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1 JOHDANTO

Oy Masajo Ab tuo Boliviasta Intiaanisokeria ja Ruususuolaa, joita ei löytynyt Suomen

markkinoilta ennen Masajon tuloa. Masajo on toiminut Suomessa 8 vuotta ja se haluaa

olla ihmisten keskuudessa ja auttaa ymmärtämään näiden tuotteiden hyödyt. Nyt on

hyvä aika tietää, miten Masajo on onnistunut työssään ja miten se voisi vielä parantaa

toimintaansa. Jotta tämä olisi mahdollista, on suoritettava asiakkaille, jälleenmyyjille

ja terapeuteille kysely, jonka avulla heidän on mahdollista tuoda esille näkemyksiään,

niin ruusuja kuin risujakin. Masajo on saamassa asiakashallinta- ja tilausjärjestelmän,

joiden avulla asiakkaiden ja jälleenmyyjien on mahdollista tehdä tilauksia sähköisesti

ja asiakkailla on mahdollisuus myös löytää lähin jälleenmyyjä verkkosivujen kautta.

Masajo elää tällä hetkellä murrosaikaa, joten toimintatapojen hiominen ja uusien luo-

minen on nyt todella tärkeää. Masajon johto on hyvin kiinnostunut aiheesta ja on val-

mis tukemaan sen toteutusta.
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2 TUTKIMUSASETELMA

Masajolle suoritetaan asiakaskysely ottaen huomioon asiakkaiden ja jälleenmyyjien

mahdollisuudet vastata kyselyyn joko sähköisesti tai paperiversiona.

2.1 Tavoitteet ja rajaukset

Masajon toimintatavat poikkeavat tavanomaisten yritysten tavasta toimia. Masajo

pyrkii luomaan hyvät siteet asiakkaisiinsa ja jälleenmyyjiinsä ja siihen on panostettu

alusta alkaen. Masajossa on jo pitkään otettu huomioon asiakkaiden ja jälleenmyyjien

mielipiteet ja mietitty kehittymismahdollisuuksia. Asiakaskyselyn avulla pystytään

näkemään asiat asiakkaiden ja jälleenmyyjien näkökulmasta ja siten liiketoimintaa

voidaan hioa paremmaksi. Tämän opinnäytetyön avulla voidaan myös saavuttaa vah-

vempi asema Masajolle Suomessa ja samalla se tuo mukanaan kokemuksia, joita on

mahdollista hyödyntää myös ulkomailla työskenneltäessä.

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa tarkoituksena oli käsitellä ainoastaan asiakashal-

linta- ja tilausjärjestelmää. Ajatusta kypsyteltäessä aihe kehittyi ja laajentui ottamaan

huomioon koko Masajon toiminnan, vaikka ennen kaikkea keskitytäänkin sähköiseen

puoleen. Asiakaskyselyä tehtäessä on luotava tapa, joka kannustaa vastaamaan siihen

ja joka lisäksi kannustaa asiakkaita ja jälleenmyyjiä tuomaan esille näkemyksiään ny-

kyisistä toimintavoista ja järjestelmistä. Kysely onkin tehtävä niin, että se on lyhyt ja

ytimekäs, ja tuo ilmi juuri ne asiat, joita halutaan asiakkailta ja jälleenmyyjiltä saada

tietää. Kysely on myös tehtävä niin, että jokaisella on mahdollisuus vastata siihen joko

sähköisesti tai perinteisemmällä paperiversiolla.

2.2 Tutkimusmenetelmät

Suoritetaan erilliset asiakaskyselyt niin asiakkaille kuin jälleenmyyjillekin. Näin saa-

daan suunnattua juuri oikeat kysymykset oikeille ryhmille. Asiakaskysely pyritään

suorittamaan parhaalla mahdollisella tavalla, joten kyseisen aiheen kirjallisuuteen on

tutustuttava. Hyvänä esimerkin hyvän asiakaskyselyn tekemisestä antavat myös monet

globaalit yritykset, joiden asiakaskyselyistä huomaa tehokkuuden.
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2.3 Tutkimuskysymykset

Tutkimus perustuu seuraaviin tutkimuskysymyksiin, joiden avulla pyritään luomaan

Masajon sähköisestä asiakaspalvelusta vieläkin asiakasystävällisempi:

Miten asiakashallinta- ja tilausjärjestelmä, nettisivut ja muut apuvälineet ovat toimi-

neet asiakkaiden ja jälleenmyyjien mielestä?

Miten asiakashallinta- ja tilausjärjestelmä on helpottanut asiakkaiden ja jälleenmyyji-

en asiointia?

Mitä muita apuvälineitä Masajo voisi kehittää helpottaakseen asiakkaita ja jälleen-

myyjiä?
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3 SÄHKÖINEN ASIAKASPALVELU

Jotta olisi mahdollista ymmärtää paremmin sähköistä asiakaspalvelua ja sen osa-

alueita, on tiedostettava hyvä perinteinen asiakaspalvelu. Perinteistä asiakaspalvelua

voidaan kutsua hyväksi, kun se sisältää kansainvälisesti tunnetun psykologin Karl

Albrechtin hyvän palvelun säännöt, jotka ovat:

1. Kun asiakas astuu liikkeeseen, on asiakaspalvelijan tervehdittävä häntä välittö-

mästi.

2. Hänen on suunnattava huomionsa kokonaan asiakkaaseen.

3. Ensimmäisten 30 sekunnin aikana asiakas muodostaa itselleen näkemyksen liik-

keestä ja asiakaspalvelijasta.

4. Asiakaspalvelijan on oltava oma itsensä. Koneellisuus tai teennäisyys ei toimi.

5. Asiakas palkitsee ystävällisyyden ja aktiivisuuden.

6. Asiakaspalvelijan kannattaa käyttäytyä niin kuin olisi asiakkaan asiamies.

7. Asiakasta palvellessa on hyvä käyttää tervettä järkeä.

8. Joskus on venytettävä sääntöjä, jotta asiakas saisi ensiluokkaista palvelua.

9. Niin kuin ensimmäiset 30 sekuntia, myös viimeiset 30 sekuntia ovat hyvin tärkei-

tä.

10. Asiakasta on hyvästeltävä kohteliaasti ja luotava hänelle halu palata takaisin. (El-

lonen 1995, 11.)

Sähköinen asiakaspalvelu sisältää myös nämä periaatteet, mutta ne toteutetaan käyt-

tämällä avuksi nykyaikaisia verkkosivuja. Asiakkaan ei tarvitse enää matkustaa liik-

keeseen, vaan hän voi kellonajasta riippumatta etsiä haluamaansa tuotteen tai palve-

lun. Jotta asiakas viihtyisi sähköisessä liikkeessä, on hänen saatava sieltä asiakaspal-

velua joka miellyttää häntä. Sivuston on latauduttava nopeasti, sillä harva haluaa odot-

taa liikkeen ulkopuolella oven avaamista. Sivuston on näytettävä ystävälliseltä ja laa-

dukkaalta, ja sen on viestitettävä verkkosivun henkeä, esimerkiksi ekologisuutta,

osaavaa työtä ja teknologiaa. Asiakas haluaa löytää tuotteen tai palvelun nopeasti,

joten verkkosivuston täytyy olla selkeä ja helppo käyttää. Verkkosivulla voisi olla

kysytyt kysymykset – osio (FAQ), sähköpostiosoite, sähköinen yhteydenottolomake

tai puhelinnumero, joiden avulla asiakas voi haluamallaan tavalla saada vastauksen

kysymykseen mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköposteihin tu-
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lee vastata nopeasti. Yrityksen yhteystietojen on oltava nähtävillä, jotta sivustoon voi-

si luottaa paremmin ja mahdollisesti asiakas voi halutessaan vierailla paikan päällä.

Mahdollisesti asiakas haluaa tilata tuotteen tai palvelun suoraan verkkosivulta, joten

luotettavan näköinen verkkokauppa luo sen mahdollisuuden. Asiakas haluaa tuotteen

halvalla ja nopeasti, joten sivustolla on hyvä olla tiedot, mitä tuote maksaa ja miten se

lähetetään, sekä milloin se saapuu asiakkaan luokse. Asiakas haluaa myös helpon ta-

van maksaa, joten monia maksutapoja on hyvä olla valittavana. (Kalliala & Maunuk-

sela-Malinen & Saloniemi 2004, 5–9, 32–33). Hyvään asiakaspalveluun kuuluvat

myös selkeät palautusehdot. Asiakkaan on helpompi hankkia tuote, jos hän tietää, että

yritys tulee vastaan, jos tuote ei olekaan juuri se mieleinen. (Majaniemi 2007, 17.)

Jotta verkkosivustolle olisi helpompi asettaa tavoitteita sen parantamiseksi, on hyvä

ymmärtää hyvän ja toimivan ja asiakasystävällisen verkkosivuston hyödyt. Asiakasys-

tävällisen verkkosivuston hyödyt voivat esimerkiksi vähentää monia työtunteja puhe-

lintuelta, kun kattavat vastaukset tuotteisiin ja palveluihin löytyvät helposti verk-

kosivustolta. (Koskinen 2004, 84–86.)

3.1 WEB 2.0 apuna asiakaspalvelussa

Web 2.0:sta puhutaan paljon, sillä se on luonut uusia mahdollisuuksia internetissä.

Mitä Web 2.0 oikeasti on ja miten se syntyi? Www:n keksijä Tim Berners-Lee on

kertonut, että Web 2.0:n ominaisuudet ovat olleet käytännössä sisäänrakennettuna

hänen keksimäänsä Web 1.0:aan. Web 2.0 syntyi, kun O’Reilly-kustantamon Tim

O’Reilly ja Dale Doughertyn pitivät vuonna 2004 ideointipalaveria, jossa he listasivat

ideakarttaan suuntauksia internetin kehityksestä. Yhteenvetona voisi sanoa, että Web

2.0 sisältää uusia ideoita, jotka toteutetaan kymmenen vuotta sitten keksityillä van-

hoilla tekniikoilla. Se tuo yrityksiin uuden tavan ajatella omia internetpalveluja ja nii-

den toimintatapoja. Miten he voivat paremmin palvella asiakkaitaan vaikkapa anta-

malla asiakkaille mahdollisuuden osallistua keskusteluihin yrityksen foorumilla, ker-

toa kokemuksia tuotteista, lisätä ja arvostella reseptejä tai esimerkiksi jakaa valokuvia

ja videopätkiä. Asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa sisällön tuottamisessa vakiinnut-

taa asiakaskuntaa. (Hintikka 2007, 8, 12.)
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KUVIO 1. Asiakkaan aktivoiminen Web 2.0 sovellusten avulla (Koskinen 2004, 42)

Web 2.0:a on helppo soveltaa, sillä sen avulla on mahdollista huomata toimivat ratkai-

sut, joita muut ovat kehittäneet, niin kuin alla olevasta kuviosta voidaan huomata. Yri-

tyksen ei tarvitse tehdä kaikkia haluamiaan toimintoja heti, vaan se voi tehdä ne omas-

sa tahdissaan. (Hintikka 2007, 7.)

KUVIO 2. Web:n kehittyminen Web 1.0:sta Web 2.0:aan (O'Reilly 2005)

Internetistä löytyy monia sivustoja, jotka ovat hyvin suosittuja ilmaisen sisältönsä

takia. Suunniteltaessa yrityksen verkkosivuja voidaan helposti valita, mitkä käytännöt

sopisivat omaan liiketoimintaan. Google on hyvä esimerkki ilmaisen sisällön tuotta-

misesta. Yksityisenä henkilönä on helppo ihmetellä, mistä Google saa kaiken voitton-

sa, jos se jakelee palvelujaan ja ohjelmiaan ilmaiseksi. Google ei ole ainoa tämän kal-

tainen hyvää voittoa tekevä yhtiö, vaan niitä on monia. Kyse ei ole hyväsydämisyy-
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destä vaan markkinoinnista, vaikka joitakin poikkeuksiakin on. Antamalla saa huo-

miota ja parempaa mainetta, ja niistä Google on saanut nauttia. Hyvä tapa ansaita suo-

situlla sivustolla on mainostaminen. Googlella on esimerkiksi oma mainosjärjestelmä,

joka on sen suurin tulonlähde. (Larvanko 2007.) Googlen mainonnasta löytyy enem-

män kohdasta 3.4.2 Hakukonemarkkinointi.

3.2 Sähköisen asiakaspalvelun työkalut

Suurissa yrityksissä verkkosivujen jakaminen erikseen asiakkaille ja henkilökunnalle

on ollut normaali käytäntö jo kauan. Pk-yritykset ovat pikkuhiljaa ymmärtämässä tä-

män konseptin. Helpottavia tekijöitä ovat osaamisen lisääntyminen, hintojen laskemi-

nen ja mahdollisuus vuokrata palvelintilaa ulkopuoliselta taholta. Verkkosivut jaetaan

normaalisti kolmeen osaan: yleinen taso (internetsivut), asiakastaso (extranet) ja hen-

kilökunnan taso (intranet). (Koskinen 2004, 229.)

TAULUKKO 1. Sisällön määrittäminen verkkosivulla (Koskinen 2004, 235 )

www ekstra intra
YRITYS

Yhteystiedot x

Yrityksen toiminnan kuvaus x

TUOTTEET
Palvelu- ja tuotekuvaus yleisellä tasolla x x x

Tuotekuvaukset x

HENKILÖSTÖ
Toimenkuvat x x

Lomakalenteri x

Perehdyttämisohjeet x

TARJOUKSET
Kanta-asiakastarjoukset x

3.2.1 Internetsivut

Yrityksen internetsivut ovat kaikille avoimia ja ne toimivat vähän kuin yrityksen näy-

teikkuna. Sieltä löytää yleisen kuvauksen yrityksen toiminnasta, tuotteista ja palve-
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luista. Yrityksen yhteystiedot ovat myös siellä. Henkilö voi löytää nämä sivut tunte-

malla verkkosivun osoitteen tai etsimällä sen hakukoneen kautta erilaisilla hakusanoil-

la. Yritys voi parantaa näkyvyyttä käyttämällä hakukoneoptimointia ja/tai haku-

konemarkkinointia. (Koskinen 2004, 235, 303.)

3.2.2 Extranet

Extranet on tarkoitettu asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Extranet erotetaan muus-

ta verkosta käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla, jotka on annettu asiakkaille ja yh-

teistyökumppaneille aikaisemmin tai heille annetaan mahdollisuus kirjautua sinne

heidän vieraillessaan verkkosivulla ensimmäistä kertaa. Ekstranetiin kuuluvia tietoja

voivat olla kanta-asiakastarjoukset, tuote- palvelukuvaukset ja hinnastot. Extranet ei

tarkoita sitä, että niitä voi olla vain yksi tai että kaikilla on samanlainen näkymä, vaan

sitä voi jakaa tarpeen mukaan eri ryhmille. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvosta-

vat, kun voivat löytää tärkeitä tiedostoja tai tietoja suoraan ekstranetistä. (Koskinen

2004, 232–234.)

3.2.3 Intranet

Intranet on kuin extranet, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Intranet

on tarkoitettu yrityksen sisäiseen kommunikointiin, ja sieltä löytyy yrityksen henkilö-

kunnalle tietoa, materiaalia, esitteitä, perehdyttämisoppaita, kalentereita, työskentely-

ohjeita, joiden avulla yrityksen on helppo jatkaa toimintaansa. Intranetissä oleva tieto

on yleensä hyvin luottamuksellista, ja siksi sen tietoturva on pidettävä tehokkaana.

Intranetin kautta myös hallinnoidaan ekstranetissä olevaa materiaalia. Yrityksen hen-

kilöstön toiminta helpottuu, kun tärkeät tiedostot löytyvät intranetistä, eikä tarvitse

pyytää kollegaa lähettämään tiedostoa vaikkapa sähköpostin liitteenä. (Koskinen

2004, 233, 303.)

3.2.4 Verkkokauppa

Verkkokauppa on monesti osa internetsivustoa tai ekstranetiä, jota hallinnoidaan in-

tranetin kautta. Esimerkiksi yksityisasiakkaat voivat ostaa suoraan ilman sisään kirjau-

tumista jolloin esillä ovat kuluttajahinnat. Yhteistyökumppanit voivat ostaa erikseen
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ekstranetin kautta, jossa hinnat ovat todennäköisesti halvempia kuin yksityisasiakkail-

la.

KUVIO 3. Verkkokauppa mahdollistaa lyhyemmän toimitusketjun (Vehmas 2008, 26)

Yllä olevassa kuviossa tuodaan esille, miten uusi toimitusketju tuo valmistajan lä-

hemmäksi asiakasta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oleva tuotteen valmistaja voi myydä

tuotteita jälleenmyyjille Suomeen myytäväksi, mutta samalla hän mahdollistaa oman

verkkokaupan avulla myynnin suoraan suomalaisille asiakkaille. Suomessa asiakas

voi valita, ostaako hän turvallisesta suomalaisesta verkkokaupasta vai ottaako riskin ja

ostaa suoraan Yhdysvalloista, joka mahdollisesti on vaihtoehdoista halvin. Perintei-

sessä toimitusketjussa valmistaja välittää tuotteet maahantuojalle tai kauppojen ket-

juille. Maahantuoja välittää tukkurille, joka taas välittää ne myymälöiden tai ketjujen

kautta asiakkaille. Uudessa toimitusketjussa välikäsiä on jäänyt pois, mikä vähentää

selkeästi kustannuksia. (Vehmas 2008, 26.)

Verkkokaupassa asiakas voi kellon ajasta riippumatta etsiä tuotteista tietoa tai ostaa

haluamansa. Asiakkaan asema paranee, kun hän voi yhdellä klikkauksella liikkua

verkkokaupasta toiseen, jos esimerkiksi hinnat ovat liian korkeat. Hän voi myös etsiä

tuotteesta tietoa mistä vain internetistä ja verrata tuotteita toisiinsa ennen ostopäätöstä.

Myös kauppiaan asema paranee, sillä itse fyysiseen myymälään ei tarvitse panostaa,

ellei myy tuotteita verkossa perinteisen myymälän rinnalla. (Pohjanoksa & Kuokka-

nen & Raaska 2007, 38–39.)
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3.3 Verkkosivu viestittää vierailijoille

Verkkosivulla vierailijoiden tulisi tuntea olonsa tervetulleeksi. Heidän tulisi tuntea,

että sivusto on tehty ja räätälöity juuri heitä varten. Verkkosivuilla pyritään luomaan

keinotekoinen henkilökohtainen suhde, jossa pyritään samaan, kuin jos asiakas tapaisi

henkilökohtaisesti verkkosivuston omistajan. (Koskinen 2004,158.) Siksi onkin tärke-

ää, että verkkosivuja suunniteltaessa otetaan huomioon asiakkaan perustarpeet. Hänen

on saatava tietää yhdellä vilkaisulla verkkosivuston tarkoitus, eli onko kyse kaupasta,

tietosivusta tai mainoksesta. Sivuston käytettävyyden on oltava selkeä ja hyvin suun-

niteltu. Sivuston graafista ulkoasua ei saa unohtaa, sillä se on tärkeä osa sivuston

suunnittelua, jonka avulla verkkosivustosta voi tehdä selkeämmän ja näin myös help-

pokäyttöisemmän. (Raninen & Rautio 2003, 182.)

Verkkosivusto on hyvä suunnitella sen mukaisesti, mitä asiakas sieltä haluasi löytää.

Verkkosivustolta on hyvä löytää uutta tietoa tuotteista ja yrityksestä. Myös lehdistö-

tiedotteita ja uutisia on hyvä olla nähtävillä. Asiakkaat haluavat löytää tuotteista myös

hinnastoja ja tuotetietoja. Yrityksen yhteystietojen on löydyttävä, jotta luottamus asi-

akkaan ja yrityksen välillä suurenisi, mikä johtaisi myös kaupan tekoon. On myös

hyvä ymmärtää, mitä asiakas ei halua nähdä verkkosivustolla. Näitä ovat sivulla ole-

vat mainokset ja sivun hidas latautuminen. Asiakas haluaa myös löytää tiedon helpos-

ti, joten tietoja ei kannata piilottaa monen linkin taakse. Vanhentuneet ja virheelliset

tiedot on hyvä siivota pois tai päivittää ajankohtaisimmiksi. Suomalainen haluaa myös

palvelua omalla kielellään, joten pelkästään englanninkielinen verkkosivusto saattaa

karkottaa potentiaalisia asiakkaita. (Raninen & Rautio 2003, 183–184).

Verkkosivustoa suunniteltaessa viestinnällisestä näkökulmasta olisi aloitettava tavoit-

teista. Yleensä projektia aloitettaessa, suunnittelijoilta löytyy jonkinlainen näkemys,

mutta se yleensä unohdetaan dokumentoida tai se saattaa muuten vain hävitä. No-

peimpia tapoja saada parempi verkkopalvelu on luoda pitkäkestoinen visio. Kun on

löydetty visio, on se hyvä jakaa osatavoitteiksi. Kun näin on toimittu tarpeeksi katta-

vasti ja yksityiskohtaisesti, näiden visioiden toteutuminen tapahtuu lähes automaatti-

sesti ottaen huomioon, että ne on hyvin dokumentoitu. Dokumentoidut tavoitteet, joita

tarkistetaan ajantasaisesti, auttavat verkkopalvelun kehitystyötä ja niiden resurssien

määrittämistä. (Pohjanoksa & Kuokkanen & Raaska 2007, 68–70.)



15

Viestinnällisiä tavoitteita verkkosivustolle on monia asiakaspalvelun parantamiseksi.

Yksi helppo tapa on asiakkaan näkökulmasta vastata seuraaviin kysymyksiin:

Miten nopeasti saan vastauksen tukipyyntöön tai asiakaspalautteeseen?

Miten kiinnostavina pidän vanhoja uutisia tai tietoja?

Haluaisinko palata uudelleen verkkosivustolle?

Miten helposti löydän verkkosivuston hakukoneella eri hakusanoja käyttäen?

(Pohjanoksa & Kuokkanen & Raaska 2007, 70.)

3.4 Verkkosivuston näkyvyyden parantaminen

Hakukoneet toimivat tietokannan avulla. Kun hakukoneeseen kirjoitetaan jokin haku-

sana, hakee hakukone juuri sille osuvat sivustot. Hakukoneen tietokantaa pitävät ajan

tasalla hakurobotit, jotka automaattisesti käyvät läpi internetissä olevia sivustoja ja

tallentavat ne hakukoneen tietokantaan. Tietokannassa verkkosivuston teksti lisätään

hakukoneen sanaluetteloon eli indeksiin, mikä nopeuttaa ja parantaa haun optimaalista

onnistumista. (Pohjanoksa & Kuokkanen & Raaska 2007, 173.)

Yleisimpiä hakukoneita ovat Google, MSN, Altavista ja Yahoo. Suomessa hakuko-

neiden markkinajohtaja on Google. Vaikka hakukoneet ovat parantuneet selvästi vuo-

sien varrella, parhaankaan hakukoneen avulla ei voi löytää kaikkia verkkosivuja. Ha-

kukoneiden tietokannatkaan eivät ole aina ajan tasalla, sillä ajantasaisuus on riippu-

vainen hakurobottien tietojen keruusta. Siksi esimerkiksi uusimpien uutisten hakemi-

seen on parempi käyttää uutispalvelun omaa sivustoa, tai hakukoneiden lisäpalvelua,

kuten Google News tai MSN Uutiset. On myös hyvä muistaa, että verkkosivuston

tekijä voi rajoittaa tai kieltää hakurobotin pääsyn hänen verkkosivulleen. (Pohjanoksa

& Kuokkanen & Raaska 2007, 173.)

Omien verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneissa voi parantaa kahdella tavalla, joko

tehden verkkosivulle hakukoneoptimoinnin tai käyttäen hakukonemarkkinointia. Mo-

lemmat voi tehdä itse esimerkiksi käyttäen Googlen työkaluja tai voi myös käyttää

ulkopuolista apua. (Vehmas 2008, 217.)
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3.4.1 Hakukoneoptimointi verkkosivustolle

Hakukoneoptimoinnin avulla on mahdollista sijoittua mahdollisimman korkealle ha-

kukoneen hakutuloksissa, eli tavoite on olla ensimmäisten joukossa, ellei jopa ensim-

mäisenä hakukoneen tuloksissa, kun henkilö etsii tietoa internetistä hakukoneen avulla

tietyillä hakusanoilla. Esimerkiksi Intiaanisokeri-hakusanalla www.intiaanisokeri.fi-

sivusto on ensimmäisenä eli parhaassa paikassa, johon optimoinnilla pyritään. Haku-

koneoptimointi suoritetaan muokkaamalla koodia hakukoneystävällisemmäksi. Tähän

liittyvät sivun otsikko, sivun sisällön kuvaus ja sisältö, sivun tekstisisältö ja hakusano-

jen lukumäärä sekä hakusanojen sijoittelu sivulla. Myös muiden verkkosivustojen

linkkisuosiolla on hyvin iso merkitys, eli miten paljon laadukkailta sivuilta viitataan

kyseiseen verkkosivustoon. Linkkisuosion merkitys on koko ajan kasvussa hakuko-

neiden luokituskriteerinä. (Pohjanoksa & Kuokkanen & Raaska 2007, 175.)

Todellisuudessa hakukoneoptimointi on hyvin yksinkertaista. Ensin pitää ymmärtää,

miten hakukoneen hakurobotti näkee ja suhtautuu verkkosivuihin. Hakurobotti näkee

vain tekstiä. Lynx Viewer ja Links ovat tekstipohjaisia selaimia, joiden avulla on

mahdollista nähdä verkkosivut juuri niin kuin hakurobotti ne näkee, eli ilman kuvia,

JavaScriptiä, evästeitä, istuntotunnisteita, kehyksiä, DHTML:ää ja Flashia. Kuvat ei-

vät siis merkitse hakurobotille mitään, joten kuville pitää antaa alt-attribuutti, jossa

selitetään, mitä kuva esittää. Alt- attribuutti lisätään <img>-tagin sisään. Sama pätee

myös kuvalinkkeihin, jos ne eivät sisällä alt- attribuuttia, niin hakurobotti ei ymmärrä,

minkä niminen linkki on. (Davis 2007, 53–56.)

Dynaamisten sivustojen kanssa on oltava tarkkana, sillä jos URL-osoite on liian mo-

nimutkainen, se voi vaikeuttaa hakurobotin työtä, ja pahimmassa tapauksessa sitä ei

löydetä. Yleensä tuollaiset osoitteet voi tunnistaa osoitteen ?-merkistä. Esimerkiksi

http://www.intiaanisokeri.fi/index.php? sivu =yhteystiedot, joka osoittautuu dynaami-

seksi sivuksi, mutta osoite ei ole liian monimutkainen, joten hakurobotti löytää kysei-

sen sivun. Jos sivusto on suojattu salasanalla, myös se estää hakukonerobottia löytä-

mästä sitä. Google pystyy indeksoimaan useita sivu- ja tiedostomuotoja, kuten pdf,

asp, jsp, html, shtml, xml, cfm, doc, xls, ppt, rtf, lwp, wxs, wri ja swf. Mutta on muis-

tettava, ettei Google ole ainoa hakukone, joten tärkeimpien sivujen kohdalla kannattaa

käyttää tunnetuimpia tiedostomuotoja.  (Davis 2007, 54–55.)

http://www.intiaanisokeri.fi-/
http://www.intiaanisokeri.fi/index.php?
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Hakukoneella etsitään hakusanoilla, joten verkkosivulla on tuotava esiin tärkeät ha-

kusanat mahdollisimman luonnollisella tavalla. Tärkeät hakusanat kannattaa sisällyt-

tää sivun meta-tagien sisään, vaikka meta-tageilla ei ole enää niin isoa merkitystä kuin

hakukoneiden alkuvaiheessa. Luultavasti yksi tärkein paikka sijoittaa tärkeä hakusana

on sijoittaa se title-tagin sisään. Otsikot ovat myös tärkeitä sijoituspaikkoja, kuten h1

ja h2. Linkkeihin, jotka johtavat muualle omaa sivustoa tai vievät toisille sivuille,

kannattaa sisällyttää haluttuja hakusanoja. Sama koskee myös kuvien alt-atribuuttia ja

myös lihavointia, jos se luonnostaan näyttää järkevältä. (Davis 2007, 59,64, 70.)

Hakukoneoptimointi voi parantaa sivuston asemaa huomattavasti, mutta se voi myös

pahentaa sitä, jos sillä yritetään huijata hakukonetta. Hakukoneista on tullut älyk-

käämpiä, ja huijauksen huomatessaan ne rankaisevat sivustoa alentamalla sen asemaa.

Hyviä sääntöjä siitä, mitä ei kannata tehdä hakukoneoptimoinnissa ovat seuraavat:

1. Älä käytä kätkettyjä tekstejä tai linkkejä. Esimerkiksi valkoista tekstiä valkoisel-

la pohjalla ei voi nähdä silmillä, mutta hakukone huomaa kyseisen tekstin.

Säännön tarkoitus on varmistaa, että hakukone näkee saman kuin sivuston vie-

railijat.

2. Älä käytä cloaking-tekniikkaa, joka voidaan kutsua myös stealth-tekniikaksi.

Tämä tekniikka tarkoittaa eri sivujen näyttämistä hakukoneelle, kuin sivustolla

vierailevalle.

3. Älä uudelleenohjaa petollisella tavalla. Uudelleenohjaus on helppo tehdä. Sivus-

tolla vierailija voi kuvitella olevansa tutun brändin sivulla, kun se onkin siirretty

spämmärin sivulle. Tämä tapa on paheksuttava.

4.  Älä yritä parantaa PageRank-arvoa epäilyttävillä tavoilla. PageRank-arvon mu-

kaan hakukone sijoittaa sivuston haussa. Ei kannata linkittää sivuston späm-

misivuille, linkkifarmeille tai linkkivaihtosivustoille, paremman PageRank-

arvon takia. Kyseiset sivut voivat tuoda hyviä linkkejä omille sivuille, mutta ne

voivat myös vahingoittaa PageRank arvoa.

5. Älä pommita hakukonetta automatisoiduilla hauilla. Tämä toiminta kuluttaa

kaistaleveyttä, joten siitä rankaistaan.

6. Älä harrasta hakusanojen liikaviljelyä lisäämällä sivustolle epäolennaisia sanoja,

jotka eivät sisälly mitenkään sivustoon.

7. Älä luo useita samanlaisia sivuja, sillä Google paheksuu tämänkaltaisia sivuja.
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8. Älä käytä porttisivuja, jotka luodaan vain hakukonetta varten. Näiden avulla

hakukoneelle annetaan hyvin optimoitu sivu ja vierailija ohjataan toiselle sivul-

le, joka on täysin eri, mitä hakukone löysi.

9. Älä julkaise sivuja, joilla ei ole sisältöä. Esimerkkinä voidaan mainita sivu, jolla

on vain kumppanien linkkejä.

10. Älä luo domaineja, joilla pyritään hämmentämään vierailijoita. Esimerkiksi re-

kisteröimällä www.intiaanisokri.fi:n. Vierailija tekee virheen kirjoittaessaan

www.intiaanisokeri.fi:n ja joutuukin ihan toisen tyyliselle sivustolle, jossa ei to-

dennäköisesti ole kyse mistään samasta.

11. Poista katkenneet linkit. Linkit sivuilla, jotka eivät johda minnekään, alentavat

sivuston arvoa. Hyvä tapa tarkistaa sivuston linkit on käyttää W3C:n sivuston

Link Checkeriä. (Davis 2007, 66,75–77.)

Hakukoneoptimoinnissa kannattaa suunnata energiansa hyvään käyttäjäkokemukseen.

Näin sekä vierailija että hakukone pysyvät tyytyväisenä, ja todennäköisesti se tuottaa

parempaa tulosta hakukonesijoituksessa, kuin yrittämällä huijata hakukonetta vanhan-

aikaisilla nikseillä.

3.4.2 Hakukonemarkkinointi

Jos verkkosivun optimointi tuntuu liian haastavalta tai halutaan lisätä näkyvyyttä hel-

posti ja melko halvalla, on hakukonemarkkinointi oikea valinta. Googlen haku-

konemarkkinoinnin työkalu on AdWords, joka mahdollistaa mainosten kohdistamisen

juuri oikeille henkilöille nähtäviksi niin hakukoneessa kuin myös Googlen yhteistyö-

kumppanien verkkosivuilla (Davis 2007, 173). Seuraavasta kuviosta on mahdollista

huomata, miten henkilö, joka etsii Intiaanisokeria, löytää samalla myös Terveyskaup-

pa Vitaravinteen mainoksen muiden hakutulosten ja mainosten lisäksi.
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KUVIO 4. Mainos hakukoneessa (Google)

Hakukonemarkkinoinnin tilin avaaminen on hyvin yksinkertaista. Hakukoneiden ala-

laidasta löytyy linkki, josta kyseisen tilin pääsee luomaan ja mainoksia ylläpitämään.

Tilin avulla voi luoda mainoksia, joiden näkyvyyttä voidaan kohdistaa. Esimerkiksi on

mahdollista valita, haluaako näyttää haluamaansa mainosta myös Suomen ulkopuolel-

la (Davis 2007, 173). Jos mainostaa verkkokauppaa, niin todennäköisesti valinta nä-

kyvyydelle on koko Suomi. Jos taas haluaa mainostaa perinteisempää kauppaa, silloin

kannattaa valita se alue, jonka alueen ympäriltä uskoo asiakkaiden löytyvän. Rova-

niemeläisen kaupan ei kannata haaskata rahaa Helsinkiläisiin, ellei kyse ole hiihtolo-

man lähenemisestä.

KUVIO 5. Googlen AdWordsin hierarkia (Davis 2007, 190)
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Googlen Adwords sisältää yksinkertaisen hierarkian. Yllä olevan kuvion mukaan

kampanjoita on kaksi. Esimerkiksi verkkokauppa voi toimia Suomessa ja Ruotsissa.

Ensimmäinen kampanja on Suomi ja toinen kampanja on Ruotsi. Suomen kampanjan

sisällä on kolme mainosryhmää, jotka ovat elektroniikka, huolto ja multimedia. Elekt-

roniikka-mainosryhmässä mainostetaan tietokoneita, tulostimia ja näyttöjä. Tietoko-

nemainoksen hakusanoja ovat tietokone, tietokoneet, tietokoneita, hyvä tietokone ja

tietokonepelit. Joka mainoksella voi olla 20 erilaista avainsanaa, ja jokaiselle kampan-

jalle annetaan oma budjetti, jonka ylittämisen jälkeen mainosta ei enää näytetä sinä

päivänä. Tämän verkkokaupan Suomi-kampanjan budjetti on 3 euroa päivässä ja

Ruotsi-kampanjan budjetti on 5 euroa päivässä. Hakusanojen maksimi hinta on 0,07

senttiä, jonka yritys maksaa Googlelle, kun joku klikkaa mainosta ja menee kyseiseen

verkkokauppaan. Jos jokin tietty hakusana on kalliimpi, sitä ei näytetä tai sitä näyte-

tään vain harvoin. Jos kilpailija maksaa enemmän, hänen mainoksensa on ylempänä.

Kaikki nämä tiedot näkyvät tarkasti omalta Googlen AdWords-tililtä, jossa omia mai-

noksia voidaan myös muokata paremmiksi. (Davis 2007, 189–196).

3.4.3 Blogit ja sosiaalinen media

Sosiaalinen media kasvattaa koko ajan suosiotaan ja näin yhä useampi alkaa ilmaista

itseään internetissä blogien, valokuvien ja videoiden avulla. Sovellukset ovat helppo-

käyttöisiä ja ilmaisia, joiden avulla lähes jokaisella on mahdollisuus osallistua. Sosiaa-

linen media toimii Web 2.0 periaatteella, sillä jokaisella on mahdollisuus tuottaa sisäl-

töä ja lukea toistensa mielipiteitä. Sosiaalisen median avulla ihmiset verkostoituvat

internetissä ja keskustelevat heille läheisistä aiheista. Hyviä esimerkkejä Sosiaalisen

median työkaluista ovat Blogger, YouTube ja Facebook. Näiden avulla on mahdollista

keskustella, jakaa kuvia, videoita ja verkostoitua ystävien kanssa. (Kangas & Bäck &

Toivonen 2007.)

Yrityksien hyödyksi tai haitaksi, blogit antavat kaikille mahdollisuuden kertoa yrityk-

sen toiminnasta ja tuotteiden toimivuudesta ja ominaisuuksista oman mielipiteensä

mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakas ei tuntenut saavansa tarpeeksi hyvää

palvelua yritykseltä tai huomaa tuotteessa jotain outoa, hän saattaa helposti pilata suo-

situnkin yrityksen maineen kirjoittamalla blogissaan kokemuksistaan. Toisaalta taas,

jos asiakas on saanut hyvää palvelua tai hyvän tuotteen, hän voi puolustaa yrityksen
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toimintaa ja auttaa yritystä saamaan uusia asiakkaita. Moni tekee ostopäätöksensä

lukemalla internetistä muiden kommentteja. (Aalto 2008.)

3.5 Sähköisen asiakaspalvelun tietoturva

Kun asiakkaita palvellaan internetin välityksellä ja heidän yksityistietojaan tallenne-

taan yrityksen tietokantaan, ottaa yritys samalla vastuun pitää niistä hyvää huolta. Yri-

tyksen vastuulla on myös varmistaa, että tiedot ovat aina asiakkaan saatavilla silloin

kun hän niitä haluaa, paikasta ja ajasta riippumatta. Sähköisen liiketoiminnan yleisty-

essä myös väärinkäytöt ovat yleistyneet ja verkkorikollisuus on lisääntynyt.

3.5.1 Sähköisen asiakkaan uhat

Tietoturva on tärkeää niin yritykselle kuin myös asiakkaalle. Monella yksityishenki-

löllä on käytössä kotona tietokone pelikoneena, jonka kuvitellaan olevan turvassa,

sillä siinä ei ole mitään menetettävää. Mutta unohdetaan ajatella, miten joku voi kaa-

pata tietokoneen verkon kautta ja käyttää tietokonetta hyökkäykseen suuria yrityksiä

vastaan. Tällä tavalla tunkeutuja peittää omat jälkensä ja näin pelikoneesta voi jäädä

tieto yrityksen turvajärjestelmään tietoturvamurrosta, josta myöhemmin voi tulla ikä-

viä seurauksia. Tietoturvaohjelma on mahdollista ostaa, mutta on virhe ajatella, että se

riittää. Suurimmat ongelmat tapahtuvat yleensä tietokoneen käyttäjän kautta. Tietotur-

vaohjelma ei auta, jos ulkopuolinen tekeytyen tietoturva-asiantuntijaksi saa soitolla

tietoon salasanan tai henkilö käy vaarallisilla sivustoilla ja lataa infektoituneen tiedos-

ton tai ohjelman. (Korpela 2004.)

Turvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi, ottamalla huomioon seuraavat seikat:

1. Ennen kuin avaa liitetiedoston tai asentaa tuntemattoman ohjelman, on hyvä

ottaa selvää, mistä kyseiset tiedostot ovat tulleet ja mitä ne sisältävät. Harmitto-

malta hyvältä reseptiltä vaikuttava tiedosto voi olla vain pieni osa tiedostoa.

Juuri siinä tiedostossa voi olla virus, mato, troijalainen tai takaportti murtautu-

mista varten.
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2. Pitää olla tarkkana, mitä kertoo. Yleisillä paikoilla puhuminen salaisista tiedois-

ta voi murtaa yrityksen tai kodin vahvan tietoturvan. Yleiset paikat eivät ole ai-

noita vaarallisia paikkoja puhua salaisista asioista, sillä toimiston sermin takana

voi olla joku, jonka aikeet eivät ole puhtaat. Kaikkien ei myöskään tarvitse saa-

da salaista tietoa, vaikka sitä pyytävät.

3. Tietokone ja ovi on hyvä lukita ennen poistumista. Joku voi tulla ja käyttää tie-

tokonetta tai selata pöydällä tai roskiksessa olevia papereita. Tietokone on help-

po turvata asettamalla näytönsäästäjään ja tietokoneen käynnistämiseen salasa-

nan.

4. Salasanassa on hyvä olla kirjaimien lisäksi myös muita merkkejä. Hyvä salasana

on sellainen, joka ei ole sana. Hyvä salasana ei ole hyvä, jos se on muiden näky-

villä. Vaarallista on erityisesti käyttää sähköpostin salasanaa myös jossakin

muussa palvelussa. Yleensä kaikki palvelut kysyvät käyttäjän sähköpostin, ja

vihamielinen tai utelias järjestelmän valvoja voi helposti käydä kokeilemassa,

sopisiko käyttäjän sähköpostiosoite ja palvelun salasana myös käyttäjän sähkö-

postiohjelmassa.

5. Hätiköiminen ei auta. Jos ruudulla näkyy jotain omituista tai ruudulla on jotain

normaalista poikkeavaa, käyttäjä monesti hätiköi ja tekee ratkaisuja, jotka eivät

välttämättä ole oikeita. Esimerkiksi internetiä selaillessa silmille hyppäävä va-

roitus, tietokone on saastunut ja painamalla nappulasta saa ilmaista apua, voi

saastuttaa tietokoneen. Monesti tämän kaltaiset viestit johdattavat lataamaan

täysin puhtaalle tietokoneelle viruksen tai vakoiluohjelman, josta harmit vasta

alkavat. Myös sähköpostitse lähetetty joukkokirje voi olla vaarallinen, vaikka se

varoittaisikin vaarallisesta viruksesta, sillä se saattaa olla vale, joka levittää tur-

haa paniikkia.  Jos tietokone antaa jonkin virhetiedon, josta käyttäjä ei ole tie-

toinen, kannattaa kirjoittaa viesti ylös (tai ainakin virheilmoituksen otsikko) ja

kertoa siitä asiantuntijalle.
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6. Varmuuskopion ottaminen kannattaa. Monesti varmuuskopiota ruvetaan ajatte-

lemaan vasta sitten, kun tietoja on kadonnut tai korruptoitunut. Tiedoista on hy-

vä olla ainakin 2 kopiota, mutta jos kyse on kriittisistä tiedoista, kannattaa niitä

olla 3 kappaletta, joista yksi kopio säilytetään eri rakennuksessa. Myös sähkön-

saanti on hyvä turvata. Se on mahdollista hankkimalla UPS-laite, joka sähkökat-

koksen aikana antaa ainakin tallentaa tärkeän tiedoston ennen virran loppumista.

Pienelläkin budjetilla on nykypäivänä helppo turvata tiedostot ja sähkönsaanti

ainakin lyhyeksi aikaa.

7. Virustorjuntaohjelma on pidettävä ajan tasalla. Nykyiset tietoturvaohjelmat si-

sältävät monesti kaiken suojan, jota käyttäjä tarvitsee, sisältäen anti-viruksen,

palomuurin, vakoiluohjelmieneston jne.  On kumminkin otettava huomioon, että

ilman ajantasaisia päivityksiä suoja katoaa. Kotikäyttäjillä päivittäminen on

yleensä automaattinen, mutta yrityksen isossa verkossa saattaa olla muita päivi-

tyskäytäntöjä. On hyvä ymmärtää, miten tämän kaltaiset ohjelmat toimivat.

8. Yrityksen tietoturvaratkaisut on hyvä oppia. Jokaisella yrityksellä tulisi olla jon-

kinlainen suunnitelma, miten toimia tietoturvan suhteen. Monet asiat ovat salai-

sia, mutta erityisesti turvalliset käytännön ohjeet on hyvä olla kaikkien saatava-

na. Yleistä koulutusta on myös hyvä järjestää, jotta tieto olisi jokaisella yhte-

näistä. (Korpela 2004.)

3.5.2 Sähköisen asiakkaan tietosuoja

Suomessa asiakkaalla on turvanaan tietosuoja, joka puolustaa asiakasta sähköisessä

markkinoinnissa ja kaupankäynnissä. Henkilötietoja keräävien yritysten on annettava

selkeä selonteko asiakkaalle, miten hänen tietojaan tallennetaan ja käytetään. Asiak-

kaan on saatava tietää yrityksen yhteystiedot ja hänen tulee saada ymmärtää, mitä tie-

toja hänestä tallennetaan ja miten niitä käytetään. Jos rekisteröityjä tietoja luovutetaan

muille, on ilmoitettava, kenelle. Asiakkaan on myös saatava tietää käytetäänkö verk-

kosivuilla evästeitä (cookies), ja kuinka kauan asiakkaasta tallennettavia tietoja säily-

tetään.  Asiakkaan on myös saatava mahdollisuus nähdä omat tietonsa ja hänen on

tiedettävä, miten voi korjata virheelliset tiedot. Myös muut asiakkaan kannalta merki-

tykselliset seikat, kuten missä määrin asiakkaan tiedot säilyvät luottamuksellisina,

tulee ilmoittaa. (Majaniemi 2007, 15.)
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Yrityksen on pidettävä huolta omasta tietoturvastaan. Asiakas- ja tilaustiedot tulisi

suojata salauksella tai muulla tavalla, jotta tiedot pysyisivät turvassa ja luottamukselli-

sina eivätkä olisi sivullisten vapaasti luettavissa internetissä. Jos tietoja ei ole suojattu

edellä mainitulla tavalla, on siitä ilmoitettava asiakkaalle. Tietoja kirjoitettaessa asiak-

kaalla pitää olla mahdollisuus nähdä, mitkä tiedot ovat välttämättömiä ja mitkä vapaa-

ehtoisia. Jos asiakkaan tietoja halutaan käyttää suoramainonnassa tai luovutetaan

eteenpäin, on siitä saatava suostumus asiakkaalta. (Majaniemi 2007, 15.)

3.5.3 Sähköisen asiakaspalvelun vastuu

Verkkokaupassa sovelletaan samankaltaisia säännöksiä kuin perinteisessä kaupan-

käynnissä. Asiakkaan on saatava olla yhtä turvattu verkkokaupassa kuin perinteisessä-

kin kaupassa. Siksi verkkokaupan pitäjälle on tiettyjä sääntöjä, joiden pitää täyttyä.

Verkkokaupasta pitää löytyä selkeästi, kuka on myyjä, mitä tuotteita myydään, tuot-

teen hinta ja millä ehdoilla tuote myydään. Verkkokaupasta on löydyttävä toimituseh-

dot, maksutavat ja myös muut tarvittavat ehdot. Tuotteiden kuvien pitää olla oikeasta

tuotteesta, ja tuotteiden ominaisuuksista pitää olla tarpeeksi tietoa. Tiedon pitää myös

olla ajan tasalla, eikä se saa johdattaa asiakasta harhaan. Verkkokaupassa olevien

mainosten pitää selkeästi erottua muusta materiaalista. (Majaniemi 2007, 13.)

Verkkokaupassa noudatetaan samaa kuluttajasuojalakia kuin etämyynnissä. Se tarkoit-

taa, että asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa kauppa 14 päivän sisällä saatuaan tuot-

teen verkkokaupasta. Palautusoikeus ei koske tuotetta, joka muokataan tai valmiste-

taan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja sen eteenpäin myyminen tuottaisi liiaksi tap-

piota verkkokaupalle. Palautusoikeutta ei myöskään ole, jos tuote on luonteeltaan sel-

lainen, ettei sitä voi palautuksen jälkeen myydä eteenpäin, tai jos se voi pilaantua tai

vanhentua nopeasti. Myöskään sinetistä avattuja ääni- tai kuvatallenteita tai tietoko-

neohjelmia ei voi palauttaa. Kun asiakas palauttaa tuotteen, myyjän on 30 päivän si-

sällä palautettava summa, joka tuotteesta on maksettu. (Majaniemi 2007, 19-20.)
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET

Tässä luvussa käydään läpi asiakaskysely, joka tehtiin Masajon asiakkaille, jälleen-

myyjille ja terapeuteille. Lisäksi käydään läpi, miten asiakaskysely suoritettiin ja ha-

vainnollistetaan vastauksia, joita asiakaskyselyn kautta saapui. Tässä opinnäytetyössä

analysoidaan kyselyssä olleita sähköiseen asiakaspalveluun viittaavia tuloksia.

4.1 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa suoritettiin kaksi erillistä asiakaskyselyä Oy Masajo Ab:n yksityisille

asiakkaille ja myös jälleenmyyjille ja terapeuteille, kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten

analyysien avulla. Otanta saatiin Masajon asiakasrekisteristä, josta valittiin kaikki

asiakkaat, jälleenmyyjät ja terapeutit, joilla oli sähköpostiosoite, joille lähetettiin tietoa

internetissä olevasta asiakaskyselystä. Lisäksi asiakasrekisteristä valittiin satunnaisesti

kaksisataa asiakasta ja kaksisataa jälleenmyyjää tai terapeuttia, joilla ei ollut sähkö-

postiosoitetta, joille lähetettiin asiakaskysely kirjeitse varustettuna palautuskuorella.

Asiakkaille, jälleenmyyjille ja terapeuteille suunnatuissa asiakaskyselyissä kyseltiin

sähköiseen asiakaspalveluun suuntautuvia kysymyksiä. Kyselyyn otettiin mukaan

myös monia tärkeitä Masajon toimintaan kuuluvia kysymyksiä, joita ei analysoida

tässä työssä.

Asiakaskyselyyn oli mahdollista vastata kahden viikon ajan. Lähes kaikkiin sähköpos-

tilla lähetettyihin asiakaskyselykutsuihin vastattiin kolmen päivän sisällä kutsun saan-

nista. Kirjeitse vastaukset palautuivat paljon hitaammin. Ne saapuivat melko tasaisesti

kolmen viikon aikana, jolloin niiden siirtäminen sähköiseen muotoon onnistui hyvin

ilman ruuhkautumista. Vastauksia analysoidaan käyttäen Ideakone Oy:n Kyselykonet-

ta, jolla sähköinen kysely suoritettiin, ja Microsoft Exceliä.

4.2 Tutkimuksen tulokset

Asiakaskyselyitä on kaksi erilaista, ensimmäinen yksityisille asiakkaille ja toinen jäl-

leenmyyjille ja terapeuteille. Jotkut kysymykset ovat samankaltaisia, joten niiden ver-
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taaminen keskenään on mahdollista. Yksityisille asiakkaille suunnatussa kyselyssä oli

19 kysymystä. Jälleenmyyjille ja terapeuteille suunnatussa kyselyssä oli 20 kysymys-

tä, joista moni kysymys oli laajempi kuin yksityisen asiakkaan kysymykset, sillä Ma-

sajon sähköisen asiakaspalvelun järjestelmissä on jälleenmyyjille ja terapeuteille sisäl-

lytetty enemmän ominaisuuksia.

TAULUKKO 2. Asiakaskyselyn vastausprosentit eri vastaustavoilla

Vastaus % Yksityinen asiakas Jäll.myyjä/terapeutti

www 50,8 % 43,7 %
kirje 50,5 % 34,0 %

KUVIO 6. Asiakaskyselyn vastausprosentit eri vastaustavoilla

Vastauksia yksityisiltä asiakkailta saapui 196, joten yli puolet vastasi kyselyyn

(50,7 %). Vastauksia jälleenmyyjiltä ja terapeuteilta saapui vähän niukemmin, vasta-

uksia saapui 170, joten yli kolmasosa vastasi kyselyyn (39,2 %). Yhteensä vastauksia

tuli 366, joten lähes puolet kutsun saaneista vastasi asiakaskyselyyn (44,8 %). Kuten

taulukosta 2 ja kuviosta 6 havaitaan, kirjeiden vastausprosentti oli pienempi kuin säh-

köisen, vaikka yksityisten asiakkaiden vastausprosentit olivat hyvin lähellä toisiaan.
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4.2.1 Yksityisten asiakkaiden vastauksia

Yksityiset asiakkaat olivat aktiivisimpia vastaajia niin kirjeitse kuin sähköisestikin.

Tässä osiossa käydään läpi heidän vastauksiaan ja analysoidaan niitä.

Asiakkaiden ikä ja sukupuoli ja asuinalue

Kyselyn alussa kysyttiin asiakkaan perustietoja, jotka olivat asiakkaiden ikä, sukupuo-

li ja asuinalue. Iän ja sukupuolen kohdalla käytettiin ristiintaulukointia.

TAULUKKO 3. Vastaajien ikä ja sukupuoli

Ikä ja sukupuoli Mies Nainen Kaikki
18 tai alle 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% )
19 - 29 0 ( 0% ) 3 ( 2% ) 3 ( 2% )
30 - 39 4 ( 13% ) 20 ( 12% ) 24 ( 12% )
40 - 49 6 ( 19% ) 28 ( 17% ) 34 ( 17% )
50 - 59 15 ( 47% ) 57 ( 35% ) 72 ( 37% )
60 - 69 6 ( 19% ) 39 ( 24% ) 45 ( 23% )
70 - 79 0 ( 0% ) 15 ( 9% ) 15 ( 8% )
80+ 1 ( 3% ) 1 ( 1% ) 2 ( 1% )

Yhteensä 32 ( 100% ) 163 ( 100% ) 195 ( 100% )

KUVIO 7. Vastaajien ikä ja sukupuoli

Naiset (84 %) olivat selkeästi miehiä (16 %) aktiivisempia vastaamaan kyselyyn. Ku-

ten taulukokosta 3 ja kuviosta 7 havaitaan, 50–59-vuotiaiden ikäluokka on tuotteiden
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aktiivisin käyttäjäryhmä (37 %). Kyseisestä ikäryhmästä käyttäjät laskeutuvat melko

tasaisesti molemmille puolille. 60–69-vuotiaiden osuus on alle neljäsosan (23 %), 40–

49-vuotiaiden osuus on vähän yli viidesosa (17 %). Kun laskeudumme hiukan alem-

maksi, 70–79-vuotiaiden osuus (8 %) on alle 30–39-vuotiaiden osuutta (17 %). 19–29-

vuotiaiden (2 %) ja 80 + -vuotiaiden (1 %) osuus on pienin, jos oletetaan, ettei 18-

vuotiaita, tai sen alle, ole yhtään Masajon asiakasrekisterissä (0 %).

TAULUKKO 4. Vastaajien asuinalue

Asuinalue Vastaajia
Uusimaa 38 ( 19% )
Satakunta/Varsinais-Suomi 23 ( 12% )
Pirkanmaa/Häme 31 ( 16% )
Kymi/Etelä-Karjala 11 ( 6% )
Etelä-Savo 2 ( 1% )
Keski-Suomi 8 ( 4% )
Vaasa 8 ( 4% )
Pohjois-Savo 8 ( 4% )
Pohjois-Karjala 13 ( 7% )
Oulu 17 ( 9% )
Lappi 7 ( 4% )
Ahvenanmaa 0 ( 0% )
Jokin muu 29 ( 15% )

Yhteensä 195 ( 100% )

KUVIO 8. Vastaajien asuinalue

Vastaajien asuinalue on jaettu Masajon jälleenmyyjäkartan mukaan, joka löytyy Ma-

sajon verkkosivuilta. Tämä kysely auttaa myös huomioimaan ja korjaamaan joitakin

jälleenmyyjäkartan asuinalueita, sillä kaikki eivät ole varmoja, mihin alueeseen he

kuuluvat, sillä Jokin muu -kohdan osuus on melko suuri (15 %). Jokin muu -kohta

sisältää myös ulkomaat. Uusimaalla asuu lähes joka viides asiakas (19 %), ja Pirkan-
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maalla/Hämeessä asuu vähän yli joka kuudes asiakas (16 %). Satakunnassa/Varsinais-

Suomessa asuu jonkin verran vähemmän (12 %), mutta sillä alueella on kolmanneksi

eniten asiakkaita. Seuraavaksi tulevat Oulu (9 %), Pohjois-Karjala (7 %) ja Ky-

mi/Etelä-Karjala (6 %). Lapissa, Vaasassa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa on

kaikissa saman verran asiakkaita (4 %). Etelä-Savossa (1 %) ja Ahvenanmaalla on

vähiten (0 %).

Asiakkaiden tutustuminen Masajon tuotteisiin

Seuraavalla kysymyksellä saatiin selville, miten asiakkaat ovat tutustuneet Masajon

tuotteisiin.

TAULUKKO 5. Tutustuminen Masajon tuotteisiin

Miten tutustuit tuotteisiimme? Vastaukset
Ystävä/tuttava kertoi 104 ( 53% )
Perheenjäsen kertoi 15 ( 8% )
Luin lehtiartikkelin 19 ( 10% )
Luin esitteen 2 ( 1% )
Tutustuin luennolla/esittelyssä 16 ( 8% )
Hakukoneella internetissä 10 ( 5% )
Kysyin numeropalvelusta 0 ( 0% )
Löysin sattumalta 29 ( 15% )
Yhteensä 195 ( 100% )

KUVIO 9. Tutustuminen Masajon tuotteisiin
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Yli puolet (53 %) kuulivat Masajon tuotteista ystäviltään tai tuttaviltaan. Kymmenes-

osa (8 %) tutustui tuotteisiin lukemalla lehdestä artikkelin. Tutusti luennolla tai kuuli

perheenjäseneltään vastasi 8 prosenttia (8 %). Hakukoneella tuotteet löysi 5 prosenttia

(5 %) ja 1 prosentti oli lukenut esitteen tuotteista. Kukaan ei kysynyt numeropalvelus-

ta (0 %). Tuotteet löysi sattumalta vähän yli kymmenesosa (15 %). Kirjevastauksissa

moni asiakas oli kirjoittanut kysymyksen viereen, että hoitohenkilökunta oli suositel-

lut. Tuotteiden hyvien ominaisuuksien takia, tieto leviää hyvin nopeasti ystävä piiris-

sä. Hakukoneella vain murto-osa löysi tuotteet, mutta kohdasta 4.2.4 Yleisin tapa vie-

railla Masajon verkkosivuilla, paljastaa mielenkiintoisen analyysin, jossa käydään läpi

verkkosivujen vierailijoiden tapaa astua sisään Masajon verkkosivustolle.

Asiakkaiden arvio Masajon verkkosivustosta ja jälleenmyyjäkartasta

Tässä kohdassa kysyttiin yksityisiltä asiakkaiden mielipiteitä Masajon verkkosivuista

ja sen sisällä olevasta jälleenmyyjäkartasta. Jälleenmyyjäkartan avulla he voivat löytää

heidän lähellä olevat jälleenmyyjät ja vertailla näiden hintoja, jos jälleenmyyjä on ne

sinne laittanut.

TAULUKKO 6. Masajon verkkosivusto arviointi

www.intiaanisokeri.fi Sivusto herättää
mielenkiintoa

Löydän aina
etsimäni tiedon

Sisältö on
ajantasainen

Pidän sivuston
ulkoasusta

Täysin samaa mieltä 73 ( 37% ) 51 ( 26% ) 53 ( 27% ) 70 ( 36% )

Jokseenkin samaa mieltä 44 ( 23% ) 63 ( 32% ) 52 ( 27% ) 39 ( 20% )

Jokseenkin eri mieltä 0 ( 0% ) 3 ( 2% ) 5 ( 3% ) 6 ( 3% )

Täysin eri mieltä 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% )

 En osaa sanoa/en ole tutustunut 77 ( 39% ) 77 ( 39% ) 84 ( 43% ) 79 ( 41% )

Yhteensä 195 ( 100% ) 195 ( 100% ) 195 ( 100% ) 195 ( 100% )

http://www.intiaanisokeri.fi/
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KUVIO 10. Masajon verkkosivustoarviointi

Sivusto herättää mielenkiintoa -kohdassa yli kolmasosa (37 %) oli täysin samaa miel-

tä. Jokseenkin samaa mieltä oli vähän yli neljäsosa (23 %) vastaajista. Jokseenkin eri

mieltä ei vastattu ja täysin eri mieltä oli 1 prosentti (1 %) vastaajista. Tietojen löytä-

misen suhteen oltiin vähän kriittisempiä, sillä jokseenkin samaa mieltä (32 %) oli

enemmän kuin täysin samaa mieltä (26 %). Jokseenkin eri mieltä oli 2 prosenttia (2

%) vastanneista ja täysin eri mieltä (1 %) pysyi samana. Sisällön ajantasaisuuden suh-

teen vastaukset olivat lähellä tietojen löytämistä. Täysin samaa mieltä ja jokseenkin

samaa mieltä oli yhtä paljon (27 %). Jokseenkin eri mieltä oli 3 prosenttia (3 %) ja

täysin eri mieltä oli edelleen saman verran (1 %). Sivuston ulkoasua kiitettiin vähän

enemmän kuin tietojen löytämistä tai ajantasaisuutta, sillä yli kolmasosa (36 %) sanoo

pitävänsä sivuston ulkoasusta ja joka neljäs on lähes samaa mieltä (20 %). Jokseenkin

eri mieltä (3 %) ja täysin eri mieltä (1 %), on saman verran kuin edellisessä kysymyk-

sessä, eli sisällön ajantasaisuudessa. En osaa sanoa/en ole tutustunut -kohdan vastauk-

sia on hyvin paljon (39 - 43 %) ottaen huomioon, että verkkosivut ovat olleet olemas-

sa jo joitakin vuosia. Olisi ollut mielenkiintoista erotella henkilöt, jotka eivät osaa

sanoa, henkilöistä, jotka eivät ole tutustuneet verkkosivustoon.

Asiakkailla oli mahdollisuus kertoa, mitä muuta he haluaisivat nähdä Masajon verk-

kosivuilla. He haluaisivat mahdollisuuden lukea muiden kokemuksia tuotteiden käy-

töstä täällä Suomessa. He myös haluaisivat tietää lisää toiminnasta Boliviassa, esimer-
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kiksi mitkä ovat työmiesten oltavat. Lisätietoa haluttiin myös siitä, miten Masajo aut-

taa ja kouluttaa Boliviassa. He haluaisivat lisää tarkempaa tietoa Masajon tuotteiden

ravintoarvoista. Reseptejä pyydettiin myös lisää.

TAULUKKO 7. Jälleenmyyjäkartan arviointi

Jälleenmyyjäkartta
Sitä on helppo

käyttää
Löydän helposti

lähimmän jälleenmyyjäni
Täysin samaa mieltä 53 ( 27% ) 58 ( 30% )
Jokseenkin samaa mieltä 17 ( 9% ) 17 ( 9% )
Jokseenkin eri mieltä 2 ( 1% ) 6 ( 3% )
Täysin eri mieltä 0 ( 0% ) 0 ( 0% )

 En osaa sanoa/en ole tutustunut 123 ( 63% ) 114 ( 58% )

Yhteensä 195 ( 100% ) 195 ( 100% )

KUVIO 11. Jälleenmyyjäkartan arviointi

Lähes joka kolmas on sitä mieltä, että jälleenmyyjäkarttaa on helppo käyttää (27 %).

Lähes joka kymmenes (9 %) on jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä on 1

prosentti (1 %). Kukaan ei ollut täysin eri mieltä (0 %). Lähes joka kolmas (30 %) oli

myös sitä mieltä, että jälleenmyyjäkartalla on helppo löytää lähin jälleenmyyjä ja lä-

hes joka kymmenes oli jokseenkin samaa mieltä (9 %). Jälleenmyyjän helposta löytä-

misestä 3 prosenttia (3 %) oli jokseenkin eri mieltä. Kukaan ei ollut täysin eri mieltä

(0 %). Jälleenmyyjäkartta julkaistiin vasta muutama kuukautta sitten, joten hyvin suuri

osa ei ollut vielä päässyt tutustumaan siihen tai ei osannut kommentoida sitä (58–63

%).
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Asiakkailla oli mahdollisuus kommentoida myös jälleenmyyntikarttaa. Kaikki jäl-

leenmyyjät ja terapeutit eivät ole vielä ehtineet kirjautua ja lisätä tietojaan sinne, joten

moni asiakas ihmetteli, miksei heidän luontaistuotekauppaansa löydy sieltä. Joillekin

oli yllätys, että Masajolla on jälleenmyyjiä.

Asiakkaiden arvio Masajon tilausjärjestelmästä

Yksityisiltä asiakkailta kysyttiin usealla kysymyksellä heidän mielipiteitään asioimi-

sesta verkossa ja mitä mieltä he ovat Masajon uuden tilausjärjestelmän eri ominai-

suuksista.

KUVIO 12. Halutumpi tapa tilata

Suurin osa (68 %) oli sitä mieltä, että yleisesti on helpompi tilata netin kautta kuin

puhelimitse (32 %).

KUVIO 13. Ostaminen internetin kautta
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Yli puolet (59 %) Masajon asiakkaista on tilannut jotain internetin kautta, joten nyt on

hyvä hetki julkaista Masajon tilausjärjestelmä.

KUVIO 14. Masajon tilausjärjestelmän käyttö

Suurin osa (61 %) on valmis tilaamaan Masajon tuotteita Masajon uuden tilausjärjes-

telmän kautta. Vähän yli kymmenes (16 %) ei sitä halua tehdä. Joka neljäs (23 %) ei

vielä osaa sanoa, joten heitä voisi kannustaa tekemään niin.

TAULUKKO 8. Masajon tilausjärjestelmän käyttö iän mukaan

Ostaisitko www? Kyllä Ehkä Ei
18 tai alle 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% )
19 - 29 3 ( 3% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% )
30 - 39 22 ( 18% ) 2 ( 5% ) 0 ( 0% )
40 - 49 22 ( 18% ) 7 ( 16% ) 5 ( 16% )
50 - 59 45 ( 38% ) 19 ( 43% ) 8 ( 25% )
60 - 69 20 ( 17% ) 15 ( 34% ) 10 ( 31% )
70 - 79 7 ( 6% ) 1 ( 2% ) 7 ( 22% )
80+ 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 2 ( 6% )

Yhteensä 119 ( 100% ) 44 ( 100% ) 32 ( 100% )
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KUVIO 15. Masajon tilausjärjestelmän käyttö iän mukaan

Kun tarkastelemme asiakkaiden iän mukaan heidän halukkuuttaan ja mahdollisuuksia

tilata Masajon uuden tilausjärjestelmän kautta, näemme, että 50–59 vuoteen asti inter-

netin kautta tilaaminen ei ole ongelma, vaikka iän mukaan kynnys nousee. Siitä eteen-

päin puhelimitse olisi helpompi tilata, vaikka moni olisikin halukas kokeilemaan ti-

laamista internetin kautta.

TAULUKKO 9. Tilaamisessa tärkeintä

Mitkä vaihtoehdot ovat mielestäsi tärkeimpiä? Vastauksia
Voi tilata milloin vain 134 ( 30% )
Pystyy seuraamaan, mitä on tilannut aikaisemmin 40 ( 9% )
Näkee suoraan hinnan ja tuotteiden saatavuuden 151 ( 34% )
Saa edelleen maksaa laskulla 123 ( 27% )
Kaikki yhteensä 448 ( 100% )
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KUVIO 16. Tilaamisessa tärkeintä

Uusi Masajon tilausjärjestelmä valmistui vasta niihin aikoihin, kun asiakaskysely suo-

ritettiin, joten ei ollut mahdollista kysyä käyttökokemuksia. Tämän takia kysyttiin,

mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä, johon asiakas sai valita useammankin vaihtoeh-

don. Asiakkaille mahdollisuus nähdä suoraan tuotteiden hinta ja saatavuus oli tärkein

(34 %). Toiseksi tärkein oli mahdollisuus tilata milloin vain, ajasta ja paikasta riippu-

matta (30 %). Mahdollisuus maksaa laskulla oli kolmanneksi tärkein (27 %). Tilaus-

historia eli mahdollisuus nähdä, mitä on tilannut aikaisemmin, ei ollut niin tärkeä (9

%), sillä sen valitsi vain alle joka kymmenes.

Asiakkaiden tyytyväisyys

Kysymyksellä, ”Millä todennäköisyydellä suosittelisit Masajon tuotteita ystävillesi?”

saatiin tietää asiakkaiden tyytyväisyys Masajon toimintaan (Johnson 2007.)

TAULUKKO 10. Ystäville tuotteiden suosittelu

Millä todennäköisyydellä suosittelisit
Masajon tuotteita ystävillesi?

Vastaajia

5 = Erittäin todennäköisesti 158 ( 81% )
4 27 ( 14% )
3 7 ( 4% )
2 3 ( 2% )

1 = En kovinkaan todennäköisesti 1 ( 1% )

Kaikki yhteensä 196 ( 100% )



37

KUVIO 17. Ystäville tuotteiden suosittelu

Masajon asiakkaat suosittelisivat erittäin todennäköisesti Masajon tuotteita (81 %)

ystävilleen arvosanalla 5. Arvosanan 4 antoi yli kymmenes (14 %). Arvosanat 3 (4 %),

2 (2 %), ja 1 (1 %) antoivat vain murto-osa asiakkaista. Vaikka pieniä arvosanoja on

vähän, niin ne ovat todella tärkeitä ottaa huomioon.

TAULUKKO 11. Tyytyväisyys sukupuolen mukaan

Millä todennäköisyydellä suositte-
lisit Masajon tuotteita ystävillesi? Mies Nainen
5 = Erittäin todennäköisesti 19 ( 59% ) 139 ( 85% )
4 8 ( 25% ) 18 ( 11% )
3 3 ( 9% ) 4 ( 2% )
2 2 ( 6% ) 1 ( 1% )

1 = En kovinkaan todennäköisesti 0 ( 0% ) 1 ( 1% )

Yhteensä 32 ( 100% ) 163 ( 100% )

Millä todennäköisyydellä suosittelisit Masajon tuotteita ystävillesi?
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KUVIO 18. Tyytyväisyys sukupuolen mukaan

Mielenkiintoista on huomata, että naiset (85 %) suosittelisivat Masajon tuotteita to-

dennäköisemmin kuin miehet (59 %).

Kyselyn lopuksi asiakkailla oli mahdollisuus vielä kertoa, mitä muuta Masajo voisi

tehdä kehittääkseen toimintaa. Moni haluaisi Masajon mainostavan enemmän tuottei-

taan mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. He haluaisivat, että tuotteita voisi olla aina

saatavilla. He haluaisivat myös muita intiaanien luontaisia tuotteita. Moni halusi var-

mistaa, että jatkossakin puhelimitse voi tilata, mikä näin myös tulee olemaan Masajol-

la. Internet ei tule syrjäyttämään puhelinta, vaan se on vain toinen vaihtoehto. Asiak-

kaat antoivat paljon kiitosta Masajon toiminnasta.

4.2.2 Jälleenmyyjien ja terapeuttien vastauksia

Jälleenmyyjät ja terapeutit eivät aivan yltäneet yksityisten asiakkaiden innokkuuteen

vastata kyselyyn. Sähköisesti he olivat aktiivisempia kuin kirjeitse. Tässä osiossa käy-

dään läpi heidän vastauksiaan ja analysoidaan niitä.
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Tietoa yrityksistä

Asiakaskyselyn alussa kysyttiin, minkälaista toimintaa vastaajan yritys tekee ja miten

suuri yritys on.

TAULUKKO 12. Yrityksen toiminta

Oletko? Vastaajia
Jälleenmyyjä 88 ( 52% )
Terapeutti/hoitohenkilökuntaa 17 ( 10% )
Molemmat 50 ( 30% )
En kumpikaan 14 ( 8% )

Yhteensä 169 ( 100% )

KUVIO 19. Yrityksen toiminta

Vastaajista yli puolet (52 %) on jälleenmyyjiä. Kymmenes osa (10 %) on terapeutteja

tai hoitohenkilökuntaa. Kolmas osa (30 %) on sekä jälleenmyyjiä ja terapeutteja. Mie-

lenkiintoista on huomata, että lähes kymmenes (8 %) vastaajista ei ole kumpikaan,

mikä tarkoittaa sitä, että he ovat väärässä kohdassa Masajon asiakasrekisteriä.

TAULUKKO 13. Yrityksen henkilökunnan lukumäärä

Yrityksenne henkilö-
kunnan lukumäärä? Vastaajia
1 102 ( 60% )
2-4 52 ( 31% )
5-10 7 ( 4% )
11-15 4 ( 2% )
16-20 1 ( 1% )
yli 20 3 ( 2% )

Yhteensä 169 ( 100% )
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KUVIO 20. Yrityksen henkilökunnan lukumäärä

Suurin osa (60 %) yrityksistä on yhden hengen yrityksiä, ja joka kolmas on 2–4 hen-

gen yrityksiä. 11–15 hengen yrityksiä on vain 2 prosenttia (2 %) vastaajista ja 16–20

hengen yrityksiä on 1 prosentti (1 %). Yli 20 hengen yrityksiä on 2 prosenttia (2 %).

TAULUKKO 14. Yrityksen sijainti

Yrityksen sijainti Vastaajia
Uusimaa 33 ( 20% )
Satakunta/Varsinais-Suomi 24 ( 15% )
Pirkanmaa/Häme 20 ( 12% )
Kymi/Etelä-Karjala 7 ( 4% )
Etelä-Savo 6 ( 4% )
Keski-Suomi 8 ( 5% )
Vaasa 7 ( 4% )
Pohjois-Savo 3 ( 2% )
Pohjois-Karjala 5 ( 3% )
Oulu 10 ( 6% )
Lappi 9 ( 5% )
Ahvenanmaa 0 ( 0% )

Jokin muu 33 ( 20% )

Yhteensä 165 ( 100% )
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KUVIO 21. Yrityksen sijainti

Yritysten asuinalue on jaettu Masajon jälleenmyyjäkartan mukaan, joka löytyy Masa-

jon verkkosivuilta. Tämä kysely auttaa myös huomioimaan ja korjaamaan joitakin

jälleenmyyjäkartan asuinalueita, sillä kaikki eivät ole varmoja, mihin alueeseen he

kuuluvat, sillä Jokin muu -kohdan osuus on melko suuri (20 %). Jokin muu -kohta

sisältää myös ulkomaat. Uusimaalla asuu lähes joka viides asiakas (20 %) ja Pirkan-

maalla/Hämeessä asuu vähän yli joka kuudes asiakas (15 %). Satakunnassa/Varsinais-

Suomessa asuu jonkin verran vähemmän (12 %), mutta sillä alueella on kolmanneksi

eniten asiakkaita. Seuraavaksi tulevat Oulu (6 %), Lappi (5 %) ja Keski-Suomi (5 %).

Kymi/Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Vaasassa on saman verran (4 %) yrityksiä.

Vähiten on Pohjois-Karjalassa (3 %), Pohjois-Savossa (2 %) Ahvenanmaalla (0 %).

Jälleenmyyjien ja terapeuttien tutustuminen Masajon tuotteisiin

Seuraavalla kysymyksellä saatiin selville, miten asiakkaat ovat tutustuneet Masajon

tuotteisiin.

TAULUKKO 15. Tutustuminen Masajon tuotteisiin

Miten tutustuit tuotteisiimme Vastaukset
Asiakas kysyi 24 ( 14% )
Ystävä/tuttava kertoi 70 ( 41% )
Perheenjäsen kertoi 7 ( 4% )
Luin lehtiartikkelin 18 ( 11% )
Luin esitteen 5 ( 3% )
Tutustuin luennolla/esittelyssä 32 ( 19% )
Hakukoneella internetissä 4 ( 2% )
Kysyin numeropalvelusta 0 ( 0% )
Löysin sattumalta 9 ( 5% )
Yhteensä 169 ( 100% )
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KUVIO 22. Tutustuminen Masajon tuotteisiin

Vähän alle puolet (41 %) kuulivat Masajon tuotteista ystäviltään tai tuttaviltaan. Joka

neljäs kuuli tuotteista luennoilla tai esittelyissä (19 %). Yli kymmenes kuuli tuotteista

suoraan asiakkailtaan (14 %), samoin yli kymmenesosa (11 %) luki lehtiartikkelin,

jossa käsiteltiin Masajon tuotteita. Perheenjäsen kertoi 4 prosentille (4 %), 3 prosenttia

(3 %) luki esitteen ja 2 prosenttia löysi tuotteet internetistä hakukoneen avulla. Kuten

myös yksityisillä asiakkailla, ei kukaan löytänyt tuotteita numeropalvelun avulla. (0

%). Tuotteet löysi sattumalta alle kymmenesosa (5 %). Lisäämällä kohdan, jossa tätä

kohtaan olisi selvitetty enemmän, olisi selvinnyt tarkemmin, mitä tämä jokin muu

tarkoittaa. Tuotteiden hyvien ominaisuuksien takia, tieto leviää hyvin nopeasti ystävä

piirissä. Masajo on toimintansa alusta asti kouluttanut kaikkia halukkaita maksutta

tuotteiden käytöstä ja hyvistä ominaisuuksista. Mielenkiintoista on huomata, että jäl-

leenmyyjät ja terapeutit (19 %) ovat osallistuneet näihin luentoihin aktiivisemmin kuin

yksityiset asiakkaat (8 %). Hakukoneella vain murto-osa löysi tuotteet, mutta kohdasta

4.2.4 Yleisin tapa vierailla Masajon verkkosivuilla, paljastaa mielenkiintoisen analyy-

sin, jossa käydään läpi verkkosivujen vierailijoiden tapaa astua sisään Masajon verk-

kosivuille.

Yritysten arvio Masajon verkkosivustosta ja jälleenmyyjäkartasta

Tässä kohdassa kysyttiin jälleenmyyjien ja terapeuttien mielipiteitä Masajon verk-

kosivuista ja sen sisällä olevasta jälleenmyyjäkartasta. Jälleenmyyjäkartan avulla Ma-

sajon tuotteiden jälleenmyyjät voivat kertoa asiakkaille heidän yrityksensä toiminasta

ja sijainnista. Kyseisen palvelun avulla he voivat myös kertoa, mitä Masajon tuotteita

heillä on myynnissä ja halutessaan he voivat myös kertoa niiden hintoja. Jälleenmyy-
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jäkartan mahdollistavat palvelut ovat verrattavissa Web 2.0:n toimintaperiaatteisiin,

sillä kyseisen jälleenmyyjäkartan avulla jälleenmyyjät ja terapeutit voivat itsekin tuot-

taa sisältöä Masajon verkkosivuille, josta on hyötyä molemmille osapuolille.

TAULUKKO 16. Masajon verkkosivuston arviointi

www.intiaanisokeri.fi Sivusto herättää
mielenkiintoa

Löydän aina
etsimäni tiedon

Sisältö on
ajantasainen

Pidän sivuston
ulkoasusta

Täysin samaa mieltä 68 ( 40% ) 53 ( 31% ) 53 ( 31% ) 59 ( 35% )

Jokseenkin samaa mieltä 56 ( 33% ) 62 ( 37% ) 58 ( 34% ) 60 ( 36% )

Jokseenkin eri mieltä 2 ( 1% ) 7 ( 4% ) 10 ( 6% ) 5 ( 3% )

Täysin eri mieltä 2 ( 1% ) 3 ( 2% ) 1 ( 1% ) 0 ( 0% )
En osaa sanoa/en ole

tutustunut 41 ( 24% ) 44 ( 26% ) 47 ( 28% ) 45 ( 27% )

Yhteensä 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% )

KUVIO 23. Masajon verkkosivusto arviointi

Sivusto herättää mielenkiintoa -kysymyksessä yli kolmasosa (40 %) oli täysin samaa

mieltä. Jokseenkin samaa mieltä vastasi vähän vähemmän (33 %). Jokseenkin eri

mieltä ja täysin eri mieltä vastasi 1 prosentti (1 %) vastaajista. Tietojen löytämisen

suhteen oltiin vähän kriittisempiä, sillä jokseenkin samaa mieltä (37 %) oli enemmän

kuin täysin samaa mieltä (31 %). Jokseenkin eri mieltä oli 4 prosenttia (4 %) vastan-

neista ja täysin eri mieltä vastasi 2 prosenttia (2 %). Sisällön ajantasaisuuden suhteen

http://www.intiaanisokeri.fi/
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vastaukset olivat lähellä tietojen löytämistä. Täysin samaa mieltä vastasi lähes joka

kolmas (31 %) ja jokseenkin samaa mieltä vastasi vähän enemmän (34 %). Jokseenkin

eri mieltä oli 6 prosenttia (6 %) ja täysin eri mieltä oli 1 prosenttia (1 %). Sivuston

ulkoasusta tykkäsi kolmasosa (35 %) vastaajista ja prosentti enemmän oli lähes samaa

mieltä (36 %). Jokseenkin eri mieltä oli 3 prosenttia (3 %). Täysin eri mieltä ei ollut

kukaan (0 %). En osaa sanoa/en ole tutustunut -kohdan vastauksia oli vähemmän kuin

yksityisien asiakkaiden (24–28 %) josta näkee, että yritykset ovat olleet aktiivisempia

vierailemaan Masajon verkkosivuilla.

Jälleenmyyjät ja terapeutit saivat kertoa, mitä muuta he haluaisivat nähdä Masajon

verkkosivuilla. He haluaisivat enemmän tarkempaa tietoa tuotteista ja mahdollisuuden

tulostaa esitteitä asiakkaille. He haluaisivat aina tietää, milloin tuotetta on saatavilla.

Lisää tietoa haluttiin Boliviasta ja tuotteiden tekijöiden olosuhteista. Verkkosivusto

pitäisi kääntää myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

TAULUKKO 17. Jälleenmyyjäkartan arviointi

Jälleenmyyjä-
kartta

Asiakkaan
on helppo

löytää
yrityksen-

ne

Yrityksen
tietojen

syöttämi-
nen on

helppoa

Yrityksen
tietojen
muutta-

minen on
helppoa

Myytävien
tuottei-

den
lisäämi-
nen on

helppoa

Tuottei-
den

muok-
kaaminen
on help-

poa

Tuottei-
den

poistami-
nen

 on help-
poa

Hintojen
lisääminen
myytäviin
tuotteisiin
on mieles-

täni tärkeää

Kartta
parantaa
yrityksen-

ne ase-
maa

Täysin samaa
mieltä 60 ( 36% ) 61 ( 36% ) 44 ( 26% ) 46 ( 27% ) 39 ( 23% ) 38 ( 22% ) 41 ( 24% ) 62 ( 37% )
Jokseenkin samaa
mieltä 42 ( 25% ) 26 ( 15% ) 20 ( 12% ) 24 ( 14% ) 23 ( 14% ) 24 ( 14% ) 30 ( 18% ) 36 ( 21% )
Jokseenkin eri
mieltä 4 ( 2% ) 4 ( 2% ) 8 ( 5% ) 5 ( 3% ) 7 ( 4% ) 6 ( 4% ) 18 ( 11% ) 5 ( 3% )
Täysin eri mieltä 6 ( 4% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 7 ( 4% ) 3 ( 2% )
 En osaa sanoa/
en ole tutustunut 57 ( 34% ) 77 ( 46% ) 96 ( 57% ) 93 ( 55% ) 99 ( 59% ) 100 ( 59% ) 73 ( 43% ) 63 ( 37% )
Yhteensä 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% ) 169 ( 100% )
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KUVIO 24. Jälleenmyyjäkartan arviointi

Jälleenmyyjäkartta julkaistiin Masajon verkkosivuilla auttamaan yksityisiä asiakkaita

löytämään lähin jälleenmyyjä. Jälleenmyyjäkartta julkaistiin vasta muutama kuukausi

sitten, joten monilla (34–59 %) ei ole vielä ollut mahdollisuutta tutustua siihen tai sen

kaikkiin ominaisuuksiin. Yli kolmasosa (36 %) oli täysin sitä mieltä, että asiakkaan on

helppo löytää jälleenmyyjän tiedot jälleenmyyntikartasta. Alle kolmannes (25 %) oli

jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä löytämisen suhteen oli 2 prosenttia (2

%) ja 4 prosenttia (4 %) uskoi, ettei asiakas löydä heidän tietojaan. Saman verran (36

%) uskoi, että yrityksen tietojen lisääminen jälleenmyyjäkartalle on helppoa. Yli

kymmenes (15 %) oli jokseenkin samaa mieltä. 2 prosenttia (2 %) oli jokseenkin eri

mieltä ja 1 prosentti (1 %) oli sitä mieltä että tietojen lisääminen on hyvin vaikeaa.

Yrityksen tietojen muuttaminen oli alle kolmanneksen mielestä (26 %) hyvin helppoa.

Yli kymmenes (14 %) oli jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli 5 pro-

senttia (5 %) ja täysin eri mieltä oli 1 prosentti (1 %). Hyvin samankaltaisia vastauksia

kuin mitä yrityksen tietojen muuttaminen sai, saivat myös kohdat: myytävien tuottei-

den lisääminen on helppoa, tuotteiden muokkaaminen on helppoa ja tuotteiden pois-
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taminen on helppoa. Yhteistä näille neljälle on se, etteivät kaikki, jotka ovat kirjautu-

neet, ole vielä päässeet tutustumaan näihin osioihin.

Hintojen lisääminen myytäviin tuotteisiin jakoi jo mielipiteitä. Alle kolmannes (24 %)

pitää omien hintojen näyttämisestä, ja alle viidennes (18 %) oli jokseenkin samaa

mieltä. Vähän yli kymmenes (11 %) oli eri mieltä hintojen lisäämisestä, ja 4 prosenttia

(4 %) oli hintojen lisäämistä vastaan. Joidenkin vastauksista kävi ilmi, että he halusi-

vat nähdä verkkosivuilla Masajon hinnat eivätkä ymmärtäneet, että kysymys oli jäl-

leenmyyjien omista hinnoista. Nämä vastaukset lisäsivät jonkin verran täysin samaa

mieltä -vastauksia. Yli kolmannes (37 %) oli sitä mieltä, että kartta parantaa jälleen-

myyjän asemaa. Viidennes (21 %) oli jokseenkin samaa mieltä. 3 prosenttia (3 %) oli

jokseenkin eri mieltä ja 2 prosenttia (2 %) oli täysin eri mieltä jälleenmyyjäkartan

hyödyistä omalle yritykselle.

Jälleenmyyjien ja terapeuttien parannusehdotuksia jälleenmyyjäkartalle: Karttaa pitäi-

si saada tarkemmaksi, jotta asiakas voisi nähdä liikkeet kaupunkitasolla suoraan kar-

tasta. He haluaisivat koulutusta sen käyttöön. Moni jälleenmyyjä ja terapeutti ihmette-

livät, etteivät omat tiedot löytyneet sieltä. Nykyisin rekisteröimistä on selkeytetty uu-

den tilausjärjestelmän tulon myötä, joten rekisteröitymällä siihen, he samalla voivat

lisätä tietonsa jälleenmyyjäkartalle.

Yritysten arvio Masajon tilausjärjestelmästä

Jälleenmyyjiltä ja terapeuteilta kysyttiin usealla kysymyksellä heidän mielipiteitään

asioimisesta verkossa ja mitä mieltä he ovat Masajon uuden tilausjärjestelmän eri

ominaisuuksista.
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KUVIO 25. Halutumpi tapa tilata

Yli puolet (64 %) oli sitä mieltä, että internetin kautta on helpompi tilata ja että se luo

uusia mahdollisuuksia. Yli kolmannes (36 %) taas piti perinteisiä tapoja helpompina.

KUVIO 26. Ostaminen internetin kautta

Yli puolet (69 %) Masajon asiakkaista on tilannut jotain internetin kautta.

KUVIO 27. Masajon tilausjärjestelmän käyttö

Suurin osa (44 %) on valmis tilaamaan Masajon tuotteita Masajon uuden tilausjärjes-

telmän kautta. Lähes saman verran (42 %) ei vielä osaa sanoa, ja heitä voisi kannustaa

tekemään niin. Vähän yli kymmenes (14 %) ei halua tilata Masajon tilausjärjestelmän

kautta.
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TAULUKKO 18. Tilaamisessa tärkeintä

Mitkä vaihtoehdot ovat mielestäsi tärkeimpiä? Vastauksia
Voi tilata milloin vain 132 ( 24% )
Pystyy seuraamaan, mitä on tilannut aikaisemmin 71 ( 13% )
Näkee suoraan hinnan ja tuotteiden saatavuuden 139 ( 25% )
Saa edelleen maksaa laskulla 119 ( 22% )
Samalla tunnuksella ja salasanalla pääsee
jälleenmyyjäkarttaan ja tilausjärjestelmään 85 ( 16% )
Kaikki yhteensä 546 ( 100% )

KUVIO 28. Tilaamisessa tärkeintä

Uusi Masajon tilausjärjestelmä valmistui vasta niihin aikoihin, kun asiakaskysely suo-

ritettiin, joten ei ollut mahdollista kysyä käyttökokemuksia. Tämän takia kysyttiin,

mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä, johon jälleenmyyjät tai terapeutit saivat valita

useammankin vaihtoehdon. Mahdollisuus nähdä suoraan tuotteiden hinta ja saatavuus

oli tärkein (25 %). Toiseksi tärkein oli mahdollisuus tilata milloin vain, ajasta ja pai-

kasta riippumatta (24 %). Mahdollisuus maksaa laskulla oli kolmanneksi tärkein (22

%). Saman tunnuksen ja salasanan käyttö jälleenmyyjäkartassa ja tilausjärjestelmässä

oli neljänneksi tärkein (16 %). Viimeisenä tuli tilaushistoria eli mahdollisuus nähdä,

mitä on tilannut aikaisemmin (13 %).

Yritysten tyytyväisyys

Kysymällä jälleenmyyjien ja terapeuttien halua suositella tuotteita asiakkailleen ja

ystävilleen saatiin tietää jälleenmyyjien ja terapeuttien tyytyväisyys Masajon toimin-

taan (Johnson 2007.)
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TAULUKKO 19. Ystäville ja asiakkaille tuotteiden suosittelu

Millä todennäköisyydellä suosit-
telisit Masajon tuotteita ystävil-
lesi ja asiakkaillesi?

Vastauksia

5 = Erittäin todennäköisesti 154 ( 91% )
4 12 ( 7% )
3 3 ( 2% )
2 0 ( 0% )

1 = En kovinkaan todennäköisesti 1 ( 1% )

Kaikki yhteensä 170 ( 100% )

KUVIO 29. Ystäville ja asiakkaille tuotteiden suosittelu

Jälleenmyyjät ja terapeutit suosittelisivat erittäin todennäköisesti Masajon tuotteita (91

%) asiakkailleen ja ystävilleen arvosanalla 5. Arvosanan 4 antoi alle kymmenes (7 %).

Arvosanat 3 (2 %), 2 (0 %), ja 1 (1 %) antoi vain murto-osa jälleenmyyjistä ja tera-

peuteista. Vaikka pieniä arvosanoja on vähän, ne ovat todella tärkeitä ottaa huomioon.

TAULUKKO 20. Tyytyväisyys yrityksen henkilömäärän mukaan

Tyytyväisyys yrityksen hen-
kilömäärän mukaan 1 2-4 5-10 11-15 16-20 yli 20

5 = Erittäin todennäköisesti 92 ( 90% ) 49 ( 94% ) 6 ( 86% ) 4 ( 100% ) 1 ( 100% ) 1 ( 33% )

4 9 ( 9% ) 2 ( 4% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 1 ( 33% )

3 1 ( 1% ) 1 ( 2% ) 1 ( 14% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% )

2 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% )
1 = En kovinkaan todennä-
köisesti 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 1 ( 33% )

Yhteensä 102 ( 100% ) 52 ( 100% ) 7 ( 100% ) 4 ( 100% ) 1 ( 100% ) 3 ( 100% )
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KUVIO 30. Tyytyväisyys yrityksen henkilömäärän mukaan

Jakamalla suositteluarvosanat yrityksen henkilökunnan määrän mukaan eli sen mu-

kaan miten suuresta yrityksestä on kyse. Merkittävin tapahtuma on yli 20 henkilön

yrityksissä, missä arvosanat hyppivät paljon, vaikka kyse on vain 3 yrityksestä.

TAULUKKO 21. Tyytyväisyys yrityksen toiminnan mukaan

Tyytyväisyys yrityksen toiminnan
mukaan Jälleenmyyjä Terapeutti Molemmat En kumpikaan
5 = Erittäin todennäköisesti 82 ( 93% ) 16 ( 94% ) 47 ( 94% ) 8 ( 57% )
4 3 ( 3% ) 1 ( 6% ) 3 ( 6% ) 5 ( 36% )
3 3 ( 3% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% )
2 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% )

1 = En kovinkaan todennäköisesti 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 1 ( 7% )

Yhteensä 88 ( 100% ) 17 ( 100% ) 50 ( 100% ) 14 ( 100% )
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KUVIO 31. Tyytyväisyys yrityksen toiminnan mukaan

Merkittävämpiä tuloksia saadaan jakamalla tulokset yrityksen toiminnan mukaan kuin

yrityksen henkilökunnan mukaan. Mielenkiintoista on se, että kaikista negatiivisim-

man tuloksen antavat yritykset, jotka eivät ole virallisia jälleenmyyjiä tai terapeutteja.

Suurin osa näistä yrityksistä todennäköisesti on laitettu virheelliseen kategoriaan.

Jälleenmyyjillä ja terapeuteilla oli myös mahdollisuus kertoa, mitä muuta Masajo voi-

si tehdä kehittääkseen toimintaansa. Kiitosta tuli paljon ja lisäksi kehuttiin, että tämä

kysely antoi hyviä vinkkejä. He haluaisivat pakettien mukana saada esitteitä. Myös

enemmän mainontaa ja esittelyjä tuotteista haluttiin. Tuotteiden saatavuus tulisi turva-

ta. haluttiin myös lisää hyviä tuotteita Boliviasta.

4.2.3 Asiakkaiden, jälleenmyyjien ja terapeuttien vastauksia yhdessä

Kyselyt tehtiin erillään toisistaan, mutta moni kysymys oli samanlainen niin asiakkai-

den kuin myös jälleenmyyjien ja terapeuttien kyselyissä, joten tässä kohdassa niitä

käydään läpi yhdessä.

Yrityksien ja yksityisasiakkaiden sijainti

Tässä kohdassa yhdistetään kaikkien vastaukset heidän sijainnistaan.
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TAULUKKO 22. Yrityksien ja yksityisasiakkaiden sijainti

Yrityksen tai henkilön sijainti Vastaajia
Uusimaa 71 ( 20% )
Satakunta/Varsinais-Suomi 47 ( 13%)
Pirkanmaa/Häme 51 ( 14% )
Kymi/Etelä-Karjala 18 ( 5% )
Etelä-Savo 8 ( 2% )
Keski-Suomi 16 ( 5% )
Vaasa 15 ( 4% )
Pohjois-Savo 11 ( 3% )
Pohjois-Karjala 18 ( 5% )
Oulu 27 ( 8% )
Lappi 16 ( 4% )
Ahvenanmaa 0 ( 0% )
Jokin muu 62 ( 17% )

Yhteensä 360 ( 100% )

KUVIO 32. Yrityksien ja yksityisasiakkaiden sijainti

Jokin muu -kohdan ollessa näinkin korkea (17 %) on vaikea saada tarkkaa tietoa, mis-

sä asiakkaamme ja jälleenmyyjämme tarkalleen ovat. Jälleenmyyjien ja terapeuttien

kyselyssä pyydettiin kirjoittamaan yrityksen sijainti, jos valittiin jokin muu -kohta.

Jälleenmyyjien ja terapeuttien kirjoittamien vastausten avulla voimme huomata, että

suuri osa löytyy Oulun läänistä, joka tässä kyselyssä oli virheellisesti vain Oulu. Vaa-

san lääni ja muut pohjoisemmat alueet ansaitsevat myös siivun jokin muu -kohdasta.

Vaikka tämän kysymyksen virheprosentti on melko suuri, Uudeltamaalta (20 %), Pir-

kanmaa/Hämeestä (14 %) ja Satakunta/Varsinais-Suomesta (13 %) löytyy kärkikol-
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mikko. Neljänneksi tulee Oulun lääni (8 %), jonka osuus on todennäköisesti paljon

suurempi, mitä tällä hetkellä. Muilta alueilta löytyy 5 % tai sen alle.

Asiakkaiden ja yritysten arvio Masajon verkkosivustosta yhdessä

Tässä kohdassa voidaan helposti verrata asiakkaiden ja yrittäjien vastauksia asettamal-

la vastaukset vierekkäin.

TAULUKKO 23. Yhteinen arvio Masajon verkkosivuista

www.intiaanisokeri.fi
Sivusto herättää

mielenkiintoa
Löydän aina

etsimäni tiedon
Sisältö on

ajantasainen
Pidän sivuston

ulkoasusta

Yritys asiakas Yritys asiakas Yritys asiakas Yritys asiakas

Täysin samaa mieltä 68 ( 40% ) 73 ( 37% ) 53 ( 31% ) 51 ( 26% ) 53 ( 31% ) 53 ( 27% ) 59 ( 35% ) 70 ( 36% )

Jokseenkin samaa mieltä 56 ( 33% ) 44 ( 23% ) 62 ( 37% ) 63 ( 32% ) 58 ( 34% ) 52 ( 27% ) 60 ( 36% ) 39 ( 20% )

Jokseenkin eri mieltä 2 ( 1% ) 0 ( 0% ) 7 ( 4% ) 3 ( 2% ) 10 ( 6% ) 5 ( 3% ) 5 ( 3% ) 6 ( 3% )

Täysin eri mieltä 2 ( 1% ) 1 ( 1% ) 3 ( 2% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 1 ( 1% ) 0 ( 0% ) 1 ( 1% )

 En osaa sanoa/
 en ole tutustunut 41 ( 24% ) 77 ( 39% )  44 ( 26% ) 77 ( 39% ) 47 ( 28% ) 84 ( 43% ) 45 ( 27% ) 79 ( 41% )

Yhteensä 169 ( 100% ) 195 ( 100% ) 169 ( 100% ) 195 ( 100% ) 169 ( 100% ) 195 ( 100% ) 169 ( 100% ) 195 ( 100% )

KUVIO 33. Yhteinen arvio Masajon verkkosivuista

http://www.intiaanisokeri.fi/
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Yrittäjät ovat olleet aktiivisempia vierailemaan ja tutustumaan Masajon verkkosivui-

hin, sillä en osaa sanoa/ en osaa sanoa -kohta on heillä paljon pienempi (24 - 28 %)

kuin asiakkaiden (39 - 43 %). Yrittäjät tietävät tarkemmin mitä he etsivät, esimerkiksi

jos he etsivät Intiaanisokerin ravintosisältöä ja eivät kiireessä löydä sitä, niin se pudot-

taa sen kohdan arvosanaa. Tämän vuoksi löydän aina etsimäni tiedon -kohdassa, he

ovat enemmän täysin eri mieltä (2 %) tai jokseenkin eri mieltä (4 %) kuin asiakkaat.

Asiakkaiden ja yritysten arvio Masajon tilausjärjestelmästä yhdessä

Käydään läpi, mitä eroa yksityisten asiakkaiden vastauksissa on jälleenmyyjien ja

terapeuttien vastauksiin.

TAULUKKO 24. Yhteinen arvio internetin tilausmahdollisuuksista

Onko netin kautta helpompi tilata kuin
puhelimella?

Yksityiset
asiakkaat

Jälleenmyyjät
ja terapeutit Kaikki

Kyllä, internet luo uusia mahdollisuuksia 133 ( 68% ) 108 ( 64% ) 241 ( 66% )
Ei, perinteinen tapa on helpompi 63 ( 32% ) 62 ( 36% ) 125 ( 34% )
Yhteensä 196 ( 100% ) 170 ( 100% ) 366 ( 100% )

KUVIO 34. Yhteinen arvio internetin tilausmahdollisuuksista

Tämän kyselyn mukaan huomaamme, että asiakkaiden, jälleenmyyjien ja terapeuttien

näkemykset internetin tuomista hyödyistä tilauksen tekemiselle verkkokaupassa ovat

lähes samat, eli keskiarvona 66 prosenttia (66 %).
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TAULUKKO 25. Tilaaminen internetin kautta

Oletko ostanut mitään Internetin kautta?
Yksityiset
asiakkaat

Jälleenmyyjät
ja terapeutit Kaikki

Kyllä 116 ( 59% ) 117 ( 69% ) 233 ( 64% )
En ole 80 ( 41% ) 53 ( 31% ) 133 ( 36% )

Yhteensä 196 ( 100% ) 170 ( 100% ) 366 ( 100% )

KUVIO 35. Tilaaminen internetin kautta

Molemmilla ryhmillä on kokemusta verkkokaupasta ostamisesta. Keskiarvon mukaan,

64 prosenttia (64 %) vastaajista on tilannut verkkokaupasta. Yrittäjillä, eli jälleenmyy-

jillä ja terapeuteilla, on vähän enemmän kokemusta (69 %).

TAULUKKO 26. Ostaminen Masajon tilausjärjestelmän kautta

Voisitko ajatella ostavasi Masajon tuot-
teita internetin kautta?

Yksityiset
asiakkaat

Jälleenmyyjät
ja terapeutit Kaikki

Kyllä 120 ( 61% ) 75 ( 44% ) 195 ( 53% )
En 32 ( 16% ) 24 ( 14% ) 56 ( 15% )

Ehkä 44 ( 23% ) 71 ( 42% ) 115 ( 32% )

Yhteensä 196 ( 100% ) 170 ( 100% ) 366 ( 100% )
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KUVIO 36. Ostaminen Masajon tilausjärjestelmän kautta

Yksityiset asiakkaat (61 %) ovat halukkaampia tilaamaan Masajon tilausjärjestelmän

kautta kuin jälleenmyyjät ja terapeutit (44 %). Toisaalta jälleenmyyjät ja terapeutit

ovat valmiimpia tilaamaan internetin kautta, jos he huomaavat palvelun hyödyn, sillä

ei-vastauksia oli heillä vähän vähemmän (14 %) kuin asiakkailla (16 %).

Asiakkaiden ja yritysten tyytyväisyys yhdessä

Tässä kohdassa verrataan yksityisten asiakkaiden halua esitellä Masajon tuotteita jäl-

leenmyyjien ja terapeuttien vastauksiin.

TAULUKKO 27. Asiakkaiden ja yritysten tyytyväisyys yhdessä

Millä todennäköisyydellä suositte-
lisit Masajon tuotteita ystävillesi?

Yksityiset
asiakkaat

Jälleenmyyjät
ja terapeutit

5 = Erittäin todennäköisesti 158 ( 81% ) 154 ( 91% )
4 27 ( 14% ) 12 ( 7% )
3 7 ( 4% ) 3 ( 2% )
2 3 ( 2% ) 0 ( 0% )
1 = En kovinkaan todennäköisesti 1 ( 1% ) 1 ( 1% )

Kaikki yhteensä 196 ( 100% ) 170 ( 100% )



57

KUVIO 37. Asiakkaiden ja yritysten tyytyväisyys yhdessä

Jälleenmyyjät ja terapeutit (91 %) ovat vähän valmiimpia suosittelemaan Masajon

tuotteita ystävilleen ja asiakkailleen kuin yksityiset asiakkaat (81 %). Hyvänä syynä

voi olla se, että suosittelemalla tuotetta he myös saavat enemmän myyntiä. Molempien

ryhmien vastauksista silti huomaa, että Masajon tuotteista on ilo kertoa muille. Muu-

tamia alhaisemmilla arvosanoilla vastauksia tuli, joten Masajolla on vielä tekemistä,

jotta asiakkaat, jälleenmyyjät ja terapeutit saisivat laadukasta palvelua ja tuotteet ajal-

laan.

4.2.4 Yleisin tapa vierailla Masajon verkkosivuilla

Masajo otti käyttöön Google Analyticsin noin kuukausi sitten. Kyseisellä työkalulla

on helppo seurata verkkosivuilla vierailevien käyttäytymistä ja nämä tiedot auttavat

kehittämään verkkosivuja paremmin. Kyseisellä työkalulla seurattiin kuukauden ajan,

miten vierailijat tulevat Masajon verkkosivustolle.
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KUVIO 38. Miten vierailijat tulevat Masajon verkkosivuille (Google Analytics)

Yli puolet (52 %) saapuu Masajon verkkosivuille hakukoneiden avulla. Kolmasosa

(32 %) tulee sivustolle kirjoittamalla Masajon osoitteen (www.intiaanisokeri.fi,

www.ruususuola.fi tai www.masajo.fi) suoraan selaimeen. yli kymmenesosa (16 %)

tulee verkkosivuille muiden verkkosivujen linkkien kautta, jotka viittaavat Masajon

verkkosivuille. Kuvio auttaa ymmärtämään miksi hakukoneoptimointia ja hakukone

markkinointia kannattaa tehdä. Selaimissa on nykyisin hakukoneen hakukenttä (esi-

merkiksi Googlen hakukone) integroituna selaimen yläosaan. Monesti siihen on hel-

pompi kirjoittaa Intiaanisokeri, kuin että kirjoittaisi perinteisesti selaimeen www.in-

tiaanisokeri.fi. Jos Masajon verkkosivut eivät olisi ensimmäisenä hakutuloksista, saat-

taisivat asiakkaat mennä jonnekin muualle. Mielenkiintoista on huomata asiakas-

kyselyn avulla, että vain murto-osa (2-5 %) on tutustunut Masajon tuotteisiin hakuko-

neen avulla. Varmasti selittävä tekijä on se, että ensin ystävä kertoo Masajon tuotteista

ja sitten henkilö käy hakukoneella katsomassa löytyykö tuotteista lisää materiaalia

internetistä.

http://www.intiaanisokeri.fi/
http://www.ruususuola.fi/
http://www.masajo.fi)/
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5 POHDINTA

Moni iso kauppaketju on alkanut huomaamaan, miten pienemmät verkkokaupat ovat

alkaneet syödä heidän tulostaan. Keskon omistama Musta Pörssi, jolla ei ole verkko-

kauppaa, on alkanut kärsiä asiakkaiden siirtymisestä verkkokauppoihin, sillä verkko-

kaupat pystyvät myymään halvemmalla ja laajemmalla valikoimalla. Tämän takia

Kesko julkaisi vastaavan verkkokaupan, Koneboxin. Sillä on laajempi valikoima kuin

Mustalla Pörssillä, ja sen hinnatkin ovat alhaisemmat. Verkkokaupalla voi olla paljon

isompi valikoima kuin perinteisellä liikkeellä, sillä verkossa ei ole rajoitteita myytävi-

en tuotteiden lukumäärälle. Verkkokauppa voi pitää varastoa suosituimmista tuotteis-

ta, ja jos asiakas haluaa erikoisemman tuotteen, niin se on mahdollista lähettää vähän

pitemmällä viiveellä asiakkaalle, kunhan sen saa viereisestä maahantuojan varastosta.

Ison plussan saavat verkkokaupat, joilla on yhdistetty tavaran lähettäminen ja nouta-

minen. Moni tykkää tilata ja noutaa tuotteen myöhemmin säästääkseen näin postimak-

sun. Samalla kun asiakas noutaa tilaamiaan tuotteita, saattavat liikkeessä olevat tuot-

teet innostaa lisäostoksille. Verkkokaupassa on myös mahdollista julkaista paljon tie-

toa tuotteista, jota ei aina saa perinteisestä liikkeestä.

Yritykset saavat olla nykyisin paljon varovaisempia kuin aikaisemmin. Moni yritys on

joutunut kärsimään, kun jokin pieni virhe tai väärä toimintatapa on tuonut huonoa

julkisuutta yrityksille, kun asiakkaat kertovat kokemuksistaan blogeissaan tai keskus-

telupalstoilla. Valitettavasti moni isokin yritys on päästänyt ongelman kasvamaan ja

esimerkiksi kun etsii Googlen hakukoneella erästä isoa kodinkoneliikettä, löytää en-

simmäiseltä sivulta moitteita heidän asiakaspalvelustaan. Jos tämä kyseinen liike ha-

luasi puhdistaa maineensa, se voisi ensinnäkin korjata ongelman asiakaspalvelun kes-

kuudessa ja kirjoittaa verkkosivujen ajankohtaisissa uutisissa, että ovat huomanneet

asiakaspalveluongelmat ja ne on nyt korjattu. Tämä toimenpide voi auttaa asiakkaita

näkemään, että heidän mielipiteensä ovat tärkeitä. Tämä tuo lisäarvoa yritykselle.

Vaarallista on mennä yrittäjänä tappelemaan muiden blogeihin tai keskustelupalstoil-

le, sillä jos asiakkaat huomaavat, että yrityksen puolustajat ovat itse yrittäjiä, kertovat

he siitä ja pahimmassa tapauksessa kärjistävät tilannetta entisestään. Blogeista voi olla

myös hyötyä yrityksille. Yrityksen omat työntekijät voivat ylläpitää omaa blogiaan,

jossa he ottavat vastaan asiakkaiden kommentteja ja vastaavat heidän murheisiinsa,
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samalla yrittäen pitää yrityksen maineen korkealla. Yrityksien blogista julkaistaan

yleensä myös RSS-syöte, jolloin asiakas tai tietoa haluava henkilö voi vaikkapa mat-

kapuhelimensa RSS-lukijaohjelmalla lukea blogikirjoitukset suoraan niiden saapuessa.

Asiakkaiden omista kirjoituksista blogeissa tai keskustelupalstoilla voi olla hyötyä,

sillä myös pieni yritys voi saada hyvää ilmaista mainontaa, kun iloinen asiakas kertoo,

miten hyvä palvelu tai tuote yrityksellä on. Tämä lisää yrityksen arvoa ja luo uusia

asiakassuhteita. Jos joku kirjoittaa jotain negatiivista kyseisestä liikkeestä, muut hyvää

palvelua saaneet asiakkaat puolustavat lempiliikettään ja torjuvat syytteet kirjoittamal-

la lisää hyvistä kokemuksistaan.

Sähköinen asiakaspalvelu sisältää monia työkaluja, joiden avulla palvellaan asiakkai-

ta, vaikka juuri sillä hetkellä ei ollakaan kasvokkain. Asiakaskyselyssä Masajon asi-

akkaat, jälleenmyyjät ja terapeutit saivat antaa mielipiteitä, miten Masajon sähköinen

asiakaspalvelu on toiminut. Koska moni Masajon sähköisen asiakaspalvelun työkalu

on otettu käyttöön puolen vuoden sisällä, kaikilla vastanneilla ei ollut vielä kokemusta

niistä. Jälleenmyyjäkartta, joka toimii myös Masajon asiakashallintajärjestelmänä, sai

jälleenmyyjiltä ja terapeuteilta hyvää palautetta. Suurin osa oli tyytyväinen siihen, että

voivat kertoa asiakkaille toiminnastaan ja täten parantaa näkyvyyttään. Tämä lisää

heidän mahdollisuuttaan tuottaa omaa sisältöä Masajon verkkosivuilla. Jonkin verran

tuli myös uusia ideoita vapaavastauskentän avulla, jotka auttavat hiomaan ohjelmaan

vieläkin parempaan suuntaan. Masajo otti vähän aikaa sitten käyttöön tilausjärjestel-

män, joka samalla integroitiin jälleenmyyjäkartan kanssa. Jälleenmyyjät ja terapeutit

ovat pyytäneet esitteitä ja etikettejä tulostettavaksi, joten nyt saman palvelun kautta he

voivat lähitulevaisuudessa tulostaa niitä sieltä. Ongelmana on myös ollut, etteivät

kaikki jälleenmyyjät ja terapeutit ole aina tienneet, mitä tuotteita he voivat hankkia,

joten nyt tilausjärjestelmä auttaa heitä näkemään olemassa olevat tuotteet. Jos tuotteet

loppuvat, on heillä nyt myös mahdollisuus tehdä varaus sen kautta, joka on aikaisem-

min tehty puhelimitse käyttäen kevyempää varausohjelmaa.

Yksityiset asiakkaat voivat Masajon jälleenmyyjäkartan avulla löytää lähimmän jäl-

leenmyyjän. Heillä oli mahdollisuus arvioida kartan käytettävyyttä ja lähimmän jäl-

leenmyyjän etsimisen helppoutta. Suurin osa ei vielä ollut tutustunut karttaan, mutta

he, jotka olivat, pitivät siitä ja antoivat myös ehdotuksia, jotka tulevat auttamaan jäl-

leenmyyntikartan jatkokehittämisessä. Asiakaskyselyissä on mukava saada hyvää pa-

lautetta, mutta loppujenlopuksi ne risut ovat ne, jotka auttavat kehittymään. Jälleen-
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myyntikartan avulla asiakkaat, jotka ovat aikaisemmin kysyneet lähintä jälleenmyyjää

puhelimitse, voivat nyt löytää sen suoraan käymällä Masajon verkkosivuilla. Heillä on

myös mahdollisuus käydä Masajon tilausjärjestelmässä, erityisesti jos jälleenmyyjää

ei löydy omalta lähiseudulta. Mielenkiintoista oli se, että monet asiakkaat ja jälleen-

myyjät mainitsivat, miten asiakaskysely antoi heille hyviä vinkkejä, mitä työkaluja

heille on valmistettu. Vaikka tulokset kärsivät, kun kaikilla ei ollut vielä kokemusta

verkossa olevista järjestelmistä, niin nyt asiakaskysely nopeutti järjestelmien käyt-

töönottoa. Asiakaskysely toimi siis samalla jonkinlaisena mainoksena.

Kuten asiakaskyselyn vastauksista voi huomata, Masajon asiakkaat ovat henkilöitä,

jotka ajattelevat omaa terveyttään. Masajo on myös huomannut vuosien saatossa, että

asiakkaat, mukaan lukien myös terapeutit ja jälleenmyyjät, jotka ajattelevat omaa ter-

veyttään, ajattelevat myös muiden hyvinvointia. Tämän vuoksi Masajo luottaa asiak-

kaisiinsa ja siksi myös yksityisasiakkailla on mahdollisuus maksaa tilaamansa tuotteet

laskulla. Koska muiden hyvinvointi on hyvin tärkeää Masajon asiakkaille, siksi he

pyysivät asiakaskyselyssä Masajoa julkaisemaan enemmän tietoa työstä, jota se tekee

Boliviassa, sekä myös miten Intiaanisokerin tuottajia kohdellaan. Asiakkaat antoivat

kyselyssä myös paljon ideoita, joista voisi olla hyötyä Masajon toiminnassa. Yksi par-

haimmista oli keskustelupalsta, jonka avulla asiakkaat voivat lukea ja kirjoittaa omia

ja toistensa kokemuksia. Tämänkaltaiset työkalut auttavat myös lisäämään kävijöiden

määrää verkkosivuilla, sillä se toimii Web 2.0 periaatteella, eli jokainen voi tuottaa

verkkosivuston sisältöä. Vaikka sähköinen asiakaspalvelu on hyvin tärkeä osa asia-

kaspalvelua, ei tule unohtaa asiakkaita, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää internetiä.

Tämän vuoksi kaikki tarvittavat perinteiset asiakaspalvelutavat on pidettävä käytössä,

jotta kaikki asiakkaat voisivat olla samanarvoisessa tilassa. Asiakaskysely paljasti

myös, miten moni tykkäsi mahdollisuudesta soittaa ja jutella asiakaspalvelun kanssa.

Tämä selkeästi myös lisää asiakastyytyväisyyttä, kun asiakas saa sellaista palvelua,

mitä hän haluaa ja samalla Masajon väki saa suoraan tietää, mitä asiakas ajattelee.

Mielenkiintoista on huomata, että vaikka kyselyt ovat eri ryhmille, niin monet vasta-

ukset näyttävät samalta. Esimerkiksi henkilöiden halu ostaa tulevaisuudessa Masajon

tilausjärjestelmästä osoittaa, että molemmat osapuolet, niin yksityiset asiakkaat kuin

myös jälleenmyyjät ja terapeutit sanovat, että vähän yli 10 prosenttia heistä ei halua

tilata tilausjärjestelmän kautta. Eroa löytyy enemmän ehkä -vastauksista, sillä yrittäjät

haluavat nähdä, tuoko se heidän toiminnalleen lisäarvoa. Loppujen lopuksi heillä on
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saman verran mahdollisuuksia tilata, jos niin katsovat parhaaksi. Samankaltaiset vas-

taukset osoittavat, että tulos pitää paikkansa.

Liite 3 sisältää diaesityksen asiakaskyselyn vastauksista, joka esitettiin Masajon väel-

le. Tilaisuus oli kaikille hyvin antoisa, sillä monia asioita on arvailtu, mutta nyt oli

jotakin, josta pystyi jo vetämään johtopäätöksiä. Päätöksiä on tulevaisuudessa hel-

pompi tehdä, kun tietää asiakkaiden mielipiteet. Masajo tulee tulevaisuudessakin suo-

rittamaan asiakastyytyväisyystutkimuksia, sillä tämä kokemus osoitti niiden tehok-

kuuden. Tulevaisuudessa on myös mielenkiintoista verrata eri aikakausien tuloksia ja

katsoa, miten ne eroavat toisistaan ja miten kehitys on mennyt eteenpäin. Tulevaisuu-

dessa olisi myös hyvä kysyä asiakkailta, jälleenmyyjiltä ja terapeuteilta, mitä mieltä

he ovat Masajon juuri julkaisemasta tilausjärjestelmästä, ja miten sitä voisi jatkossa

kehittää.



63

LÄHTEET

Aalto, T. 2008. Sosiaalinen media vaatii asennetta. Tuhat sanaa. Viitattu 28.3.2009.

http://tuhatsanaa.net/sosiaalinen_media_vaatii_asennetta

Davis, H. 2007. Google: kuinka varmistat verkkonäkyvyytesi. Helsinki: Readme.fi.

Ellonen, E. 1995. Asiakaspalvelu A:sta O:hon. Helsinki: Mi-Education.

Google Analytics. Viitattu 27.3.2009. https://www.google.com/analytics/reporting/

Google. viitattu 6.2.2009. http://www.google.fi/search?q=intiaanisokeri

Hintikka, K. 2007. WEB 2.0 – johdatus internetin uusiin liiketoimintamahdollisuuk-

siin. TIEKE. Viitattu 6.2.2009.

http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/20815/file/julkaisu_28.pdf

Johnson, P. 2007. What NPS -- Net Promoter Score -- Leaves Out. Shortcuts to Re-

sults. Viitattu 26.3.2009. http://www.panache-yes.com/npspromoterscore.html

Kalliala, A. & Maunuksela-Malinen, P. & Saloniemi, M. 2004. Kuusi ensiaskelta tieto-

tekniikan hyödyntämisessä. TIEKE. Viitattu 19.2.2009.

http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/12423/file/Kuusiensiaskelta-opas.pdf

Kangas, P. & Bäck, A. & Toivonen, S. 2007. VTT:n mukaan sosiaalinen media tar-

joaa lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. VTT. Viitattu 28.3.2009.

http://www3.vtt.fi/uutta/2007/20070322.jsp?size=bigger

Korpela, J. 2004. Tietoturvaa peruskäyttäjälle. TIEKE. Viitattu 12.11.2008.

http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/13782/file/Tietoturvaopas_pdf.pdf

Koskinen, J. 2004. Verkkoliiketoiminta. Helsinki: Edita.

http://tuhatsanaa.net/sosiaalinen_media_vaatii_asennetta
https://www.google.com/analytics/reporting/
http://www.google.fi/search?q=intiaanisokeri
http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/20815/file/julkaisu_28.pdf
http://www.panache-yes.com/npspromoterscore.html
http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/12423/file/Kuusiensiaskelta-opas.pdf
http://www3.vtt.fi/uutta/2007/20070322.jsp?size=bigger
http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/13782/file/Tietoturvaopas_pdf.pdf


64

Larvanko, L. 2007. 10 syytä miksi antamalla ilmaiseksi tienaa eniten. Inventive De-

sign. Viitattu 14.2.2009.

http://www.inventive.fi/10-syyta-miksi-antamalla-ilmaiseksi-tienaa-eniten/

Majaniemi, S. 2007. Kuluttajamarkkinoinnin käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat.

Metsämäki, M. 2000. Verkkopalvelun suunnittelu. Helsinki: Edita.

O'Reilly, T. 2005. What Is Web 2.0. O'Reilly Media. Viitattu 6.2.2009.

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Pohjanoksa, I & Kuokkanen, E. & Raaska, T. 2007. Viesti verkossa : digitaalisen vies-

tinnän käsikirja. Helsinki: Infor.

Raninen, T. & Rautio, J. 2003. Mainonnan ABC. Helsinki: WSOY.

Vehmas, S. 2008. Perusta menestyvä verkkokauppa. Jyväskylä: Docendo.

http://www.inventive.fi/10-syyta-miksi-antamalla-ilmaiseksi-tienaa-eniten/
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html


65

LIITTEET

Liite 1. Asiakastyytyväisyyskysely yksityisille asiakkaille

Hyvä Asiakkaamme

On ollut ilo työskennellä Masajolla, ja kuulla kokemuksianne Intiaaniso-
keri-täysruokosokerista ja Ruususuola-kristallisuolasta, joita Masajo on
tuonut maahamme jo lähes 9 vuoden ajan. Viimeisien vuosien aikana
tuotteiden alkuperämaassa Boliviassa, Masajo on kouluttanut alkuperäis-
kansaa ravitsemuksesta ja alkuperäistuotteiden merkityksestä. Tämän ke-
hityksen myötä Masajo on myös kehittänyt asiakaspalveluaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijana toteutan asiakastyytyväi-
syyskyselyn osana opinnäytetyötäni, jonka aiheena on sähköinen asiakas-
palvelu. Kaikki vastaukset käsitellään ja raportoidaan täysin luottamuk-
sellisesti ja anonyymeina Masajolle.

Vastauksenne on erittäin tärkeä niin minulle, kuin myös Masajon kehityk-
selle. Vastaamiseen menee noin viisi minuuttia. Annathan palautteen vii-
meistään 14.2.2009.

Ystävällisin terveisin,
Johannes Kuosmanen
Asiakaspalvelija/ICT-kehittäjä
Oy Masajo Ab
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Hyvä Asiakkaamme!
Jotta voisimme kehittää toimintaamme edelleen, toivomme sinun antavan meille pa-
lautetta tämän
kyselyn kautta.

Tietyt kohdat vaativat vastaamaan johonkin vaihtoehtoon, nämä kysymykset on mer-
kattu
*-merkillä.

Jos kysymys on monivalintakysymys, valitse vain yksi vaihtoehto, ellei toisin mainita
kysymyksessä.

Ikäsi?*
18 tai alle

19 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80+

Oletko?*
Nainen

Mies
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Asuinalueesi?*
Uusimaa

Satakunta/Varsinais-Suomi

Pirkanmaa/Häme

Kymi/Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Keski-Suomi

Vaasa

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Oulu

Lappi

Ahvenanmaa

Jokin muu

Miten tutustuit tuotteisiimme?*
Ystävä/tuttava kertoi

Perheenjäsen kertoi

Luin lehtiartikkelin

Luin esitteen

Tutustuin luennolla/esittelyssä

Hakukoneella internetissä

Kysyin numeropalvelusta

Löysin sattumalta

Kuinka kauan olet käyttänyt Intiaanisokeri-täysruokosokeria?*
Alle vuoden

1-2 vuotta

3-4 vuotta

5-6 vuotta

yli 7 vuotta

En ole käyttänyt ollenkaan
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Kuinka kauan olet käyttänyt Ruususuola-kristallisuolaa?*
Alle vuoden

1-2 vuotta

3-4 vuotta

yli 5 vuotta

En ole käyttänyt ollenkaan

Jos 4kg Intiaanisokeri-pussin rinnalle tulisi toinen pakkauskoko, mikä olisi mie-
lestäsi paras?*

2kg

1kg

500g

Toista pakkauskokoa ei tarvita

En osaa sanoa

Mitä mieltä olet 1kg Ruususuola-sirottimesta?*
Juuri oikean kokoinen, kätevä keittiössä

500g sirotin olisi parempi

10kg pussi on paras

5kg pussista pidin enemmän

2kg pussia kaipaisin takaisin

1kg pussi olisi se mieluisin

500g pussi olisi sopiva

En osaa sanoa

Masajon toimistossa muuttui puhelinjärjestelmä noin vuosi sitten. Merkkaa pu-
helinjärjestelmäämme kuvaavat kohdat (Voit valita usean vaihtoehdon).

Masajon toimistopuhelin:*
Toimii moitteettomasti

Kaikuu

Surisee

Kuuluu huonosti

Sanoo, ettei ole käytössä

Lievää häiriötä, mutta ei häiritsevää

En ole koskaan soittanut
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Miten arvioisit Masajon verkkosivustoa?

www.intiaanisokeri.fi

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri miel-
tä

En osaa sa-
noa/en ole
tutustunut

Sivusto herättää
mielenkiintoa*
Löydän aina etsi-
mäni tiedon*
Sisältö on ajan-
tasainen*
Pidän sivuston
ulkoasusta*

Mitä tietoa haluaisit löytää verkkosivustolta?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________

Jälleenmyyjäkartta

Masajo julkaisi hiljattain työkalun, joka auttaa asiakasta löytämään lähimmän jäl-
leenmyyjän. Vastaa seuraaviin väittämiin.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri miel-
tä

En osaa sa-
noa/en ole
tutustunut

Sitä on helppo käyt-
tää*
Löydän helposti lä-
himmän jälleenmyy-
jäni*

Miten Masajo voisi parantaa jälleenmyyjäkarttaa?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

http://www.intiaanisokeri.fi/
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Sähköinen tilausjärjestelmä

Tähän asti tuotteita on ollut mahdollista tilata enimmäkseen puhelimitse. Masajo ottaa
sähköisen tilausjärjestelmän käyttöön lähiaikoina.

Onko netin kautta helpompi tilata kuin puhelimella? *
Kyllä, internet luo uusia mahdollisuuksia

Ei, perinteinen tapa on helpompi

Oletko ostanut mitään Internetin kautta? *
Kyllä

En ole

Voisitko ajatella ostavasi Masajon tuotteita internetin kautta? *
Kyllä

En

Ehkä

Masajon tilausjärjestelmä tulee sisältämään seuraavanlaisia ominaisuuksia.

Mitkä vaihtoehdot ovat mielestäsi tärkeimpiä? (Voit valita usean vaihtoehdon)
Voi tilata milloin vain

Pystyy seuraamaan, mitä on tilannut aikaisemmin

Näkee suoraan hinnan ja tuotteiden saatavuuden

Saa edelleen maksaa laskulla

Millä todennäköisyydellä suosittelisit Masajon tuotteita ystävillesi?*
5 = Erittäin todennäköisesti

4

3

2

1 = En kovinkaan todennäköisesti

Ja vielä lopuksi...
Mitä muuta Masajo voisi tehdä kehittääkseen toimintaansa?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Liite 2. Asiakastyytyväisyyskysely jälleenmyyjille ja terapeuteille

Hyvä Yhteistyökumppanimme

On ollut ilo työskennellä Masajolla, ja kuulla kokemuksianne Intiaaniso-
keri-täysruokosokerista ja Ruususuola-kristallisuolasta, joita Masajo on
tuonut maahamme jo lähes 9 vuoden ajan. Viimeisien vuosien aikana
tuotteiden alkuperämaassa Boliviassa, Masajo on kouluttanut alkuperäis-
kansaa ravitsemuksesta ja alkuperäistuotteiden merkityksestä. Tämän ke-
hityksen myötä Masajo on myös kehittänyt asiakaspalveluaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijana toteutan asiakastyytyväi-
syyskyselyn osana opinnäytetyötäni, jonka aiheena on sähköinen asiakas-
palvelu. Kaikki vastaukset käsitellään ja raportoidaan täysin luottamuk-
sellisesti ja anonyymeina Masajolle.

Vastauksenne on erittäin tärkeä niin minulle, kuin myös Masajon kehityk-
selle. Vastaamiseen menee noin viisi minuuttia. Annathan palautteen vii-
meistään 14.2.2009.

Ystävällisin terveisin,
Johannes Kuosmanen
Asiakaspalvelija/ICT-kehittäjä
Oy Masajo Ab
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Hyvä Yhteistyökumppanimme!

Jotta voisimme kehittää toimintaamme edelleen, toivomme sinun antavan meille pa-
lautetta tämän
kyselyn kautta.

Tietyt kohdat vaativat vastaamaan johonkin vaihtoehtoon, nämä kysymykset on mer-
kattu
*-merkillä.

Jos kysymys on monivalintakysymys, valitse vain yksi vaihtoehto, ellei toisin mainita
kysymyksessä.

Oletko?*
Jälleenmyyjä

Terapeutti/hoitohenkilökuntaa

Molemmat

En kumpikaan

Yrityksenne henkilökunnan lukumäärä? *
1

2-4

5-10

11-15

16-20

yli 20
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Yrityksen sijainti?
Uusimaa

Satakunta/Varsinais-Suomi

Pirkanmaa/Häme

Kymi

Etelä-Savo

Keski-Suomi

Vaasa

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Oulu

Lappi

Ahvenanmaa

Jokin muu ________________

Miten tutustuit tuotteisiimme?*
Asiakas kysyi

Ystävä/tuttava kertoi

Perheenjäsen kertoi

Luin lehtiartikkelin

Luin esitteen

Tutustuin luennolla/esittelyssä

Hakukoneella internetissä

Kysyin numeropalvelusta

Löysin sattumalta

Kuinka kauan olet käyttänyt Intiaanisokeri-täysruokosokeria?*
Alle vuoden

1-2 vuotta

3-4 vuotta

5-6 vuotta

yli 7 vuotta

En ole käyttänyt ollenkaan
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Kuinka kauan olet käyttänyt Ruususuola-kristallisuolaa?*
Alle vuoden

1-2 vuotta

3-4 vuotta

yli 5 vuotta

En ole käyttänyt ollenkaan

Jos 4kg Intiaanisokeri-pussin rinnalle tulisi toinen pakkauskoko, mikä olisi mie-
lestäsi paras?*

2kg

1kg

500g

Toista pakkauskokoa ei tarvita

En osaa sanoa

Mitä mieltä olet 1kg Ruususuola-sirottimesta?*
Juuri oikean kokoinen, kätevä keittiössä

500g sirotin olisi parempi

10kg pussi on paras

5kg pussista pidin enemmän

2kg pussia kaipaisin takaisin

1kg pussi olisi se mieluisin

500g pussi olisi sopiva

En osaa sanoa

Pakataanko yrityksessäsi tuotteitamme pienempiin pakkauksiin?*
Kyllä

Ei



75

Masajon toimistossa muuttui puhelinjärjestelmä noin vuosi sitten. Merkkaa pu-
helinjärjestelmäämme kuvaavat kohdat (Voit valita usean vaihtoehdon).

Masajon toimistopuhelin:
Toimii moitteettomasti

Kaikuu

Surisee

Kuuluu huonosti

Sanoo, ettei ole käytössä

Lievää häiriötä, mutta ei häiritsevää

En ole koskaan soittanut

Miten arvioisit Masajon verkkosivustoa?

www.intiaanisokeri.fi

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri miel-
tä

En osaa sa-
noa/en ole
tutustunut

Sivusto herättää
mielenkiintoa*
Löydän aina etsi-
mäni tiedon*
Sisältö on ajan-
tasainen*
Pidän sivuston
ulkoasusta*
Mitä tietoa haluaisit löytää verkkosivustolta?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

http://www.intiaanisokeri.fi/
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Jälleenmyyjäkartta

Masajo julkaisi hiljattain työkalun, joka auttaa asiakasta löytämään lähimmän jäl-
leenmyyjän, eli mahdollisesti juuri sinun yrityksesi. vastaa seuraaviin väittämiin.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri miel-
tä

En osaa sa-
noa/en ole
tutustunut

Asiakkaan on helppo
löytää yrityksenne*
Yrityksen tietojen syöt-
täminen on helppoa*
Yrityksen tietojen
muuttaminen on help-
poa*
Myytävien tuotteiden
lisääminen on helppoa*
Tuotteiden muokkaa-
minen on helppoa*
Tuotteiden poistaminen
on helppoa*
Hintojen lisääminen
myytäviin tuotteisiin on
mielestäni tärkeää*
Kartta parantaa yrityk-
senne asemaa*

Miten Masajo voisi parantaa jälleenmyyjäkarttaa?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Sähköinen tilausjärjestelmä

Tähän asti tuotteita on ollut mahdollista tilata enimmäkseen puhelimitse. Masajo ottaa
sähköisen tilausjärjestelmän käyttöön lähiaikoina.

Onko netin kautta helpompi tilata kuin puhelimella? *
Kyllä, internet luo uusia mahdollisuuksia

Ei, perinteinen tapa on helpompi
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Oletko ostanut mitään Internetin kautta? *
Kyllä

En ole

Ostaisitko Masajon tuotteita internetin kautta? *
Kyllä

En

Ehkä

Masajon tilausjärjestelmä tulee sisältämään seuraavanlaisia ominaisuuksia.

Mitkä vaihtoehdot ovat mielestäsi tärkeitä? (Voit valita usean vaihtoehdon)
Voi tilata milloin vain

Pystyy seuraamaan, mitä on tilannut aikaisemmin

Näkee suoraan hinnan ja tuotteiden saatavuuden

Saa edelleen maksaa laskulla

Samalla tunnuksella ja salasanalla pääsee jälleenmyyjäkarttaan ja tilausjärjestel-
mään

Millä todennäköisyydellä suosittelisit Masajon tuotteita ystävillesi ja asiakkaille-
si?*

5 = Erittäin todennäköisesti

4

3

2

1 = En kovinkaan todennäköisesti

Ja vielä lopuksi...

Mitä muuta Masajo voisi tehdä kehittääkseen toimintaansa?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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