistettavissa samanlaisin tuloksin; jos

sama tutkimus toteutetaan uudelleen samalle kohderyhmälle heti ensimmäisen tutkimuksen

jälkeen, eivät tulokset saisi poiketa ensimmäisestä tutkimuksesta. Reliabiliteettia heikentäviä

satunnaisvirheitä voi aiheutua monista syistä: tietoja kerättäessä, syötettäessä ja käsiteltä-

essä sekä tuloksia tulkittaessa. Luotettavan tuloksen saamiseksi on varmistettava riittävän

suuri otoskoko ja kohderyhmän edustettavuus. Puuttellinen reliabiliteetti ei kuitenkaan vält-

tämättä ole tuhoisa tutkimukselle. (Heikkilä 2014, 178; Hirsjärvi ym. 2014, 231.)
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Tässä tutkimuksessa validiutta on vaikea arvioida kokonaisuudessaan, koska toisen samanlai-

sen tutkimuksen tulosten ennustettavuus ei ole helppoa ja ne eivät todennäköisesti olisi täy-

sin samat kuin aikaisempi lopputulos. Vaikka toisessa tutkimuksessa haastateltavat olisivat sa-

moja henkilöitä ja kysymykset samoja, tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat kuitenkin käyttäjien

sen hetkiset tunteet ja mielikuvat palvelun käytöstä, jotka eivät välttämättä ole enää samat

kuin vastattaessa aikaisemmin. Nämä osaltaan vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi. Tut-

kimusta toistettaessa uskon kuitenkin, että vastaukset pysyisivät lähes samanlaisina, jos kah-

della tutkimuksella ei olisi ajallisesti kovinkaan suurta eroa.

9.3 Tutkimuksen luotettavuus

Edellä esitettyjen toimenpiteiden näkökulmasta voidaan katsoa, että tutkimuksen validiteetti

ja relibiliateetti ovat riittävät. Oletettavissa kuitenkin oli, ettei tutkimuksella saavuteta kor-

keaa vastausprosenttia. Näin myös kävi. Lahdenniemen (2015) mukaan jo 20 prosenttia on

hyvä saavutus. Hänen mukaansa yleinen suuntaus on, että kvantitatiivisten tutkimusten vas-

tausprosentti jää alhaiseksi. Toisaalta, Lahdenniemen mielestä Kompa-palvelua käyttävät

ovat aktiivisia henkilöitä ja näin ollen vastausprosentti voi olla oletettua suurempi. Lahden-

niemen mielestä tilastollinen (numeerinen) tarkastelu ei todennäköisesti onnistu luotettavasti

alhaisen vastausprosentin vuoksi, mutta kvantitatiivisesti tehdyssä digitaalisen asiakaskoke-

muksen tutkimuksessa palaute ja arviot tulevat yleensä avoimista vastauksista; niiden arvo

onkin suurempi kuin numeeristen tulosten.

10 Lopuksi

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lahden kaupungin asukkaiden kokemuksia

Kompa-palvelun käytöstä ja löytää keinoja asiakaskokemuksen ja Kompa-palvelun parantami-

seen. Työn tarkoituksena oli tarkastella Kompa-palvelun tämän hetkistä asiakaskokemusta ja

saada palvelun tulevan version suunnittelun apuvälineeksi kokemusta mahdollisesti heikentä-

vät ja/tai vahventavat tekijät. Työssä pohdittiin sitä, mistä asiakaskokemus muodostuu erityi-

sesti digipalvelussa sekä digitaalisen palvelun laadun ja käytettävyyden vaikutusta asiakasko-

kemukseen. Nämä olivat pohjana muodostettaessa kokonaisvaltaisen digitaalisen asiakaskoke-

muksen teoreettinen viitekehys.

Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin ja tutkimusongelmaan ja sen alakysymyksiin

saatiin vastaukset. Tutkimuksen avulla saatiin selville asukkaiden kokemukset ja tunteet pal-

velun käytöstä sekä tekijät, joista Kompa-palvelun asiakaskokemuksen tulisi koostua. Näiden

pohjalta laadittiin Kompa-palvelulle kehittämisehdotuksia, joiden avulla voidaan kasvattaa

palvelun asiakaskokemusta.
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Julkisen sektorin palvelujen digitalisoimiseksi asetetaan entistä enemmän vaatimuksia ja pai-

neita myös valtion taholta. Yhtenä pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeena on

”Digitalisoidaan julkiset palvelut” (VN 2015, 26). Hankkeen lähtökohtana on paitsi tuottavuu-

den lisääminen myös palvelujen sähköistäminen ja niiden käyttäjälähtöisyys. Tämä on hyvä

avaus käyttökokemuksen luomiselle julkisiin palveluihin, mutta siitä on vielä pitkä matka kan-

salaisen hyvään asiakaskokemukseen.

Kompa-palvelulla on kuitenkin selkeästi oma käyttötarkoituksensa. Sen avulla kuntalaiset löy-

tävät yhdestä paikasta kiinteistöään koskevat tiedot. Palvelun avulla tekninen virasto on pys-

tynyt tehostamaan toimintaansa ja näin vastannut Lahden kaupungin sekä - jo etuajassa -

pääministerin vaatimuksiin uudistumisesta, kustannustehokkuudesta ja tuottavuudesta.

Kompa-palvelun asiakaskokemus on kohtuullinen. Jatkokehitysehdotuksena tekninen virasto

voisikin panostaa enemmän tässä tutkimuksessa vähiten vastausta saaneiden mielikuvien ke-

hittämiseen. Tämä yhdessä Kompa-palvelun asiakaskokemuksen systemaattisen mittamisen ja

palvelun kehittämisen kanssa vie palvelua ja teknistä virastoa asiakaslähtöisempään suuntaan.

Kompa-palvelun tulevaisuus näyttää hyvältä. Se on selkeästi suunniteltu toiminnan kehittämi-

seen ja sen tausta, sähköinen arkisto, on kunnossa. Kehitettäessä palvelun asiakaskokemusta

vastataan tulevaisuuden palvelujen haasteeseen: niiden pitää olla käyttäjälähtöisiä, toimia

hyvin ja tuottaa erinomaisia digitaalisia asiakaskokemuksia.
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Liite 1. Saatekirje

Kompa-palvelun asiakaskokemuskysely
Hyvä Kompa-palvelun käyttäjä!

Suoritan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Vantaan Laurea-ammattikorkeakoulussa. Teen
opintoihini kuuluvaa opinnäytetyötä Lahden kaupungin teknisen viraston toimeksiannosta, jolta
tähän opinnäytetyöhön sisältyvän kyselyn sähköpostiosoitteet on saatu. Opinnäytetyöni aiheena
on tutkia, millaisen asiakaskokemuksen Lahden kaupungin teknisen viraston tarjoamaan
Kompa-palvelun käyttäjät saavat. Kompa-palvelu on tarkoitettu kiinteistön omistajille ja vuokra-
laisille.

Opinnäytetyöhön liittyvä kysely lähetetään kaikille Kompa-palvelua käyttäneille ja palveluun re-
kisteröityneille henkilöille. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palvelun kehittämiseen ja siitä
saatavaan kokemukseen. Samalla annat arvokasta apua opinnäytetyöni onnistumiseksi.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä henkilöä voi tunnistaa vastauk-
sista. Tulokset julkaistaan kokonaistuloksina, eikä kenenkään vastaajan tiedot paljastu tulok-
sista.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan yksi 20 €:n arvoinen S-ryhmän
lahjakortti ja heille myös toimitetaan kyselyn tulokset. Yhteystiedot voi jättää kyselyn lopussa ja
niitä käytetään vain arvonnassa ja tulosten lähettämiseen. Lahjakortin voittajalle ilmoitetaan voi-
tosta henkilökohtaisesti.

Vastaa kyselyyn 27.11.2015 mennessä. Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Voit vastata ky-
selyyn vain kerran. Huomaa, että jos avaat kyselyn ja jätät vastaamatta, linkki ei enää aukea
vaan tulkitsee saaneensa vastauksesi.

Mikäli haluat saada lisätietoja tutkimuksesta, lähetä viesti alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Kiitos etukäteen vastauksestasi!

Parhain terveisin

Pirjo Koivunen
pirjo.koivunen@student.laurea.fi
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Liite 2. Kysely

1. Minkä ikäinen olet?

( )  alle 20 v
( )  20-24
( )  25-29
( )  30-34
( )  35-39
( )  40-44
( )  45-49
( )  50-54
( )  55-59
( )  60-64
( )  yli 65

2. Sukupuoli

( )  Nainen
( )  Mies

3. Mistä löysit palvelun?

( )  Mainoksen avulla
( )  Luin palvelua koskevan jutun lehdestä
( )  Luin palvelua koskevan jutun internetistä
( )  Lahden kaupungin internetsivuilta
( )  Lahden kaupungin teknisen viraston asiakaspalvelusta
( )  Kuulin ystävältä/tutulta
( )  Sosiaalisen median palvelusta (esim. Facebook)
( )  Googlasin internetistä
( )  Muualta, mistä ______________________________________________

4. Arvioi palvelun löydettävyyttä seuraavien väittämien pohjalta.

Jos et, miksi et?
Kyllä En En osaa

sanoa
Löysin palvelun hel-
posti Lahden kaupun-
gin internetsivuilta

( ) ( ) ( ) ______________________

Löysin palvelun hel-
posti osoitteesta
www.palvelutarjotin.fi

( ) ( ) ( ) ______________________

Pystyin kirjautumaan
palveluun helposti ( ) ( ) ( ) ______________________

Käyttäisin palvelua
myös puhelimella tai
tabletilla

( ) ( ) ( ) ______________________
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5. Arvioi seuraavat väittämät Kompa-palvelun toiminnallisuudesta.

Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Rakennukseni ja kiinteis-
töni tiedot ovat oikein ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Kartta on tarpeellinen ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Kartta on hyödyllinen ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Asiakirjat ovat helposti saa-
tavilla ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Kommentointi (viestien
jättö) on helppoa ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Kommenttiini (viestiini) vas-
tattiin nopeasti ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Löysin palvelusta etsimäni
asiat ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Palvelu ohjasi minua koko
ajan eteenpäin (tiedän,
mitä piti tehdä seuraavaksi)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

6. Vastaa alla olevaan kysymykseen

Jos kyllä, miksi?
Kyllä En

Jouduitko Kompa-palvelun
käytön yhteydessä tai sen
jälkeen ottamaan yhteyttä
Teknisen viraston asiakas-
palveluun?

( ) ( ) ______________________

7. Millainen mielikuva sinulle jäi palvelun käytöstä? Voit valita useam-
man vaihtoehdon.

[ ]  Turvallinen
[ ]  Hyödyllinen
[ ]  Uskottava
[ ]  Nopea käyttää
[ ]  Monimutkainen
[ ]  Toimiva
[ ]  Selkeä
[ ]  Positiivinen
[ ]  Luotettava
[ ]  Vaivalloinen
[ ]  Odotuksiani vastaava
[ ]  Ammattitaitoisesti laadittu
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[ ]  Jotain muuta, mitä ______________________________________________

8. Kuinka helppoa palvelun käyttö oli?
Asteikko 1-7 (1 = erittäin vaikeaa, 7 = erittäin helppoa)

1 2 3 4 5 6 7
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

9. Valitse seuraavista vaihtoehdoista sellainen, joka kuvaa parhaiten tun-
teitasi palvelun käytöstä.

( )  Tyytyväisyys
( )  Asiantuntemus
( )  Epäuskottavuus
( )  Luottamus
( )  Asiallisuus
( )  Sekavuus
( )  Helppous
( )  Ärtymys
( )  Jotain muuta, mitä ______________________________________________

10. Suosittelisitko palvelua tutuillesi?
Asteikko 1 - 10 (1 = en lainkaan, 10 = ehdottomasti)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11. Miksi annoit kyseisen arvosanan?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

12. Vastaa alla olevaan kysymykseen

Jos et, miksi et?
Kyllä En

Saitko hoidettua asiasi
Kompa-palvelun kautta? ( ) ( ) ______________________

13. Mikä on tärkein asia, minkä Kompa-palvelu tarjoaa?
______________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

14. Mitä muuta haluaisit Kompa-palvelusta löytyvän siinä jo olevien asi-
oiden lisäksi?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

15. Onko jotain muuta, mitä haluaisit mainita?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

16. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä tähän yhteystietosi.

Nimi: ______________________________________________
Sähköposti: ______________________________________________

Puhelin: ______________________________________________
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