
         
         1 (40) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

ASIAKASKOKEMUS         
PIENELÄINVASTAANOTOLLA 
 

OPINNÄYTETYÖ -  AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 
 

T E K I J Ä :   Mia Jääskeläinen 



         
         2 (40) 

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU    OPINNÄYTETYÖ 
Tiivistelmä 
 

Koulutusala 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 
Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma 
Liiketalouden koulutusohjelma 
 Työn tekijä 
Mia Jääskeläinen 
 Työn nimi  
Asiakaskokemus pieneläinvastaanotolla 

Päiväys 24.9.2018 Sivumäärä/Liitteet 40/1  

Ohjaajat 
Virpi Oksanen, Pentti Mäkelä 
 Toimeksiantaja 
Pieneläinvastaanotto Lupsakka, Pasi Hallikainen 
 Tiivistelmä  
 
Opinnäytetyössä selvitetään, millainen Lupsakka pieneläinvastaanoton asiakaskokemus on sekä mistä eri osateki-
jöistä asiakaskokemus muodostuu. Tämän lisäksi tarkastellaan asiakkaan roolia yrityksen markkinoijana, myyjänä 
ja kokemusasiantuntijana. Tavoitteena oli myös kuulla asiakkaiden toiveita ja saada kehitysehdotuksia. 
 
Tutkimuksen pääaineisto koostuu vastaanotolla tehdyistä asiakashaastatteluista. Sekundaarinen aineisto on ke-
rätty eri verkkolähteiden asiakasarvioista, suositteluista ja muista keskusteluista pieneläinvastaanottoon liittyen. 
Tutkimusaineiston analyysissä on käytetty eri teorioiden lisäksi yhtä asiakaskokemuksen muodostumisen mallia.  
 
Asiakaskokemus on hyvin moniulotteinen ilmiö ja sen muodostumiseen vaikuttavien osatekijöiden tunnistamiseen 
ja mittaamiseen ei ole vielä vakiintuneita tapoja. Tutkimuskohteena olleen pieneläinvastaanoton asiakaskokemus 
näyttäytyi juuri niin monipuolisena ilmiönä mitä kirjallisuudessa on kerrottu ja aineistosta oli löydettävissä kaikkia 
teoriassa esitettyjä asiakaskokemukseen vaikuttavia elementtejä. Asiakkaiden kokemukset vastaanotolla olivat 
kauttaaltaan positiivisia, mutta myös joitakin toiveita palvelun parantamiseksi esitettiin.  

 
 
Avainsanat  
 

Asiakaskokemus, pieneläinvastaanotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
         3 (40) 

SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 
 

Field of Study 
Social Sciences, Business and Administration 
 Degree Programme 
Degree Programme in Business Administration 
Author 
Mia Jääskeläinen 
 Title of Thesis 
Customer Experience in Small Animal Practice 
Date 24.9.2018 Pages/Appendices  40/1 
Supervisors 
Virpi Oksanen, Pentti Mäkelä 
 
Client Organization /Partners 
Small Animal Practice Lupsakka, Pasi Hallikainen 
 
Abstract 
 
The aim of this study was to describe the customer experience (CX) and its components in Lupsakka small animal 
practice. In addition, the goal was to investigate how the client works as a marketer, seller and expert by experi-
ence. The aim was also to learn about the customers’ wishes and to obtain suggestions for development. 
 
The main data consists of client interviews at the clinic. Secondary data was collected from several website dis-
cussions, reviews and testimonials concerning Lupsakka small animal practice. The research data analysis is 
based on different theories and one conceptual model of the CX formation. 
 
Customer experience is a very multi-dimensional phenomenon and there are no established ways of identifying 
and measuring the components that affect its formation. The CX at the small animal practice has showed to be 
just as diverse as what is said in the literature. The results of the interviews and secondary data supported all the 
components of the CX which the theory describes. Although the CX at the clinic was positive, there were also 
some wishes for improving the service. 
 
 

Keywords 
 

Customer experience, small animal practice 

 



         
         4 (40) 

  
SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 5 

2 ASIAKASKOKEMUS ............................................................................................................ 7 

2.1 Asiakkaan aikakausi ja digitalisaation vaikutukset ........................................................................ 7 

2.2 Asiakaskokemuksen määritelmä ................................................................................................. 8 

2.3 Asiakaskokemuksen muodostumisen osa-alueet .......................................................................... 9 

2.4 Asiakaspolku, tunnepolku ja kohtaamispisteet ........................................................................... 12 

3 ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN JA TUTKIMINEN ...................................................... 14 

3.1 Yleistä mittaamisesta .............................................................................................................. 14 

3.2 Net Promoter Score (NPS) ....................................................................................................... 15 

3.3 Tunteiden mittaaminen ja havainnointi ..................................................................................... 16 

3.4 Eläinlääkäriliiketoimintaan liittyviä tutkimuksia .......................................................................... 16 

4 ASIAKASKOKEMUS PIENELÄINVASTAANOTOLLA, CASE LUPSAKKA ...................................... 18 

4.1 Pieneläinvastaanoton kuvaus ................................................................................................... 18 

4.2 Tutkimuksen kulku ja aineiston keruu....................................................................................... 19 

4.3 Aineiston käsittelyn vaiheet ..................................................................................................... 21 

5 AINEISTON TULOKSET, ANALYSOINTI JA TULKINTA, CASE LUPSAKKA ................................ 23 

5.1 Luotettavuusarviointi ............................................................................................................... 23 

5.2 Asiakaskokemuksen osatekijät ................................................................................................. 25 

5.3 Asiakas suosittelijana ja aiempien kokemusten merkitys ............................................................ 29 

5.4 NPS-suositteluhalukkuus ja hyvä asiakaskokemus ..................................................................... 30 

5.5 Hinta ja sen merkitys palveluntuottajan valintaan ..................................................................... 31 

5.6 Asiakkaiden toiveita ja kehittämisehdotuksia ............................................................................. 32 

5.7 Yhteenveto ja ajatuksia Lupsakan asiakaskokemuksesta ............................................................ 33 

6 POHDINTA ...................................................................................................................... 35 

LÄHTEET ............................................................................................................................. 38 

LIITE 1: HAASTATTELURUNKO WALK-IN ROKOTUSPÄIVILLE ................................................... 40 

 

 

 

 



         
         5 (40) 

1 JOHDANTO 
 
Markkinoilla vaikuttavat muutosvoimat: kilpailu on kiristynyt, asiakkaiden odotukset palve-
luille ovat nousseet ja he äänestävät herkästi jaloillaan. Asiakkaat saavat nopeasti sosiaali-
sen median kautta tietoa muiden asiakkaiden kokemuksista ja reagoivat tunteella yrityksiin 
ja niiden palveluihin. Yritykset, jotka ovat rakentaneet toimintansa asiakaskokemuksen ym-
pärille ovat kyenneet saavuttamaan kilpailuetua. (Juuti 2015, 13.) Asiakaskokemuksen 
merkitys nousee varsinkin toimialoilla, joissa on paljon kilpailua ja silloin kun tuotteita tai 
palveluita on vaikea erilaistaa. (Juuti, 2015, 40).  
 
Asiakaskokemus on ilmiönä hyvin monimuotoinen eikä yhtä vakiintunutta määritelmää sille 
ole. Löytänä ja Kortesuo (2011,11) ovat tiivistäneet asiakaskokemuksen määritelmän suo-
meksi seuraavasti: ”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden 
summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa”.  
 
Tämän opinnäytetyön aiheen valinta perustui asiakaskokemuksen käsitteen yleistymisen 
liiketalouden kirjallisuudessa. Ilmiönä asiakaskokemus on erittäin mielenkiintoinen mutta 
haastava tutkimuskohde. Toimeksiantajaa valitessa pyrittiin löytämään sellainen palveluja 
tarjoava yritys, jossa tunteiden osuuden asiakaskokemuksen muodostumisesta voidaan ar-
vioida olevan merkittävä. Toiveena oli toteuttaa tutkimus laadullisena haastattelututkimuk-
sena, jolloin tutkittavien määrän ei tarvinnut olla suuri. Muutamia potentiaaleja yrityksiä 
lähestyttiin ja lopulta toimeksiantajaksi valikoitui Lupsakka Pieneläinvastaanotto Kuopiosta. 
Vastaanotolla työskentelee eläinlääkäri Pasi Hallikainen ja kaksi klinikkaeläinhoitajaa. Aiem-
pia tutkimuksia tai kyselyitä asiakaskokemuksen tasosta tai asiakastyytyväisyydestä ei Lup-
sakassa ollut aiemmin tehty eikä asiakaspalautetta kerätty systemaattisesti. 
 
Yle uutisoi 26.6.2018 eläinlääkäribisneksen kilpailun kiristymisestä. Suomalaiset omistavat 
vuosi vuodelta enemmän lemmikkejä ja eläinlääkäriyritysten määrä on kasvanut noin nel-
jässä vuodessa yli sadalla.  Kilpailun kiristyessä myös asiakkaat vaativat enemmän, ovat 
entistä hintatietoisempia ja arvostavat pitkiä hoitosuhteita. (Yle, 2018.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Lupsakan pieneläinaseman asiakaskokemusta ja       
siihen vaikuttavia tekijöitä asiakkaiden näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä asiakasymmär-
rystä ja sen kautta auttaa toimeksiantajaa ylläpitämään hyvää palvelun ja asiakaskokemuk-
sen tasoa. Gerdt ja Korkiakosken (2016, 37) mukaan asiakkaan nykytilan arviointi kannat-
taa tehdä pelkän asiakastyytyväisyyden selvittämisen sijaan laadullisena tutkimuksena, jolla 
saadaan arvokkaita avoimia kommentteja. Asiakashaastattelut toteutettiin vastaanotolla 
kahtena päivänä rokotuskäyntien yhteydessä. Sekundaarisena aineistona käytettiin netistä 
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löytyvä word-of-mouth: kirjoittajien arvioita ja kokemuksia Lupsakasta vuosina 2017 ja 
2018. 
 
Työ rakentuu teoriaosuudesta kappaleissa kaksi ja kolme, joissa perehdytään asiakaskoke-
muksen eri määritelmiin, sen muodostumisen osa-alueisiin ja malleihin sekä asiakaskoke-
muksen tutkimiseen ja mittaamiseen. Kappaleessa neljä kuvaillaan tutkimuksen tavoitteita 
ja kulkua sekä aineiston keräämistä ja käsittelyä. Lopuksi kappaleessa viisi esitellään tulok-
set, joiden analysoinnin ja tulkinnan pohjalta esitetään toimeksiantajalle muutamia ajatuk-
sia toiminnan kehittämiseksi. 
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2 ASIAKASKOKEMUS 
 

Markkinoinnin ja palvelujen johtamista käsittävässä kirjallisuudessa asiakaskokemus ei ole 
perinteisesti ollut esillä yksittäisenä käsitteenä, vaan tutkimus on keskittynyt mittaamaan 
asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua. (Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, 
Tsiros ja Schlesinger 2009, 32.) Asiakaskokemuksesta tulee helposti mieleen vain ne asiat, 
jotka ovat lähimpänä asiakasta kuten myynti ja asiakaspalvelu. Asiakaskokemukseen vai-
kuttavat kuitenkin kaikki yrityksen toiminnot. Asiakaskokemusajattelussa asiakas siirretään-
kin yrityksen toiminnan keskiöön. (Löytänä ja Kortesuo 2011, 24-26.) 
 

2.1 Asiakkaan aikakausi ja digitalisaation vaikutukset 
 

Tutkimusyhtiö Forrester Inc. esitteli vuonna 2011 Age of The Customer -mallin. Löytänä ja 
Korkiakoski (2014, 14-17) ovat kuvailleet mallia suomeksi kirjassaan Asiakkaan aikakausi.  
Kirjoittajien mukaan malli tiivistää hyvin viime vuosikymmeninä tapahtuneet muutokset yri-
tysten kilpailukeinoissa. Valmisteollisuuden, jakelun ja informaation aikakausien kilpailuedut 
ovat murtuneet ja asiakkaan aikakaudella on enää yksi ainutlaatuinen kilpailuetu: kyky 
luoda asiakaskokemuksia.  
 
Juutin (2015, 13) mukaan asiakkaat haastavat organisaatioita yhä enemmän ja äänestävät 
herkästi jaloillaan. Tietoa kilpailijoiden palveluista ja muiden asiakkaiden kokemuksista on 
saatavilla netistä nopeasti ja asiakkaat reagoivat tunteillaan, kun perinteisesti organisaatiot 
ovat rakentaneet toimintaa rationaalisista lähtökohdista. Suomessa ollaan kilpailijamaihin 
verrattuna jäljessä reagoinnissa kulttuurin muutokselle. Juuti korostaa, että tärkein vaati-
mus uudenlaisen organisaatiokulttuurin rakentamiselle on, että keskiöön nostetaan asiak-
kaiden kokemukset.  
 
Digitaalisen ajan asiakas etsii tietoa netistä ja myös neuvoo ja jakaa kokemuksiaan muille. 
Varsinkin toisten asiakkaiden suositukset ohjaavat päätöksentekoa enemmän kuin mai-
nonta. (Ilmarinen ja Koskela, 2015.) Kuluttaja tekee ostopäätökset suurimmaksi osaksi jo 
etukäteen netissä etsien tietoa ja vertaillen hintoja, ja vertaisryhmän arvioinnit ja palaut-
teet ovat yhä tärkeämpi kriteeri tehtäessä valintaa. Ostopäätös helpottuu merkittävästi, jos 
positiivisia arvioita on paljon. (Hämäläinen, Maula ja Suominen 2016.) Asiakkaitten uusi 
rooli yrityksen markkinoijana, kirjoittaen esimerkiksi sosiaaliseen mediaan arvioita, sisältää 
myös kääntöpuolen: asiakkaasta voi tulla myös kriittinen arvostelija ja hän voi jopa vahin-
goittaa yritystä kritiikillään tai tarkoituksellisella mustamaalauksella. (Ilmarinen ja Koskela 
2015.) 
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Asiakkaiden käyttäytymisen muuttuessa yritystenkin täytyisi oppia asiakkaiden tavoille. 
Asiakas päättää, missä, miten ja milloin hän halua asioida. Nopean teknologian aikakau-
della asiakas ei enää ymmärrä, miksi pitäisi jonottaa puhelimessa asiakaspalveluun tai 
odottaa pitkään vastausta yhteydenottopyyntöön. Asiakkaat odottavat, että heidän tarpei-
siinsa vastataan heti, myös virka-ajan ulkopuolella. Asiakkaitten odotustason muutos näkyy 
kaikilla toimialoilla. Jos aiemmin asiakas hyväksyi 3-10 minuutin jonotusajan puhelinpalve-
luun, nyt hyväksyttävä aika on 1-2 minuuttia. Useita palveluja, kuten lääkärin ajanvarauk-
sia, halutaan nyt ostaa 24/7. (Ilmarinen ja Koskela 2015.) 
 

2.2 Asiakaskokemuksen määritelmä 
 

Asiakaskokemuksen, customer experience (CX), termin liiketoiminnassa nostivat esille 
vuonna 1998 Pine ja Gilmore Harward Business Review:n artikkelissa elämystaloudesta. 
Heidän määritelmässään asiakkaan kokemus on aina subjektiivinen ja muodostuu silloin, 
kun yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut koskettavat asiakasta fyysisellä, emotionaali-
sella, rationaalisella tai jopa henkisellä tasolla.  
 
Termi on sittemmin yleistynyt liiketalouden ja markkinoinnin kielessä 2000-luvun alussa ja 
aiheesta on runsaasti kirjallisuutta, viime vuosina myös suomeksi ilmestynyttä. (Löytänä ja 
Kortesuo 2011, 11.) Termin määritelmiä löytyy useita, mutta ilmiön monimuotoisuuden 
vuoksi yhtä käyttöön vakiintunutta määritelmää ei ole ollut. Myöskään tutkimusta eri teki-
jöiden vaikutuksesta asiakaskokemukseen ei ole vielä kovin paljon. (Verhoef ym. 2009, 33-
35.) 
 
Meyerin ja Schwagerin (2007, 116-126) määritelmän mukaan asiakaskokemus on yksilön 
henkilökohtainen reaktio, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yritykseen joko suorasti tai 
epäsuorasti. Suora vuorovaikutus tapahtuu enimmäkseen ostoprosessin vaiheessa ja aloite 
tulee yleensä asiakkaan puolelta. Epäsuorat kontaktit yleisimmin sisältävät suunnittelemat-
tomia kohtaamistilanteita yrityksen tuotteen, brändin tai palvelun kanssa. Kohtaamiset voi-
vat liittyä word-of-mouth vertaisviestinnän suositteluihin tai kritiikkiin, mainontaan, uutisiin 
tai tuotearvioihin. 
  
Verhoef ym. (2009, 31-41) määritelmässä asiakaskokemus sisältää asiakkaan kognitiivisen, 
affektiivisen, emotionaalisen, sosiaalisen tai fyysisen reagoinnin yritystä kohtaan. Kokemus 
sisältää tekijöitä, joihin yritys voi vaikuttaa, ja myös tekijöitä joihin yritys ei lainkaan itse voi 
vaikuttaa. Määritelmä sisältää myös huomion siitä, että kokemus muodostuu eri kanavissa 
ja voi alkaa jo ennen ostoa sekä jatkuu myös ostotapahtuman jälkeen. 
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Bean ja Van Tyne (2012, 2) määrittelevät asiakaskokemuksen kaikiksi kohtaamisiksi, joita 
asiakkaalla on yrityksen kanssa. Vuorovaikutus voi olla suoraa tai epäsuoraa sisältäen ei 
vain tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvät tilanteet, vaan myös vaikkapa mainonnan tai 
sosiaalisen verkoston kautta syntyneet kohtaamisen hetket. 
 
Suomalaisen määritelmän termille ovat luoneet Löytänä ja Kortesuo (2011,11) toivoen sen               
vakiintuvan osaksi suomalaisten yritysten sanastoa: 
 
”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas 
yrityksen toiminnasta muodostaa”.  
 
Filenius (2015, 24) arvioi, että edellinen määritelmä on onnistunut ja kattava sekä joustava 
sisältäen monta olennaista asiaa. Tärkeää on ymmärtää, että kyse on kokonaisuudesta, 
joka muodostuu yksittäisten kokemusten summasta. Filenius myös korostaa, että asiakas-
kokemus on aina hyvin yksilöllinen ja erittäin henkilökohtainen. Yksilö tulkitsee tunteitaan 
ja mielikuviaan aina täysin omasta näkökulmastaan ja on subjektiivisesti oikeassa.  
 
Juutin (2015,41) mukaan asiakaskokemus liittyy mihin tahansa vuorovaikutussuhteeseen 
asiakkaan ja organisaation tai sen tuotteiden välillä. Kokemus voi syntyä erilaisissa kana-
vissa henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Kokemukseen vaikuttaa myös epäsuorasti saatu in-
formaatio, ennakkokäsitykset tai aiemmat kokemukset.  
 
Rantanen (2016, 167-168) painottaa, että kokemus ei synny nollatilasta, vaan ihmisillä on 
takanaan pitkä historiaa ja jokaisella on oma tapansa toimia ja ajatella. Yksilöllinen persoo-
nallisuus ja temperamentti ohjaavat asiakkaiden huomiota erilaisiin asioihin ja tarpeet ja 
arvostukset muuttuvat jatkuvasti. Kokemus ei siten ole koskaan kaikille samanlainen eikä 
sitä voi ohjailla yhteisesti. 
 

Ahvenainen, Gylling ja Leino (2017, 9-10) korostavat tunteiden osuutta ja määrittelevät 
asiakaskokemuksen siksi tunteeksi, joka asiakkaalle muodostuu kaikista kohtaamisista pal-
veluntarjoajan henkilöiden, kanavien ja tuotteiden kanssa.  
 

2.3 Asiakaskokemuksen muodostumisen osa-alueet 
 

Verfoef ym. (2009, 32) ovat kehittäneet eri vähittäiskaupan alan lähteisiin ja tutkimuksiin 
perustuvan mallin asiakaskokemuksen muodostumisesta. Malli sisältää tekijöitä, joihin yri-
tys voi vaikuttaa, kuten palvelun asiakasrajapinta, liiketila, tuotevalikoima ja hinta.  
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Tekijöitä joihin yritys ei voi vaikuttaa, ovat sosiaalinen ympäristö, tilannekohtaiset muuttu-
jat ja asiakkaan henkilökohtaiset motiivit ja asenteet. Lisäksi asiakaskokemukseen vaikutta-
vat brändi, kohtaamiset muissa kanavissa ja asiakkaan kaikki aiemmat kokemukset yrityk-
sestä. 
 

 
KUVIO 3. Asiakaskokemuksen muodostumisen malli. Mukailtuna Verhoef ym. 2009 

 

Palveluliiketoiminnan näkökulmasta mallin asiakaskokemukselle ovat esittäneet Wall ja En-
vick (2008). Mallissa asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttavat kolmenlaiset ’’vihjeet’’: toi-
minnalliset, mekaaniset ja humaaniset. Toiminnalliset vihjeet sisältyvät toimintoon itseensä, 
kuten tekniseen suoriutumiseen. Mekaanisia vihjeitä ovat ulkoiset tekijät kuten saavutetta-
vuus ja fyysinen tila. Humaaniset vihjeet liittyvät palveluntarjoajiin henkilöinä, kuten ystä-
vällisyyteen ja ulkoiseen olemukseen. Arvioimalla näitä kaikkia tekijöitä yritys saa tietoa asi-
akkaiden kokemuksista. 
 
Ahvenainen (2017, 9-10) esittää, että asiakaspalvelun onnistumista kaikenlaisissa kohtaa-
mispisteissä voisi arvioida kolmesta eri näkökulmasta: 
 
• TUNNE - Mitä tunteita kohtaaminen herätti?  
• TEHOKKUUS - Toteutuiko asetettu tavoite?  
• HELPPOUS - Kuinka vaivattomasti tavoitteeseen päästiin? 
  

Sosiaalinen 
ympäristö

(arvostelut, yhteisöt)

Asiakasrajapinta
(asiakaspalvelijat, teknologia)

Liiketilan ilmapiiri
Valikoima

Hinta
Muut kanavat 

Brändi

Tilannemuuttujat   
(liiketilan sijainti, kilpailutilanne)

Aiemmat 
kokemukset

Kuluttajamuuttujat
(tavoitteet, motiivit, asenteet)

ASIAKASKOKEMUS
(kognitiivinen, emotionaalinen, 

sosiaalinen, fyysinen)
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Jalosen mukaan (2016, 66-67) ostopäätös ei synny pelkästään rationaalisen järkeilyn tulok-
sena, vaan siihen vaikuttaa myös tunteet. Yritys, joka pystyy luomaan asiakkaaseen tun-
neyhteyden, luo mielihyväntunnetta ja auttaa saamaan positiivisen ostopäätöksen.  
 
Tutkimuksien mukaan jopa kaksi kolmasosaa asiakaskokemuksesta on tunnetta. Tunne-
elementin huomioiminen asiakaskokemuksen kehittämisessä ja mittaamisessa koetaan 
usein kuitenkin hankalaksi. (Brusi ja Rantanen 2017.) Asiakaskokemuksen johtaminen pe-
rustuu keskeiseltä osaltaan tunteiden käsittelyyn. Tunteet ovat kuitenkin vaikeaselkoisia, 
alitajuisia ja niistä on vaikea puhua. (Juuti 2015, 48.) 
 
Asiakkaiden tunteita syntyy jatkuvasti, ne ovat eri asiakkailla erilaisia, muuttuvia ja voivat 
osittain olla tiedostamattomia. Tunteet ovat hankalia tutkia ja tunnistaa, mutta asiakastun-
teiden voiman oivaltamisessa voi päästä eteenpäin nostamalla asiakkaiden tunteet esille eri 
tilanteissa yrityksen toiminnassa. (Rytövuori, Ainasoja, Vulli, Tuisku, Ilves, Lylykangas, 
Ruohonen ja Surakka, 2015.) 
 
Ahvenaisen ym. (2017, 33-63) mukaan asiakaskokemuksen muodostumista voidaan tarkas-
tella myös kolmella eri kohtaamisen osa-alueella. Fyysinen kohtaaminen on tutuin osa asia-
kaskokemusta, jossa asiakas ja yrityksen edustaja kohtaavat kasvotusten. Digitaalinen koh-
taaminen erilaisissa palveluissa tai sosiaalisessa mediassa on korostunut merkitykseltään 
digitalisoitumisen lisääntyessä. Tiedostamaton tunnekokemus sisältää kaikki aiemmat mieli-
kuvat ja ajatukset, jotka vaikuttavat brändikokemuksen syntymiseen. Kaikki yrityksien 
luoma asiakaskokemus muodostuu näistä kolmesta ulottuvuudesta.  
 

Gerdt ja Korkiakoski (2016, 229-234) ovat eritelleet hyvän asiakaskokemuksen elementtejä 
seuraavan tarkastuslistan avulla (mukaillen):   
 

Saavutettavuus: 
Saako asiakas valita haluamansa kanavan ja ajankohdan palvelulle? 
Löytääkö asiakas helposti tarvitsemansa palvelun tai tuotteen?  
 
Nopeus:  
Kuinka nopeasti asiakas saa vastauksen kysymyksiinsä ja tärkeimmän tiedon palvelusta? 
 
Prosessien sujuvuus:  
Onko asiakkaan asioimiskokemus yrityksen kanssa sujuva ennen ja jälkeen ostopäätöksen?  
 
 



         
         12 (40) 

Asioinnin miellyttävyys: 
Onko yrityksen palvelulupaus määritelty? Ovatko asiakkaat tyytyväisiä palveluun? Onko yri-
tyksessä hyvä henki ja auttaako se asiakaskeskeisen kulttuurin muodostumista ja säily-
mistä? 
 

2.4 Asiakaspolku, tunnepolku ja kohtaamispisteet 
 

Asiakaspolun teoria on syntynyt kuluttajan ostopäätösprosessimallien teorian pohjalta. 
Asiakaskokemuksen prosessia voidaan havainnollistaa esittämällä aikajanalla asiakkaan 
käymä polku organisaation kanssa. Prosessi alkaa jopa ennen ostoa ja päättyy oston jälkei-
seen vaiheeseen. (Lemon ja Verhoef 2016, 69-96.)    
 
Kuluttajan kokemuksia voidaan tutkia eri kohtaamispisteiden kautta keräämällä tietoa jokai-
sesta pisteestä erikseen. Asiakaspolun tärkeimmät kohtaamispisteet vaihtelevat asiakkaan 
tilanteen ja yrityksen mukaan. Mikäli yritys tarjoaa palveluita, palveluun liittyvät vuorovai-
kutustilanteet ovat silloin merkityksellisimpiä. (Meyer ja Schwager 2007, 116-126.) 
 
Kohtaamispisteet ovat kaikki ne paikat ja tilanteet, joissa asiakas kohtaa yrityksen joko 
vuorovaikutuksessa tai passiivisesti. (Löytänä ja Kortesuo 2011,74). Jokainen kohtaamis-
piste muodostaa pienen osan asiakaskokemuksesta. Asiakkaat kohtaavat yrityksen myös 
välillisesti mainonnan, sosiaalisen median, yrityksen kumppaneiden tai muiden asiakkaiden 
kautta. Kohtaamispisteitä on siksi valtava määrä. (Ahvenainen ym. 2017, 68-75.) 
 

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön tutkimushanke MakeMyDay – Tunne-
polku liiketoiminnan kehittämisessä (2015) tutki asiakkaan tunteiden huomioimista liiketoi-
minnassa. Hankkeessa selvitettiin, millaisia tunnekokemuksia asiakkailla on asiakaspolun eri 
vaiheissa ja miten tunnistaa ja hyödyntää erilaisia tunteita asiakassuhteen kohtaamispis-
teissä. Hankkeessa luotu käsite Tunnepolku muodostuu kaikista asiakkaan kokemista tun-
teista, jotka syntyvät asiakaspolun eri vaiheissa aina ensikontaktista viimeiseen kokemuk-
seen. Tunnepolku sisältää asiakkaan tiedostetut ja tiedostamattomat tunteet, jotka synty-
vät joko fyysisessä tai digitaalisessa kohtaamisessa yrityksen kanssa suorana kohtaami-
sessa kuten asiakaspalvelussa, tai epäsuorasti kuten keskusteluissa sosiaalisessa mediassa.  
Tutkimuksessa todettiin, kuinka vaikeaa asiakkaiden tunnekokemusten todentaminen on. 
Tunteet tulevat ja menevät nopeasti, lisäksi ne kiertyvät ja rakentuvat jatkuvasti aiempien 
tunnekokemusten pohjalle. Tutkimuksessa mukana olleet ihmiset eivät aina osanneet ni-
metä tunnekokemuksiaan, ’en osaa sanoa’ ja ’ihan kiva’ olivat yleisiä vastauksia. Osa tun-
teista on asiakkaille tiedostamattomia, mutta ne vaikuttavat silti. (Rytövuori ym. 2015.) 
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On monia teorioita, joiden mukaan erilaisten palvelukokemusten alut ja loput ovat kaikkein 
tärkeimpiä, mutta keskivaiheilla olevat yksityiskohdat unohtuvat helpoimmin. (Löytänä ja 
Korkiakoski 2014, 103-105.) Shaw ja Hamilton (2016) korostavatkin, että asiakaskokemus 
on se, mitä muistamme, eikä se, mitä oikeasti on tapahtunut. Asiakkaalle jää parhaiten 
mieleen kokemuksensa huippuhetket, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Salosen 
(2017, 233) mukaan erityisen tärkeää olisi huomioida asiakkuussuhteen loppupuolella koe-
tut tunteet. Viimeinen tunne jää muistiin erityisen voimakkaasti ja ratkaisee sen, millainen 
kokemus kokonaisuudesta jää. Myös Juuti (2015, 144) painottaa tiettyjen kohtien merki-
tystä asiakaspalvelussa, kuten ensivaikutelmaa ja kohtaamisen päättymistä. Organisaation 
tulisi hänen mukaan keskittyä palautteen keruussa saamaan tietoa näistä asiakaskokemuk-
seen eniten vaikuttavista hetkistä. 

 

2.5 Työntekijäkokemus asiakaskokemuksen pohjalla 

 
Väitöskirjatutkimuksessaan Merja Fischer (2012) todisti, että työntekijöiden kokemukset 
vaikuttavat asiakkaan kokemaan palvelun laatuun. Asiakaskokemus ja työntekijäkokemus 
eivät ole toisistaan erillään, vaan niiden voidaan ajatella olevan kuin kolikon kaksi puolta. 
Mitä sitoutuneempi työntekijä on, sitä paremman kokemuksen hän tarjoaa asiakkaalleen. 
Yrityksen täytyisi siis keskittyä myös oman henkilökunnan ’’asiakaskokemukseen’’.  
 
Juuti (2015, 63-64) hahmottelee uudenlaista, asiakaskeskeistä henkilöstöjohtamisen henki-
löstöstrategiaa, jonka lähtökohtana on asiakkaat ja heidän kokemuksensa. Strategia keski-
össä on se, että kaikkien työntekijöiden panos ajatellaan asiakkaan näkökulmasta. Tavoit-
teena on saada aikaan mahdollisimman hyviä asiakaskokemuksia. 
 
Organisaatioissa keskitytään usein numeroihin ja tuloksiin ja unohdetaan, että asiakkaat 
ovat ihmisiä ja ihmiset tuottavat heille tuotteita tai palveluita. Hyvän palvelun lähtökohta on 
se, että työntekijät pystyvät herkästi tulkitsemaan asiakkaidensa tunteita (Juuti 2015, 63-
64). Salosen (2017, 231) mukaan elämyksiä asiakkaille voivat tuottaa vain aidosti työssään 
hyvinvoivat asiakaspalvelijat, jotka osaavat asiansa ja ovat siitä innostuneita. Juuti (2015, 
31) toteaa, että pienissä organisaatioissa aivan tavalliset, ystävälliset ja palvelualttiit ihmi-
set, jotka tuntevat asiakkaan, pystyvät helpostikin tuottamaan hyvää asiakaskokemusta. 
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3 ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN JA TUTKIMINEN 
 

Asiakaskokemusta voidaan mitata kahdesta eri näkökulmasta: puhtaasti asiakkaiden koke-
muksia mitaten, tai asiakaskokemuksen johtamisen vaikutuksia mittaamalla. (Löytänä ja 
Kortesuo 2011, 187). Tässä opinnäytetyössä keskitytään pelkästään asiakasnäkökulmaan. 
 

3.1 Yleistä mittaamisesta 
 
Pelkkä asiakastyytyväisyyteen keskittyvä tutkimus ei vastaa kysymykseen, miten tavoittei-
siin päästään. Tyytyväisyysaste on ikään kuin loppuhuipennus sarjasta asiakaskokemuksia, 
ja lopputulos on hyvät kokemukset vähennettynä huonoilla. Jotta organisaatio tietäisi, mi-
ten saada asiakkaansa tyytyväisiksi, heidän täytyy tarkastella kaikkia asiakkaan osakoke-
muksia. (Meyer ja Schwager 2007, 116-126.) 
 

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 134-36) suosittelevat, että perinteisistä asiakastyytyväisyys-
tutkimuksista luovuttaisiin kokonaan, ja käytettäisiin jo olemassa olevaa, vuosien varrella 
kertynyttä asiakasdataa sekä keskityttäisiin enemmän avoimen palautteen analysointiin ja 
lisäksi keräämään haastatteluilla laadullista tietoa. Mittaaminen täytyisi kohdistaa useimmin 
suoraan asiakaskohtaamisiin. Asiakkaat eivät myöskään aina osaa sanoa minkälainen pal-
velu toisi ylivoimaista asiakaskokemusta, vaan yrityksen täytyy itse tietää, miten tarjota pa-
rasta asiakaskokemusta, ja luottaa visioonsa. Asiakasymmärryksen lisäämistä ei voi ulkois-
taa, koska se vaatii koko organisaatiolta valmiuksia, halua ja rohkeutta kuunnella asiakasta 
ja muuttaa toimintatapoja.  
 

Asiakaskokemuksen mittaaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain, mikäli organi-
saatiossa halutaan kehittää asiakaskokemusta ja kytkeä se liiketaloudellisiin tuloksiin. Oike-
anlaista ja täydellistä mittaria tärkeämpää on ymmärtää mittaamisen merkitys, ja se asia-
kaskokemuksen taso, josta on lähdetty liikkeelle. Mittaamisen liittyvät ratkaisut täytyisi kat-
soa asiakkaan näkökulmasta ja tarjota asiakkaalle selkeät ja helpot keinot palautteen anta-
miseksi. (Gerdt ja Korkiakoski 2016, 157.)  
 
Löytänä ja Kortesuo (2011, 188) jakavat asiakaskokemuksen mittaamisen ja analysoinnin 
keinot aktiivisiin ja passiivisiin. Aktiivisilla keinoilla tietoa voidaan saada esimerkiksi asiakas-
tyytyväisyyskyselyillä, palautekyselyillä eri kosketuspisteissä, asiakaspaneeleilla tai mystery 
shopping-tutkimuksella. Passiivisilla keinoilla asiakas antaa omasta aloitteestaan yritykselle 
palautetta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, reklamaatioissa tai spontaanisti asiakaskoh-
taamisissa.  
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Asiakaskyselyissä vapaamuotoisesti annettu palaute on usein kiinnostavinta, mutta sen 
analysointi on työlästä ja myös kallista jos käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Viime vuo-
sina on tullut kuitenkin uusia sovelluksia, joiden avulla voidaan tehokkaammin analysoida 
laadullista aineistoa esimerkiksi sanapilvien avulla. Jos mittareilla on paljastunut tyytymät-
tömyyttä, syy siihen paljastuu avoimen palautteen kautta. (Löytänä ja Korkiakoski 2014, 
153-154.)  
 

3.2 Net Promoter Score (NPS) 
 

NPS on suositteluhalukkuuden mittari, joka kertoo prosentuaalisesti, kuinka iso osa asiak-
kaista olisi valmis suosittelemaan yritystä tuntemilleen ihmisille. Mittaustapa soveltuu sekä 
B2B että B2C yrityksille. Kuluttajien suositteluhalukkuutta kysytään usein kohtaamisitilan-
teissa palvelu- tai ostotapahtumassa, yrityksissä mitataan enemmän koko asiakassuhdetta.  
 
Yleensä NPS:a mitataan kysymyksellä:  
’’Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme ystävillesi tai kollegoillesi?’’ 
Asiakkaat antavat yritykselle arvosanan asteikolla 0-10. 
9-10 Suosittelijat. Uskolliset asiakkaat, jotka suosittelevat yritystä lähipiirilleen. 
7-8 Neutraalit. Tyytyväiset mutta eivät sitoutuneet asiakkaat, jotka voivat helposti vaihtaa 
ostopaikkaansa. 
0-6 Arvostelijat. Tyytymättömät asiakkaat, jotka voivat vahingoittaa brändiä. Voivat kuiten-
kin olla suuri apu yritykselle asiakaspalvelun kehittämiseksi. 
(Ahvenainen ym. 2017,24; Löytänä ja Korkiakoski 2014, 140.) 
 
Arvostelijoiden prosentuaalinen osuus vähennetään suosittelijoiden osuudesta ja näin saa-
daan NPS arvo. Kulttuurillisia eroja löytyy, esimerkiksi suomalaiset eivät helposti anna 9-10 
arvioita. Suomessa NPS-mittari on paljon käytetty malli, jonka avulla voi helposti löytää toi-
minnan hyvät ja huonot kohdat ja sen jälkeen tarkentaa miksi asiakas on antanut tietyn 
arvion. Pelkkä NPS on kuin kuumemittari, mutta avoimilla vastauksilla löytyy sitten taustalla 
oleva tauti. Suositteluhalukkuuden lisäksi mittaamisessa kannattaa kysyä muutakin, esimer-
kiksi miksi vastaaja antoi juuri kyseisen arvosanan. NPS-mittari sopii useisiin erilaisiin asiak-
kaan kohtaamispisteisiin, mutta tärkeintä asiakaskokemuksen kehittämisen kannalta on 
keskittyä asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. (Löytänä ja Korkiakoski 2014, 58-59; 
Gerdt ja Korkiakoski 2016, 166-167.) 
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3.3 Tunteiden mittaaminen ja havainnointi 
 

Mittauksessa täytyisi pystyä tunnistamaan ne tunteet, joilla on suurin vaikutus asiakaskoke-
mukseen ja luoda kysymykset sen mukaan. Jotta tieto olisi mahdollisimman vääristymä-
töntä, mittaus kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä itse kokemusta. (Brusi ja Rantanen, 
2017.)  
 
Tunteet ovat sosiaalisia reaktioita, joihin liittyy myös ulospäin näkyviä eleitä, ilmeitä ja ää-
niä. Perustunnekokemukset ovat ihmisten välillä myös hyvin samankaltaisia, joten toisen 
tunteen tunnistaminen ja siihen eläytyminen on usein helppoa. (Nummenmaa 2010, 76.) 
 
Yleisin tapa kommunikoida tunteista on kertoa niistä sanallisesti. Se on kuitenkin haastavaa 
ja edellyttää sitä, että kertoja tunnistaa eri tunteensa ja osaa kuvailla sen niin, että vas-
taanottajakin sen ymmärtää. Viestinnässä on suuri mahdollisuus väärintulkintoihin ja häiriö-
tekijöihin, koska tunteet ovat subjektiivisesti koettuja ja kielen ja tunteiden aivomekanismit 
ovat erillisiä. Tunteet ilmenevät myös esimerkiksi äänenkorkeudessa, rytmissä ja painotuk-
sessa, sekä reaktioissa kuten itku ja nauru. (Nummenmaa 2010, 76-83.) 
 
Puheen lisäksi kasvot ja ilmeet ovat tärkeä sosiaalinen signaali, joista tunnistamme henki-
lön ja voimme päätellä hänestä useita asioita, sekä myös ennakoida hänen käyttäytymis-
tään. Ihmiset kykenevät erittäin monipuoliseen, ilmeillä tapahtuvaan hienovaraiseen vies-
tintään. Pieniin, mikroilmeisiin perustuva viestintä edellyttää tarkkaa näköaistia. Ilmeisiin 
perustuva viestintä on jatkuvasti muuttuvaa ja monimutkaista. Tiettyjä määrää perustun-
teita, joita lähes kaikki ihmiset käyttävät samalla tavalla, on mahdollista silti tunnistaa var-
sin luotettavasti. Perustunteita ajatellaan olevan yleisesti mielihyvä, inho, hämmästys, 
pelko, viha ja suru. Yksilöiden välillä on kuitenkin eroja siinä, miten ilmeitä käytetään tun-
teidenilmaisussa – osa viestii avoimesti kaikki tunteensa, kun toisten kasvot eivät värähdä-
kään. Kasvonilmeitä voi myös teeskennellä, vaikka se aina ei olekaan luontevaa tai vakuut-
tavaa. (Nummenmaa, 2010, 83-87.) 
 

3.4 Eläinlääkäriliiketoimintaan liittyviä tutkimuksia 
 

Rintanen (2013) mainitsee maisterintutkielmassaan, että eläinlääkäripalveluita ei ole Suo-
messa juurikaan tutkittu, ja kuluttajalähtöistä tutkimusta ei ollut tuolloin tehty lainkaan. 
Tutkielmassa selvitettiin teemahaastatteluin 17 koiranomistajan ja kolmen eläinlääkärin vä-
listä vuorovaikutusta palveluihin liittyen. Eläinlääkärin valintaan vaikutti Rintasen tutkimus-
tuloksien mukaan ensimmäisellä kerralla sijainti ja suositukset, kun asiantuntijuus ja hyvä 
palvelukokemus saavat jäämään asiakkaaksi. Lemmikinomistajat tekivät valintoja sekä tun-
neperäisesti, että rationaalisiin syihin perustuen, ja kuluttaja joutuukin valitsemaan, mitkä 
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syyt painavat eniten. Haastateltujen koiranomistajien mielestä hinnalla ei ollut suurta mer-
kitystä ja omistajat ovat usein myös valmiita matkustamaan pitkiäkin matkoja saadakseen 
hyvää palvelua.  
 
Rintasen haastattelemien koiranomistajien mielestä eläinlääkäripalveluiden markkinointi oli 
vähäistä. Eläinlääkärit arvioivat markkinoinnin tärkeäksi, mutta sitä rajoittavat kustannuk-
set. Sekä omistajat että eläinlääkärit pitivät suosituksia tärkeänä markkinointikanavana.  
Rintasen tutkielmassa todetaan, että useimpien eläinlääkärien tuntema rakkaus eläimiä 
kohtaan välittyy omistajille saakka. Eläinlääkäreillä on edelleen asiantuntija- ja auktoriteet-
tiasema ja heihin luotetaan jopa enemmän, kuin ihmisiä hoitaviin lääkäreihin. Yhdeltä eläin-
lääkäriltä ei löydy kuitenkaan osaamista joka vaivaan, jolloin lääkärin vastuu on ohjata 
asiakas erikoistuneelle eläinlääkärille. 
 
Kuluttajan kokemaa arvoa lemmikkeihin liittyvässä kulutuksessa ovat tutkineet Syrjälä, 
Kuismin, Kylkilahti ja Autio (2015) haastatellen 30 lemmikinomistajaa. Tutkimuksessa osoi-
tettiin muun muassa, että myös lemmikki on aktiivinen subjekti. Kuluttajan kokema arvo on 
sidoksissa lemmikkiin monitasoisesti kolmen toimijatason suhteessa: omistaja-kuluttajan, 
lemmikin ja tuottajan. Tutkimusaineistosta ilmeni esimerkiksi, että palveluntuottajan suh-
tautuessa välinpitämättömästi lemmikkiin, lemmikinomistajan kokema arvo on silloin nega-
tiivinen.  
 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä, joiden aiheena on pieneläinasemien liiketoiminta, löy-
tyy Theseus-tietokannasta hyvin vähän ja asiakaskyselyitä sisältäviä vain muutamia. Lem-
mikkitarvikeliikkeisiin tehtyjä töitä on enemmän. Laurea Ammattikorkeakoulun opinnäyte-
työssä Alfapet Eläinlääkäriasema Oy:n Markkinatutkimus, Riku Lappalainen (2013) mainit-
see, että yksityisiä eläinlääkäriasemia ei ollut juuri Suomessa tutkittu liiketaloudellisesta nä-
kökulmasta, johtuen toimialan rauhallisesta kilpailutilanteesta. Nähtävissä oli jo alan raken-
nemurroksen alkaminen ja ketjuuntuminen. Kirjoittaja arvioi, että kaupungeissa kilpailu tu-
lisi siitä syystä kiristymään jopa rajusti. 
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4 ASIAKASKOKEMUS PIENELÄINVASTAANOTOLLA, CASE LUPSAKKA 
 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella asiakkaan näkökulmasta asiakaskokemusta ja sii-
hen vaikuttavia tekijöitä pieneläinvastaanoton palveluprosessissa. Tavoitteena on vastata   
kysymykseen: Millainen Pieneläinvastaanotto Lupsakan asiakaskokemus on ja mistä osate-
kijöistä se muodostuu. Tutkimusaineistona ovat asiakkaiden haastattelut sekä verkossa ole-
vat keskustelut ja arviot Lupsakan palvelusta.  
 

4.1 Pieneläinvastaanoton kuvaus 
 

 
KUVIO 1. Pieneläinvastaanotto Lupsakan logo. (www.lupsakka.fi) 

 

Pieneläinvastaanotto Lupsakka, (myöhemmin lyhennettynä Lupsakka), on toiminut vuo-
desta 2015 Kuopion Petosen lähiössä. Palvelulupauksena on tarjota asiallista ja asiantunte-
vaa peruseläinlääkäripalvelua välttäen turhia tutkimuksia. Ilmapiirin kerrotaan olevan lep-
poisa, asiakaspalvelun ystävällistä ja käynnistä pyritään tekemään kiireetön ja stressitön 
myös lemmikille. Vastaanotolla on avarat, viihtyisät ja valoisat asiakastilat ja erilliset tutki-
mus- ja odotushuoneet kissoille ja koirille. Henkilökuntaan kuuluvat eläinlääkärin lisäksi 
kaksi klinikkaeläinhoitajaa. (Lupsakka, 2018.) 
 
Vastaanotto tarjoaa laajasti palveluita sisältäen myös pehmytosakirurgian (kuten sterilisaa-
tiot), laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset. Kerran viikossa vastaanotolle voi tulla 
ilman ajanvarausta WALK-IN rokotuksiin kahden tunnin ajan. Lupsakka myy myös hoitoon 
tarvittavat lääkkeet sekä kissojen ja koirien päivittäis- ja erikoisruoat. Vastaanotolle pääsee 
kello 18 saakka arkisin, viikonloppuisin vastaanotto on kiinni. (Lupsakka, 2018.) 
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4.2 Tutkimuksen kulku ja aineiston keruu 
 

Lupsakassa ei ole aiemmin tehty asiakaskyselyitä eikä muutoinkaan kerätty systemaattisesti 
tietoa asiakkaiden kokemuksista ja ajatuksista. Asiakkailta saadaan jonkin verran spontaa-
nia palautetta vastaanotolla. Yrityksen Facebook sivun ja Googlen arviointien tähtiluokituk-
sien lisäksi netin kautta tulee myös sanallista palautetta. Lupsakan henkilökunnalla oli en-
nakkoon käsitys siitä, että asiakkaat olisivat tyytyväisiä palveluun, tätä oletusta vahvistaa 
myös runsaat asiakasmäärät: yleensä päivät ovat hyvin täyteen varattuja. (Lupsakka 
2018.) Sosiaalisen median keskusteluissa Lupsakka on saanut myös runsaasti suosituksia, 
viimeksi tätä kirjoittaessa kesäkuussa 2018. (Facebook-ryhmä Kuopion Puskaradio).  
 
Vaikka asiakaskokemus olikin ennakkoon arvioituna Lupsakassa hyvällä tasolla, asiakastut-
kimuksen tarpeellisuutta voidaan perustella sillä, että tunnistettaisiin tarkemmin asiakkai-
den arvostamia, jo palvelussa olevia asioita sekä saataisiin myös uutta tietoa ja kehityside-
oita. Kilpailun on arvioitu kiristyvän eläinlääkäribisneksessä, jolloin asiakkaalla on yhä 
enemmän vaihtoehtoja palveluntuottajan valinnassa. Asiakkaiden kuuntelu ja osallistami-
nen on silloin entistä tärkeämpää. Asiakkaita haastattelemalla pyrittiin saamaan vastaus 
kysymykseen, millainen Lupsakan asiakaskokemus on ja mistä osa-alueista se koostuu. Li-
säksi tarkoituksena oli peilata saatuja tuloksia asiakaskokemuksen teoriaan. Asiakkaiden 
toiveiden kuuleminen oli myös yksi tärkeä osa haastatteluja.   

 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat kokonaisvaltainen tiedon hankinta ja aineis-
ton kerääminen luonnollisissa tilanteissa. Tutkimuksen pyrkimyksenä on myös paljastaa 
odottamattomia seikkoja ja saada tutkittavien näkökulma esille. (Hirsjärvi, Remes ja Saja-
vaara 2009, 164.) 
 
Laadullisen tutkimuksen yksi yleisimmin käytetty tiedonkeruumenetelmä ovat haastattelut. 
Haastattelumuotoja on lukuisia erilaisia, joista käytetyin on puolistrukturoitu teemahaastat-
telu, jossa tutkija miettii etukäteen vain aiheet, joista keskustellaan. Strukturoidussa loma-
kehaastattelussa taas sekä kysymykset, että vastausvaihtoehdot ovat ennalta määriteltyjä. 
Kananen 2014, 70-71.) Haastattelun etuna on joustavuus, koska haastattelija voi tarvitta-
essa toistaa tai selventää kysymyksiä sekä esittää ne siinä järjestyksessä kuin haluaa. 
Haastattelija voi myös havainnoida, miten asioita sanotaan. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 85.) 
 
Tässä työssä asiakaskokemusta tarkastellaan kokonaisuutena, jolloin laadullinen lähesty-
mistapa on hedelmällisempi. Henkilökohtaisella haastattelulla ja avoimilla kysymyksillä arvi-
oitiin saatavan laajempia vastauksia kuin esimerkiksi nettikyselyllä.  
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Pitkien, vastaajan itsenäisesti täytettävien lomakekyselyiden vastausprosentit ovat usein 
alhaisia, eikä niihin aina vastata huolellisesti. Asiakaskyselyiden- ja haastatteluiden voidaan 
katsoa olevan myös osa asiakaskokemusta (Löytänä ja Korkeakoski 2014, 138-143.) Vai-
vattoman tuntuisilla haastatteluilla haluttiin tarjota Lupsakan asiakkaille miellyttävä koke-
mus. 
 
Opinnäytetyön pääaineisto koostuu Lupsakan vastaanotolla tehdyistä lyhytkestoisista asia-
kashaastatteluista. Haastattelut sisälsivät muutamia etukäteen mietittyjä ja pääasiassa 
avoimia kysymyksiä. Kysymysten järjestys ja sisältö saattoivat muuttua haastattelun mu-
kaan, esimerkiksi jos asiakkaalla oli myös aiempia kokemuksia vastaanotolta, niistä saatet-
tiin kysyä lisää. (Liite 1.) 
 
Toimeksiantajan toiveesta asiakashaastattelut toteutettiin kahtena WALK-IN rokotuspäi-
vänä 20.6 ja 27.6.2018, jolloin asiakkaita tuli vastaanotolle kahden tunnin ajan ilman ajan-
varausta. Asiakkaita arveltiin tulevan useita kymmeniä kahden päivän aikana. Lupsakan 
eläinlääkäri toivoi haastattelut kyseisenä ajankohtana, koska se häiritsisi silloin vähiten vas-
taanoton muuta toimintaa ja esimerkiksi eutanasiakäyntejä ei silloin ole.  
 
Haastattelut tehtiin lähellä palvelutapahtumaa heti maksamisen jälkeen ohjaten asiakkaat 
yksitellen vastaanottotilasta viereiseen tutkimushuoneesen. Haastattelut äänitettiin, jotta 
vastaukset olisi saatu mahdollisimman tarkasti talteen, samalla vuorovaikutus säilyi luonte-
vana koska muistiinpanoja ei ollut välttämätöntä tehdä. Haastateltuja informoitiin suullisesti 
ja kirjallisesti haastattelun tarkoituksesta, aineiston käytöstä ja säilyttämisestä sekä haas-
tattelijan taustasta ja henkilöstä. Tulostettua informaatiota oli myös esillä vastaanottotis-
killä.  
 
Ensimmäisen haastattelupäivän jälkeen yhdessä toimeksiantajan kanssa arvioitiin haastat-
telujen onnistumista ja päätettiin sekä lisätä, että laajentaa kysymyksiä, jotta saataisiin pi-
dempiä vastauksia. Keskustelunomaisuuden lisäämiseksi päätettiin myös kokonaan luopua 
kysymyslistojen katsomisesta ja muistiinpanoista. Haastatteluissa tehtiin spontaanimmin 
lisäkysymyksiä ja toisaalta odotettiin pidempään hiljaa, jos haastateltava halusikin jatkaa 
puhettaan. Toinen haastattelupäivä tuottikin runsaampia vastauksia kuin ensimmäinen. 
 

Laadullisessa tutkimuksessa korostuvat haastattelun ja havainnoinnin lisäksi myös erilaiset 
kirjalliset aineistot, joilla on merkitystä tutkimuksen kannalta. (Kananen 2017, 120). Tutki-
muksen luotettavuutta voidaan lisätä esimerkiksi käyttämällä useampia menetelmiä aineis-
tonkeruussa. (Kananen 2017, 154-155). 
 



         
         21 (40) 

Opinnäytetyön sekundaarisena aineistona on netistä löytyvät word-of-mouth: 
Lupsakkaa koskevat suosittelut, kokemukset, kritiikit ja yleiset keskustelut, jotka on kerätty 
Lupsakan oman Facebook sivun ja Googlen arvioista sekä Facebook Kuopion Puskaradio-
ryhmässä olevista keskusteluista vuosilta 2017 ja 2018. 
 

4.3 Aineiston käsittelyn vaiheet 
 

Litterointi eli puhtaaksikirjoitus 

 

Haastatteluja oli yhteensä 15 joissa osassa oli useampia vastaajia kuten pariskuntia.  Tutki-
muksen tarkoituksena oli selvittää asiakaskokemusta. Teorian pohjalta oli ennakkoon mie-
titty muutamia aiheita, joiden pohjalta kysymykset laadittiin. 
 
Äänitallennetta kertyi yhteensä 70 minuuttia. Haastattelut kirjoitettiin tekstimuotoon jät-
täen pois tutkimusaiheeseen täysin kuulumattomat keskustelut, kuten alku- ja lopputerveh-
dykset. Osin samoin sanoin toistuvia kysymyksiä ei litteroitu. Äänteistä merkittiin vain nau-
rahdukset. Vastaajat merkittiin koodeilla H1 – H15. 
 

Aineiston koodaus ja luokittelu 

 

Koodauksella pyritään saamaan aineisto käsitettävään muotoon. Aineiston koodauksen taso 
vaikuttaa analyysiin, liian yleinen koodaus hävittää osan tiedosta ja liian yksityiskohtaisen 
koodauksen tulkinta on hankalaa. Yhtä oikeaa koodaustapaa ei ole olemassa ja koodausjär-
jestelmä on siten jokaisen kirjoittajan oma luomus. Koodauksen jälkeen luokittelun avulla 
samankaltaiset käsitteet yhdistetään yhden käsitteen alle loogiseksi kokonaisuudeksi. Ai-
neistoa voidaan lähestyä teorialähtöisesti tai aineistolähtöisesti. Tutkijan täytyy päättää en-
nen analyysiä se tapa, jolla hän koodauksen tekee. (Kananen 2017, 136-146.) 
 

Kun haastattelut olivat tekstimuodossa ja aineisto luettu läpi muutaman kerran, valitut pää-
teemat merkittiin väreittäin ja samankaltaiset ilmaisut ryhmiteltiin yhteen aineistolähtöi-
sesti. Sen jälkeen aineistoa verrattiin teoriasta löytyviin selityksiin asiakaskokemuksen osa-
tekijöistä ja luokittelua jatkettiin edelleen teorian pohjalta. Tulkinnan helpottamiseksi luokit-
telussa käytettiin taulukointia.  
 



         
         22 (40) 

 
KUVIO 2. Esimerkki Lupsakan haastatteluaineiston tunne-elementtien luokittelusta 
 
NPS Suositteluhalukkuusindeksin laskeminen 

 
Kirjallisuudessa mainitaan yhdeksi parhaimmaksi asiakaskokemuksen mittariksi asiakkaan 
halukkuuden suositella yritystä. Yksinkertaisin ja laajimmin levinnyt on Net Promoter Score 
(NPS), joka perustuu vain yhteen kysymykseen: kuinka halukas asiakas on suosittelemaan 
palvelua muille. Mallin suosion takia mittarin toimivuutta päätettiin kokeilla haastatteluissa. 
Haastateltujen antamia arvoja verrattiin muuhun saatuun tietoon sekä laskettiin kokonais-
arvo suositteluhalukkuudelle. 
 

Kirjallisen aineiston analyysi 

 

Asiakkaiden kokemuksia ja arvioita Lupsakasta kerättiin Word-tiedostoon yhteensä 6 sivua. 
Kirjallisen aineiston luokittelu tehtiin samalla tavalla ja samaan taulukkoon kuin haastatte-
lut. Aineistosta pystyi löytämään samoja asiakaskokemuksen osa-alueita kuin haastatte-
luista. Sekundaarinen aineisto toi lisäymmärrystä myös suosittelun ja ‘puskaradion’ merki-
tykselle. 
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5 AINEISTON TULOKSET, ANALYSOINTI JA TULKINTA, CASE LUPSAKKA 
 

Laadullisessa tutkimuksessa on suuri subjektiivisuuden vaara, koska tutkijan harkinnan va-
raan jää paljonko ja mitä hän kysyy haastatelluilta sekä miten hän aineistoa tulkitsee. (Ka-
nanen, 2014, 25). Kerätty aineisto oli varsin maltillisen kokoinen mutta silti tiivistystä jou-
duttiin tekemään ja valitsemaan, mitä tässä työssä erityisesti nostetaan esille. Seuraavaksi 
kuvaillaan aineiston keräämistä, analysointia sekä esitetään tuloksia jaoteltuna asiakasko-
kemuksen eri osa-alueisiin. 
 

5.1 Luotettavuusarviointi 
 

Haastattelut tehtiin pieneläinvastaanotolla asiakaskäyntien yhteydessä erillisessä huoneessa 
mutta kuitenkin avoimin ovin, jolloin muualta vastaanotolta kantautuvat äänet ja liikehdintä 
saattoivat hieman häiritä keskustelua. Osa vastaajista epäröi ensin lupautua haastatelta-
vaksi, syy saattoi olla esimerkiksi lemmikkien hermostunut käytös. Lopulta kaikki muut 
paitsi yksi asiakas suostuivat haastateltaviksi, eikä lemmikkien käytös haitannut haastatte-
luita vaan päinvastoin eläimien huomioiminen ja niistä puhuminen haastateltavien kanssa 
jopa rentoutti tunnelmaa. Nauhoitetusta aineistosta erottuu tarkasti haastateltavien puhe.  
 
Asiakaskokemuksen mittaaminen on hyvä tehdä lähellä kokemusta ja pelkän numeerisen 
arvion lisäksi kannattaa kysyä avoimia kysymyksiä. (Löytänä ja Korkiakoski 2014, 134-36). 
Haastatteluissa haluttiin antaa asiakkaille mahdollisuus kertoa vapaasti kokemuksestaan 
määrittelemättä ennakkoon vastausvaihtoehtoja. Kokemattomuus laadullisen tutkimuksen 
tekijänä ja haastattelijana ilmeni siinä, ettei ennakkoon mietitty haastattelurunko, eikä 
mahdollisimman neutraali ja vähäeleinen haastattelutyyli toimineet ensimmäisenä päivänä 
ja saadut vastaukset olivat lyhyitä. Keskustelevampi, empaattinen haastattelutapa ja laa-
jennetut kysymykset tuottivat toisena haastattelupäivänä laajempia vastauksia.  
 
Haastatteluissa pyrittiin välttämään johdattelua mutta nauhoituksessa kuului pari kohtaa, 
joissa vastaaja myötäilee haastattelijan kysymyksiä. Yhden haastateltavan kanssa keskus-
teltiin myös melko pitkään haastattelijan omista kokemuksista, jolloin haastateltava alkoi 
kertoa myös Lupsakkaan liittymättömistä asioista, jotka olivat mielenkiintoisia, mutta eivät 
tämän opinnäytetyön pääaiheena. Toisena haastattelupäivänä kysymyksiä ei seurattu tar-
kasti paperilta ja muutamalta haastateltavalta ei kysytty kaikkia kysymyksiä. Unohdusta ai-
heutti myös kysymysten järjestyksen vaihtelu keskustelun kulun mukaan. Tarkoitus ei olut 
tehdä tilastollista tulkintaa, joten muutama unohdus ei kuitenkaan vaikuttanut tuloksiin. 
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Haastattelut pidettiin kestoiltaan lyhyinä, jotta olisi tavoitettu kaikki, tai ainakin suurin osa 
rokotuspäivien kävijöistä. Asiakaskokemuksen tutkimisen yksi haaste on saada ihmiset vas-
taamaan kyselyihin ja haastatteluihin. Tässä työssä haluttiin kokeilla, olisiko lyhyehkö ja 
keskustelunomainen haastattelu hyvä tapa kerätä asiakaspalautetta. Haastateltavien kes-
kustelutyylissä oli persoonallisia eroja, joku oli vähäsanaisempi, kun taas toinen hyvinkin 
laveasti ja mielellään kokemuksistaan kertova. Kokonaisuudessaan rennot ja eivätkä liian 
pitkät haastattelutuokiot näyttivät olevan hyvä tapa kerätä palautetta. Myös haastateltavan 
kokemus ja persoona vaikuttavat haastattelun onnistumiseen kuten myös haastatteluajan-
kohta ja -paikka. Haastattelut onnistuivat melko hyvin ottaen huomioon haastattelijan ko-
kemattomuus sekä haastattelijana että laadullisen tutkimuksen tekijänä. 
 
Asiakaskokemuksen voidaan ajatella koostuvan helppoudesta, tehokkuudesta ja tunteesta. 
(Ahvenainen ym. 2017 ,9-10). Myös kerätystä aineistosta pystyi helposti jakamaan asioita 
näiden kolmen tekijän mukaisesti. Litteroinnin jälkeen kolme pääteemaa merkittiin eri vä-
reillä ja lisäteemoiksi valittiin hintaan, toiveisiin, lemmikkiin sekä suositteluun liittyviä asi-
oita. Teemojen sisällä olevia aiheita ryhmiteltiin ensin aineistolähtöisesti ja myöhemmin 
luokitellen käyttäen apuna mukailtuna Gerdt ja Korkiakosken (2016, 229-234) tarkastuslis-
taa sekä vertaillen aineistoa Verhoef ym. (2009, 32) asiakaskokemuksen muodostumisen 
malliin.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä triangulaatiolla, joka tarkoittaa ilmiön tutkimista 
eri menetelmillä, esimerkiksi keräämällä useampia erilaisia aineistoja ratkaisua etsiessä. Tri-
angulaatio voi olla perusteltua silloin, kun ensimmäinen menetelmä jättää tiedonkeruuseen 
aukkoja. (Kananen 2017, 154-155.) 
 
Koska haastatteluista saatu aineisto ei ollut kovin runsas, haluttiin tuloksista varmistua se-
kundaarista aineistoa käyttäen. Arvioita ja kokemuksia Lupsakasta kerättiin Facebookista ja 
Googlesta sekä nettikeskusteluja Facebookin ryhmästä vuosina 2017 ja 2018 ja ne analy-
soitiin samalla tavoin kuin haastattelut. Henkilöiden ja lemmikkien nimet poistettiin kuten 
muut mahdollisesti tunnistamiseen vaikuttavat asiat. Koska työssä ei vertailla kilpaillijoiden 
tarjontaa, ei muita Kuopion eläinklinikoita mainita nimeltä.  
 
Tekstiaineistosta pystyi löytämään samoja asiakaskokemuksen osa-alueita kuin haastatte-
luista. Sekundaarinen aineisto toi hyvän lisän tulkinnan avuksi ja vahvisti aiemmin tehtyjä 
havaintoja asiakaskokemuksen muodostumisen osatekijöistä. Lisäksi aineistosta nousi esille 
mielenkiintoista tietoa asiakkaiden roolista yrityksen markkinoijina, myyjinä ja kokemusasi-
antuntijoina sekä Lupsakan imagosta ja Kuopion kilpailutilanteesta.  
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Aineiston määrä näyttäisi riittävän vastaamaan tutkimuskysymykseen, millaista Lupsakan 
asiakaskokemus on ja mistä osatekijöistä se muodostuu. Haastattelut kertovat rokotus-
asiakkaiden kokemuksista kesäkuussa 2018, nettiaineistot taas pidemmän ajan kokemukset 
ja mielikuvat. 
 
Tarkempaa tietoa yksittäisen asiakkaan kokemuksesta olisi mahdollisesti saatu laajemmilla 
teemahaastatteluilla Lupsakan vakituisille asiakkaille. Lisähaastateltavien etsimistä harkit-
tiin, jotta olisi saatu luotettavampaa tietoa asiakkaiden syvällisistä toiveista ja motiiveista. 
Käytettävissä oleva aika opinnäytetyölle ei olisi enää kuitenkaan riittänyt uusien tuloksien 
käsittelyyn ja raportointiin, lisäksi tutkijan kokemattomuus haastattelijana ja aineiston tul-
kitsijana koettiin esteeksi tämän työn puitteissa laajemmalle tutkimukselle. Aktiivista ha-
vainnointia vastaanotolla ei tehty, mutta tulkintaan saattavat vaikuttaa tutkijan omat ha-
vainnot ja keskustelut asiakkaiden, henkilökunnan ja alueen koiraharrastajien kanssa. 

 

5.2 Asiakaskokemuksen osatekijät 
 
Tulokset esitetään ensin kolmen valitun pääteeman alla. Sen jälkeen käsitellään erikseen 
suosittelua, mielikuvia ja hinnan merkitystä palveluntuottajan valintaan ja haastateltujen 
asiakkaiden toiveita ja ehdotuksia. 
 

Helppous asiakaskokemuksessa 

 

Vaikka asiakaskokemus on monitahoinen ilmiö, johon sisältyy myös tunne-elementtejä, ei 
huippuelämyksiä usein edes osata kaivata vaan hyvää palvelua on se, että palvelu on suju-
vaa ja helppoa ja asiakas saa sen mitä odottikin. Rokotuskäynti on yleensä hyvin nopea ta-
pahtuma ja asiakkaiden näkökulmasta hyvään tai erinomaiseen asiakaskokemukseen riitti 
se, että asiat ’’hoituivat hyvin’’. Sekä haastatteluissa että nettikeskusteluissa korostui palve-
lun nopeus. Myös WALK-IN rokotuspalvelun vaivattomuutta kehuttiin.  
 

Rokotuspäivänä asiakkaat pääsivät yleensä heti, tai lyhyen odotuksen jälkeen hoitohuonee-
seen, ja vastauksissa kiiteltiin, että ei ollut tarvinnut jonottaa. Vastaajat mainitsivat myös 
yleisesti ajansaannin helppoutta. Puhelimitse aikaa varattaessa kaikki asiakkaat eivät olleet 
heti saaneet yhteyttä, mutta heille soitettiin takaisin. Nettikeskusteluissa mainittiin myös 
useamman kerran hoitoon pääsyn nopeus ja joustavuus. 
 
Lupsakassa ei ole käytössä nettiajanvarausta, jota muutama haastateltu piti puutteena. 
Toisaalta ajanvaraus on Lupsakan eläinlääkärin mukaan myös siitä syystä joustavaa – pu-
helimitse on helppo selvittää ja vahvistaa löytyykö akuuttiaika heti. 
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Suurimmalle osalle vastaajista Lupsakka on lähin pieneläinasema ja sijainti ilmoitettiinkin 
usein valintakriteerinä. Asiakkaat arvostivat myös pysäköintimahdollisuutta Lupsakan 
edessä.  
 

Odotustilojen avaruus ja viihtyisyys mainittiin positiiviseksi asiaksi ja asiakkaat myös verta-
sivat tiloja muiden eläinklinikoiden joskus ahtaisiin odotustiloihin. 
 ’’--- iso tila tuossa odotushuoneessa, ettei oo heti joku siinä nenän eessä.’’ (H5) 
  
Tehokkuus asiakaskokemuksessa 

 

Asiantuntijuus ja ammattitaito saivat mainintoja sekä haastatteluissa että kirjallisessa ai-
neistossa. Nopeus oli positiiviseksi koettu asia ajanvarauksessa, hoitoon pääsemisessä ja 
myös diagnoosin saamisessa mutta osa kirjoittajista koki varsinkin vaativammissa käyn-
neissä myös rauhallisuuden ja kiireettömyyden tärkeäksi. Eläinlääkärin paneutuvuus ja 
hyvä vuorovaikutus saivat kiitosta. Eläinlääkäri Pasin nimi mainittiin useassa yhteydessä ja 
yksi kirjoittaja arvioi ’’ainoaksi päteväksi X:n lisäksi’’.  
 
’’Luotto syntyy, kun eläinlääkäri kertoo juurta jaksain päätelmänsä ja jättää tilaa kysyä ja 
vastaa niin että asiakas ymmärtää.’’ 
’’--Pasi on erittäin avulias, menen yleensä kysymyslistan kanssa käymään ja saan hyviä 
vinkkejä koirulille.’’ 
 
Kaksi negatiivista kommenttia eläinlääkärin ammattitaidosta liittyivät sijaisena olleeseen 
lääkäriin.  
 

Valtaosalla haastatelluista ei ollut kokemusta vaativammista toimenpiteistä, kuten leikkauk-
sista, vaan palvelut olivat olleet rokotuksia tai muita helppoja käyntejä. Erikoispalveluiden 
saatavuuden, mm. astutuspalvelun nosti positiivisena asiana esille muutama vastaaja.  
Nettikeskusteluissa röntgenin ja laboratoriotestien saatavuus nousi esille positiivisena 
asiana. Kirjoituksista nousi esille Lupsakan profiloituminen peruspalvelua tuottavaksi eläin-
lääkäriksi. Toisaalta moni kirjoittaja muistutti, että Lupsakassa on röntgen ja laboratoriopal-
velu, joita ei kaikilla vastaanotoilla Kuopiossa ole. 
 
’’Jos tarvittu ihan ’perusterveydenhoitoa’ niin käyty Lupsakassa.’’ 
’’Isommissa asioissa oon vienyt X:n ja pienemmissä asioissa Lupsakkaan.’’ 
’’Rokotukset osaa laittaa kuka vaan, mutta jos labroja tai röntgeniä tarvitsee niin X, X tai 
Lupsakka. 
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Tunteet asiakaskokemuksessa 

 
Pienissä organisaatioissa tavalliset, ystävälliset ja palvelualttiit työntekijät, jotka tuntevat 
asiakkaan, pystyvät varsin helposti luomaan asiakkaille hyvää asiakaskokemusta. (Juuti 
2015, 31). Keskusteluissa ja havainnoista vastaanoton henkilökunnasta nousi vahvasti esille 
se, että työntekijät selvästi nauttivat työstään ja välittävät aidosti eläimistä ja siten pysty-
vät tarjoamaan parasta palvelua omalla persoonallaan. 
 
Useat haastatellut kuvailivat henkilökuntaa ja palvelua ystävälliseksi. Aitoa ja rentoa, ihmis-
läheistä toimintaa ja välitöntä, kotoisaa ilmapiiriä arvostettiin sekä haastatteluissa että ne-
tissä. Palvelun koettiin olevan myös rauhallista ja kiireetöntä. 
 
’’Ihan semmosia normaaleja ihmisiä, että ei liian niinkuin olen asiantuntija ja näin.’’ (H13) 
’’Lupsakassa lupsakka henkilökunta. ’’Välitön ja rento ilmapiiri…ei mitään jäykistelyä.’’ 
 

Suositteluissa kerrottiin henkilökunnan olevan aidosti kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista 
ja suhtautuvan työhön antaumuksella. 
’’--- aitoa kiinnostusta eläinten hyvinvoinnista. --- työt tehdään antaumuksella.’’ 
 
Käynnin jälkeen asiakkaat kokivat iloa, luottamusta, helpotusta tai yleistä miellyttävää oloa. 
 
’’Hymyssä suin lähdimme kotiin!’’  
’’Omistaja voi huokaista huolensa täällä käynnin jälkeen.’’ 
’’Kotoisa ilmapiiri ja aito välittämisen tunne.’’ 
’’Hyvä mieli jäi kyllä.’’ (H2) 
 

Eläinlääkäriliiketoiminnan erityislaatuisuus syntyy lemmikin, omistaja-kuluttajan ja palvelun-
tuottajan kolmenvälisestä suhteesta, jossa kuluttajan kokemukseen voi vaikuttaa esimer-
kiksi se, miten eläinlääkäri suhtautuu lemmikkiin. Lemmikki voi myös olla itsenäinen sub-
jekti. (Kuismin ym. 2015). 
 
Yhdelle haastatelluista tärkein syy valita Lupsakka oli se, että lemmikki oli muualla kovasti 
pelännyt mutta Lupsakassa ei aiemmalla käynnillä ollut pelännyt lainkaan, jonka jälkeen 
asiakas päättikin jatkossa asioida vain Lupsakassa. Haastattelussa kysyttiin johdattelevasti, 
oliko kissa siis itse päättänyt tulla asiakkaaksi. Vaikka asiasta sanailtiin kevyeen sävyyn, 
eläimen subjektius ja tärkeä rooli päätöksenteossa kuvastuu vastauksessa. 
’’ -- kun tämä kissa ei pelänny ollenkaan niin (H3) (haastattelija: nii kissa päättää, kissa on 
asiakas) ’’kissa päättää’’ (H3) 
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Lemmikin huomioiminen mainittiin useasti myös nettikeskusteluissa, varsinkin kissojen eril-
linen tutkimushuone sai kiitosta. Lemmikki nähtiin usein itsenäisenä kokijana, jonka olotilaa 
ja ajatuksiakin kuvailtiin. 
 
’’Eipä äksy mummo-kissani osannut muuta kuin ihailla Pasin verinäytteen ottoa.’’ 
’’Eläinlääkäri osaa kohdata jokaisen koiran sen luonteen mukaan. Meillä todella arka ja pe-
lokas koira mutta Pasi osaa kyllä rauhoitella.’’ 
’’Kissa oli kuin kotonaan niin mukavassa paikassa.’’ 
 
Lupsakan nettisivuilla luvataan tarjota asiallista ja asiantuntevaa peruseläinlääkäripalvelua 
välttäen turhia tutkimuksia. Ilmapiirin kerrotaan olevan leppoisa, asiakaspalvelun ystäväl-
listä ja käynnistä pyritään tekemään kiireetön ja stressitön myös lemmikille. (Lupsakka 
2018.) Asiakkaiden vastauksista sekä kirjallisesta aineistosta nousi esille kaikkia edellä mai-
nittuja asioita. Sosiaalisen median kirjoituksista ilmeneviä mielikuvia voi hahmottaa esimer-
kiksi sanapilvellä. Kirjallisesta aineistosta poistettiin yleiset täytesanat sekä harvoin, 1-2 
kertaa esiintyviä sanoja. Useimmin toistuvat sanat näkyvät sanapilvessä isompana fonttina. 
Sanapilvi kuvaa hyvin netin keskusteluja, vaikka varsinaiseksi analyysityökaluksi siitä ei 
tässä yhteydessä ole.  
 

 
Kuvio 4. Sanapilvi (Luotu kirjallisesta aineistosta https://wordart.com/). 

 

https://wordart.com/
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5.3 Asiakas suosittelijana ja aiempien kokemusten merkitys 
 

Haastatelluista kolme henkilöä oli ensimmäistä kertaa vastaanotolla ja kaksi heistä mainitsi 
tehneensä valinnan suositusten perusteella. Kaikki haastatellut sanoivat NPS-mittauksessa 
olevan valmiita suosittelemaan Lupsakkaa ystävilleen ja tuttavilleen.  
 

Digitaalisen ajan asiakas etsii tietoa netistä ja neuvoo ja jakaa kokemuksiaan. Varsinkin 
muiden asiakkaiden suositukset ohjaavat päätöksentekoa enemmän kuin mainonta.        
(Ilmarinen ja Koskela, 2015). 
 
Kirjallinen aineisto tähän opinnäytetyöhön on kerätty kolmesta eri lähteestä: 
 

• Lupsakan omat Facebook sivut. 1,3 tuhatta tykkäystä, tähtiluokitus 4,9/5 
• Google arviot 34 kpl, tähtiluokitus 4,8/5 
• Facebook ryhmä Kuopion Puskaradio. Jäseniä tätä kirjoittaessa 41 213. 

Lupsakkaan liittyvät suositukset ja kertomukset vuosina 2017-2018. 
 

Keskustelunavauksia, joissa kysytään suosituksia eläinlääkärin valintaan, löytyy useita kym-
meniä ja Lupsakka on mainittu niissä suurimmassa osassa. 
 
Nettikeskusteluissa henkilöt suosittelevat suoraan jotain tiettyä eläinlääkäriasemaa, kerto-
vat omista kokemuksistaan ja neuvovat tai kommentoivat muiden kirjoituksia. Usein kirjoit-
tajat myös laittavat linkkejä kotisivuille ja hinnastoihin. Ylilyöntejä kuten pelkästään kuulo-
puheisiin perustuvia tai äärimmäisen negatiivisia tai mustamaalaavia kommentteja ei su-
vaita sellaisenaan. Eläinlääkäreiden inhimillisyyttä puolustetaan myös silloin, jos käyttäyty-
minen ei ole aina olut asiakkaan mieleen tai diagnosoinnissa on epäonnistuttu. 
 
’’Jokaisella on oikeus äänestää jaloillaan, jos kokee ettei joku paikka miellytä mutta näitä 
turhia mustamaalaus stooreja on typerä tulla kertomaan, jos se ei ole tapahtunut itselleen 
vaan perustuu kuulopuheisiin ja huhuihin.’’ 
 
’’Turha täällä on mitään eläinlääkäreitä haukkua, kun eiköhän kaikille satu virheitä ja vääriä 
diagnooseja kuten ihmislääkäreillekin.’’ 
 
 
 
 

 
 



         
         30 (40) 

Asiakaskokemus rakentuu aina entisten kokemusten pohjalle. Myönteiset kokemukset lisää-
vät luottamusta ja sitoutuneisuutta, kielteiset saavat nopeasti vaihtamaan palveluntarjo-
ajaa. Tekstiaineistossa tyytyväisyys korostui varsinkin silloin, kun kirjoittajilla oli jo pidempi 
kokemus Lupsakan palveluista. 
 
Kaksi haastatelluista oli aiemman negatiivisen kokemuksen takia vaihtanut eläinlääkäriä. 
Vaihtamiseen riittää yksi ainoa huono kokemus, joka saattaa jäädä mieleen vuosikausiksi. 
 
’’Kerran oon käynyt X silloin kun leikkuutin tämän, siellä pelkäsi ihan hirveesti,  
mutta sitten kun Pasilla (Lupsakan eläinlääkäri) oli tuolla Riistavedellä, niin tämä ei pelän-
nyt ollenkaan, niin sen jälkeen päätin, että minä käytän tässä.’’ (H2) 
 
’’Semmoisessa jätesäkissä me saatiin se koira. En oo sen jälkeen käynyt siellä eläinlääkä-
rissä. Oli jotenkin brutaali koko homma. Mulla ei ollut pariinkymmeneen vuoteen koiraa, en 
meinannut päästä siitä yli ollenkaan.’’ (H11) 
 
Netissä oli myös kertomuksia negatiivisista kokemuksista hoitotapahtumassa. Muutamassa 
kirjoituksessa itse tapahtuma vaikutti ulkopuolisesti arvioituna varsin pieneltä ja mahdolli-
selta väärinkäsitykseltä, mutta kirjoittajalle se oli ollut kokemuksena niin vahvasti kieltei-
nen, että henkilö ilmoitti aikovansa jatkossa käyttää toista eläinlääkäriä. Yksi kirjoittajista 
kertoi antaneensa palautetta myös Lupsakkaan. Tyytymätön asiakas ei kuitenkaan useim-
miten anna suoraan palautetta kohtaamisessa, mutta saattaa helposti jakaa kokemustaan 
sosiaalisessa mediassa.  

 
5.4 NPS-suositteluhalukkuus ja hyvä asiakaskokemus 

 

NPS-suositteluhalukkuuden mittaus haluttiin sisällyttää haastatteluihin koska mittari on erit-
täin laajasti käytetty myös Suomessa ja sillä on helppo löytää toiminnan huonot ja hyvät 
kohdat.  (Löytänä ja Korkiakoski 2014, 58-59; Gerdt ja Korkiakoski 2016, 166-167.) 
  
Lähes kaikki vastaajat antoivat arvoksi kymmenen ja muutama haastateltu vaikutti pitävän 
asiaa itsestään selvänä. 
 
Yksi haastatelluista antoi arvoksi kahdeksan, kritiikin kohdistuen toimenpiteiden kuten leik-
kausten hintaan. Kaksi haastatelluista antoi arvoksi yhdeksän, toinen heistä oli asioinut 
vasta vähän aikaa rokotuksiin liittyen todeten, että hänellä ’’ei ollut mitään ihmeellistä’’ mai-
nittavaa.  
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Toinen yhdeksikön antaja kertoi asioivansa myös muualla. Hän oli esimerkiksi usein kysynyt 
tarjouksia eri vastaanotoilta ja valinnut palvelun sen perusteella. Haastattelupäivänä hän 
mainitsi, että vaikka rahaa säästyi, niin aikaa ei säästynyt koska hän joutuikin odottamaan 
pidempään. 
 
93% vastaajista luokitellaan ’suosittelijoiksi’, koska he antoivat arvoksi 9 tai 10 jolloin NPS-
arvo on myös 93 mikä on todella hyvä. 
 
Koska vastaajien määrä oli pieni ei suositteluhalukkuuden keskiarvoa voida yleistää kaikkiin 
Lupsakan asiakkaisiin. Hyvät arviot Facebookissa ja Googlessa osoittavat silti yleisemminkin 
tyytyväisyyden ja suositteluhalukkuuden olevan erittäin korkealla tasolla. Rokotuspäivän 
asiakaskäynnit ovat helppoja, jolloin negatiivisia kokemuksia ei todennäköisesti synny. On 
mielenkiintoista silti havaita, että pienikin asia, kuten muutaman minuutin ennakko-oletusta 
pidempi jonotusaika saattaa jo vaikuttaa asiakkaan antamaan arvoon. 
 
On toki mahdollista, että osa haastatelluista ei halunnut antaa kasvokkain huonompaa ar-
voa ja he ovat saattaneet myös mieltää haastattelijan edustavan Lupsakan organisaatiota, 
vaikka opinnäytetyöstä mainittiinkin ennen haastattelua. NPS-mittaaminen tehdäänkin 
yleensä anonyymisti tekstiviesti- tai sähköpostikyselyillä pian asioimisen jälkeen. Vastaami-
nen on asiakkaalle melko vaivatonta ja mittarilla voidaan helposti havaita mahdolliset on-
gelmakohdat. Pelkän numeroarvon lisäksi asiakkailta kannattaa kysyä perusteluja, sekä 
varsinkin arvostelijoille antaa mahdollisuus olla yhteydessä suoraan yritykseen. Tässä 
työssä NPS-mittarilla ei ollut paljon merkitystä, mutta se on kuitenkin suositeltava työvä-
line, mikäli Lupsakka haluaisi alkaa mittaamaan systemaattisesti asiakkaiden kokemuksia. 
 

5.5 Hinta ja sen merkitys palveluntuottajan valintaan 
 

Ensimmäisenä haastattelupäivänä vastauksissa nousi esille hintaan liittyviä asioita, joten 
kysymyksiin päätettiin sen vuoksi lisätä kysymys, mitä asiakkaat ajattelevat Lupsakan hin-
tatasosta. 
 
Haastattelujen ja kirjallisen aineiston perusteella vaikuttaa, että Lupsakan hintatason aja-
tellaan olevan kohtuullinen verrattuna muihin Kuopion eläinlääkäreihin. Hinnan ja laadun 
suhteen arveltiin olevan kohdillaan eikä rahastuksen makua ollut kuten joissakin asiakkai-
den mainitsemissa muissa paikoissa. Varsinkin peruspalveluiden ja rokotusten edullisuutta 
korostettiin. 
 
’’Minusta hinnat on ihan kohillaan että ei oo semmoset kiskurihinnat ainakaan.’’ (H11). 
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Useampi haastateltu sekä netin keskustelija kertoi vertailevansa aktiivisesti hintoja. Kah-
dessa tapauksessa haastateltu sanoi valinneensa toisen, edullisemman klinikan Lupsakan 
sijaan leikkaustoimenpiteessä ja kuvauksissa. 
 
’’Isommissa jutuissa niinkun noissa kuvauksissa soittelen useampaan paikkaan – useem-
man tarjouksen kysyn.’’ (H10) 
 
’’Ihan netistä näitä hintoja vertailin ’’. (H11) 
 
Nettikeskustelussa yksi kirjoittaja kiteyttää hyvin, mikä yleinen suhtautuminen hintoihin 
näyttäisi olevan: ’’Kyllä se hinta kiinnostaa, vaikka ei ensisijainen valintakriteeri olekaan.’’. 
 
Facebookin ryhmässä on aktiivista yleistä keskustelua ja analysointia hinnoista. Osa lemmi-
kinomistajista arvelee, että korkea hinta on aina myös laadukkaan hoidon tae, kun taas toi-
set analysoivat hyvinkin asiantuntevasti hinnan muodostumiseen vaikuttavia asioita pien-
eläinasemilla.  

  
Keskusteluista sai sellaisen mielikuvan, että osa lemmikinomistajista haluaa parasta palve-
lua kuluista välittämättä, mutta kuitenkin suurin osa selvittää etukäteen hintoja. Kuluttajan 
on joskus hankala vertailla eri eläinlääkäripalveluiden hintoja, jolloin nettisivujen informaa-
tion on hyvä olla mahdollisimman selkeää ja kattavaa  Keskusteluissa mainittiin usein Lup-
sakan kotisivuilla olevat hintatiedot ja niitä myös linkitettiin muille. Toimenpiteiden toteutu-
neen hinnan sanottiin olevan myös saman mikä netissä. 
 

5.6 Asiakkaiden toiveita ja kehittämisehdotuksia  
 

Kysymykseen mitä toiveita asiakkailla olisi Lupsakalle, osa asiakkaista ei osannut sanoa   
mitään toivetta ja heidän mielestään palvelu oli sellaisenaan oikein hyvää. Varsinkin ensim-
mäinen haastattelupäivä keskittyi juuri sen hetken kokemukseen palvelusta ja kysymyk-
sessä selvitettiin mitä käynnistä jäi mieleen, sekä mitä parannettavaa mahdollisesti olisi. 
Rokotuskäynti on niin nopea ja vaivaton tapahtuma, että mitään erityistä mainittavaa ei 
usein vastaajilla ollut. 
 
  ’’Kaikki meni oikein hyvin, meni niin sujuvasti, että ei tule mittään mieleen.’’ (H6). 

 
Vastaajat, joilla oli jo aiempi asiakassuhde Lupsakkaan, osasivat eritellä tarkemmin palvelua 
ja kertoa toiveistaan. Toisena haastattelupäivänä keskustelutapaa, sekä myös kysymyksiä 
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oli muutettu niin, että haastateltuja pyydettiin esimerkiksi kuvailemaan, millainen olisi 
’maailman paras pieneläinasema’, ja uusi lähestymistapa tuottikin vastauksissa enemmän 
myös Lupsakkaan liittyviä konkreettisia parannusehdotuksia.  
 

Useampi vastaaja toivoi nettiajanvarausta, mutta olivat kuitenkin yhtä lukuun ottamatta 
saaneet aina hyvin ajan varattua puhelimitse. Yksi haastateltu tarkensi lisäksi, että net-
tiajanvarauksen pitää myös toimia – hänellä oli ollut huonoja kokemuksia muiden pien-
eläinasemien ajanvarauksesta. Mobiilioptimoituja nettisivuja toivoi yksi haastateltu. Puheli-
mitse ei ollut saanut aina yhteyttä yksi haastateltu, vaikka soitteli samana päivänä useam-
paan kertaan. Silloin hän oli tullut vain vastaanotolle ja saanut heti ajan. Toisella kerralla 
hänelle oli soitettu takaisin. Haastateltu toivoi, että puhelimeen vastattaisiin tehokkaammin. 
 
Pelkäävän, ja aiemmalla rokotuskäynnillä huonosti voineen lemmikin omistaja toivoi eril-
listä, rauhallista odotustilaa. 
 
 ’’--- voisko olla joku rauhottumispaikka, vaikka lemmikin kanssa vaikka joku --- semmonen 
tila, tämmönen säikkypeikko kun se tärisee, niin ei tarvii stressissä olla kun tulee muita koi-
ria. (H13). 
 
Yksi ensimmäistä kertaa vastaanotolla asioiva toivoi, että olisi saanut tarkemman ohjeistuk-
sen käynnillä tarvittavista asioista. 
 
’’ --- selkeä ohjeistus, että mitä ottaa mukaan --- jotka ei ole ennen käynyt niin hyvin sel-
kee ohjeistus.’’’(H14). 

 
 Yksi kanta-asiakas toivoi jälkiseurantaa ja informaatiota. 
 

’’ --- potilasseurantaa, jälkiseurantaa vaikka, että tulis siis vaikka automaattisesti rokotus-
kutsuja ja sellasta, asiakassuhteen hoito tietysti, jos on jotain uutta lääketieteellisellä rinta-
malla, jota suositellaan, rokotuksia tai muita tsekkauksia, tai jos alueella liikkuu vaikka jo-
tain tarttuvia tauteja.’’ (H15). 
 

5.7 Yhteenveto ja ajatuksia Lupsakan asiakaskokemuksesta 
 

Lupsakan asiakkaat kertoivat olevansa hyvin tyytyväisiä palveluun, mutta joitakin paran-
nusehdotuksiakin heillä oli. Vaikka asiakaskokemus on hyvällä tasolla kaikilta osa-alueil-
taan, asiakkaita kannattaa silti kuulla ja pyrkiä ennakoimaan myös tulevaisuuden kehitystä. 
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Automaattisen nettiajanvarauksen puuttuminen voi esimerkiksi olla jo pian sellainen tekijä, 
joka karsii osan potentiaaleista asiakkaista.  
 
Asiakkaiden yksilöllinen huomioiminen mahdollisimman tarkan asiakasdatan keräämisen 
avulla voisi parantaa edelleen asiakaskokemusta. Jo nyt lemmikkien nimet löytyvät järjes-
telmästä, mutta sen lisäksi olisi hyvä merkitä muitakin erityispiirteitä lemmikistä. Jos pel-
käävästä potilaasta olisi saatavilla tieto jo ajanvarauksessa, pystyisi silloin järjestämään 
rauhallisempaa odotustilaa kyseiselle lemmikille ja omistajalle.  
 
Palveluissa henkilökohtaiset kontaktit ovat usein merkityksellisimpiä. Lupsakka saa paljon 
positiivista palautetta ystävällisestä henkilökunnasta ja asiakkaat kokevat aitoa välittämisen 
ilmapiiriä. Leppoisa tunnelma on ehdottomasti Lupsakan vahvuus ja jatkossakin heidän 
kannattaa rekrytoinneissa valita sellaiset henkilöt, jotka kykenevät luontevaan ja lämmin-
henkiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden ja lemmikkien kanssa. 
 
Mobiilitoimivuuteen, kotisivujen runsaaseen ja tarkkaan informaatioon sekä some-näkyvyy-
teen kannattaa tulevaisuudessakin kiinnittää huomiota. Tietoa etsitään usein ensimmäiseksi 
netistä, jolloin mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot palveluista ja hinnoista ovat tar-
peen. Hintoja on usein hankala vertailla eri palveluntuottajien kesken ja asiakkaat etsivät-
kin usein vertaisarvioita eri keskustelupalstoilta. Lupsakan kannattaisi panostaa entistä 
enemmän sekä omien kotisivujen informaation sekä julkaista aktiivisemmin Facebookissa, 
jotta asiakkaat saisivat tietoa enemmän myös suoraan Lupsakasta. 
 
Lupsakassa ei ole aiemmin tehty asiakaskyselyitä tai muutenkaan systemaattisesti kerätty 
asiakaspalautetta. Facebook-sivujen kautta on mahdollista antaa palautetta ja tähtiarvioita, 
lisäksi asiakkaat antavat myös suullista palautetta vastaanotolla. Lupsakan henkilökunnalla 
olikin oletus siitä, että asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä, vaikka yksittäisiä reklamaatioitakin 
oli joskus ollut. Yrityksessä, jossa asiakkaita tavataan aina kasvokkain, olisi helppo kerätä 
palautetta palvelutapahtuman yhteydessä. Kiire, tai ehkäpä kohteliaisuus saattaa estää 
suoran palautteen kysymisen. Kuitenkin paras tapa selvittää asiakkaiden mietteitä olisi ky-
syä sitä suoraan heiltä itseltään. Osa asiakkaista haluaisi antaa palautetta anonyymisti, jo-
ten kannattaisi tarjota useita eri kanavia, joiden kautta asiakas pystyisi yritystä lähesty-
mään. Kotisivuilla ja Facebookissa voisi olla erillinen osio ja pyyntö palautteen antoon. 
Myös tekstiviestillä tai sähköpostitse on helppo toteuttaa lyhyitä kyselyitä. Esimerkiksi NPS-
suositteluhalukkuuden mittauksella ja siihen sisältyvällä 1-2 lisäkysymyksellä voi asiakasko-
kemuksen kehitystä tarkkailla pidemmällä aikavälillä ja havaita palvelun mahdollisia ongel-
makohtia. 
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöprosessini on ollut kaikissa vaiheissaan haastava. Aiheen valinnan jälkeen ke-
räsin teoriaa, mutta toimeksiantajan puuttumisen vuoksi rajaus ja näkökulman valinta oli 
mahdotonta. Toimeksiantajan löydyttyä haastattelut täytyi tehdä melko nopealla aikatau-
lulla ja jälkeenpäin ymmärsinkin, että haastattelujen ja kysymysten huolellisempi suunnit-
telu olisi kannattanut, jolloin analyysivaihe olisi sujunut vaivattomammin. Menetelmäkirjalli-
suuteen aloin syventyä enemmän vasta aineiston keräämisen jälkeen. Toteutin työni ke-
sällä, jolloin ei ollut mahdollista osallistua esimerkiksi työpajoihin. Teinkin työn varsin itse-
näisesti ja tämä on ensimmäinen yritykseni tieteelliseen raportointiin ja pieneen tutkimuk-
seen. En ole missään vaiheessa välttynyt virheiltä ja paljon asioita olen oivaltanut vasta 
työn loppuvaiheessa. Opinnäytetyön tekeminen onkin ollut erinomainen oppimiskokemus. 
 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli opiskelujen yhteydessä noussut vahva kiinnostus 
asiakaskokemukseen ilmiönä. Työurallani olen aina toiminut asiakaspalvelussa eri tehtä-
vissä, enimmäkseen B2B puolella, ja havainnut, että asiakkaan laittaminen keskiöön usein 
unohtuu, kun organisaatio keskittyy vaikkapa tuotteisiin tai omiin sisäisiin ongelmiinsa.   
Meneillään on kulttuurin muutos, jossa asiakkailla on yhä enemmän vaihtoehtoja ja valtaa. 
Menestyvät organisaatiot haluavat lisätä asiakasymmärrystään ja selvittävät aktiivisesti 
asiakaskokemuksen tasoa. 

  
Asiakaskokemus on laaja ja monimuotoinen ilmiö, eikä sen tutkimiseen ole yhtä vakiintu- 
nutta mallia. Asiakaskokemukseen vaikuttavat aiemmat kokemukset, mielikuvat, suosituk-
set, asiakkaan oma tunnetila, fyysinen tila, yrityksen henkilökunta, henkilökunnan tunneti-
lat, muut asiakkaat - listaa voisi jatkaa loputtomiin. Vaikka kirjallisuutta löytyy nykyään 
myös suomeksi, koin alkuun vaikeaksi löytää luotettavaa ja tieteellistä teoriapohjaa. Halusin 
tutkia, löytyykö asiakashaastatteluista ja sekundaarisesta aineistosta samoja asiakaskoke-
muksen elementtejä, joita kirjallisuudessa mainitaan.  
 
Varsinkin tunteiden merkitys asiakaskokemuksen muodostumisessa kiinnosti minua, mutta 
niiden havainnointi ja tutkiminen ilmeni aivan niin haastavaksi mitä teoriasta olin oppinut. 
Haastatteluissa ihminen saattaa sanoa yhtä asiaa, mutta eleillä ilmaista toista. Nopeasti 
vaihtuvia ilmeitä tai äännähdyksiä on mahdotonta tulkita luotettavasti ilman videointia.  
 
Asiakaskokemuksen tutkimisesta on useissa lähteissä mainittu avoimien kysymyksien tär-
keys. Loputtomilta tuntuvat lomakehaastattelut eivät innosta vastaamaan ja toisaalta   
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HappyOrNot – hymynaamakoneiden mahdollisuudet kokemuksen kertomiseen ovat rajalli-
set. Paras tapa selvittää asiakkaan kokemusta on kysyä siitä suoraan häneltä itseltään. Pa-
lautteen kysyminen olisi luontevaa jo palvelutilanteessa, mutta Lupsakassa kuten monissa 
muissakin organisaatioissa ei kuitenkaan aktiivisesti kerätä palautetta. Asiakkaat saattavat 
olla kyllästyneitä loputtomilta tuntuviin sähköpostikyselyihin mutta kertovat mielellään 
omista kokemuksistaan, jos siihen vain annetaan mahdollisuus. Asiakkaat ovat myös keske-
nään erilaisia, joku haluaa mielellään antaa palautetta kasvokkain, kun taas toinen toivoisi 
pysyvänsä anonyyminä. Palautetta kannattaisikin kysyä eri tavoin ja eri kanavissa.           
  
Työni tarkoitus oli selvittää Lupsakan asiakaskokemuksen nykytilaa rokotuspäivien asiakkai-
den näkökulmasta kesäkuussa 2018. Lisäksi tutkin asiakkaiden kertomuksia ja suosituksia 
netin eri sivustoilla. Halusin ymmärtää asiakaskokemusta ilmiönä ja suosittelun merkitystä 
palveluntuottajan valinnalle. Asiakaskokemus näyttäytyy juuri niin monipuolisena ja kiin-
nostavana ilmiönä jona sitä kirjallisuudessa kuvataan ja löysin aineistosta vastaavuutta teo-
rian kanssa. Ilmiön moniulotteisuus tekee siitä myös haastavan tutkimuskohteen. Haastat-
teluissa ihminen saattaa myötäillä haastattelijaa tai arkailla sanoa kaikkia ajattelemiaan asi-
oita.  
 
Yksi työni tavoite oli kokeilla, miten lyhyet haastattelut sopivat asiakaskokemuksen tutkimi-
seen ja palautteen keräämiseen. Vaikka haastatteluissa saatu aineisto ei ollut kovin laaja, 
nousi sieltä silti esiin asiakkaiden tärkeinä pitämiä asioita ja myös puutteita havaittiin.    
Asiakkaat arvostavat yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua. Kasvokkain tehdyt, lyhyetkin 
haastattelutuokiot, joissa asiakkaat tuntevat tulevansa kuulluksi voivat vaikuttaa asiakasko-
kemukseen positiivisesti.  
 
Lupsakan asiakaskokemus näyttäytyi sekä haastatteluissa että kirjallisen aineiston perus-
teella kauttaaltaan positiivisena, mutta joitakin toiveitakin haastatelluilla oli. Enemmän kuin 
suoria kehitysehdotuksia pyrin työlläni osoittamaan, miten monista eri osatekijöistä asia-
kaskokemus muodostuu ja kuinka pieniltäkin tuntuvat asiat voivat olla asiakkaan näkökul-
masta hyvin tärkeitä valintaperusteita. Toivon, että työni voi auttaa Lupsakkaa edelleen 
tuottamaan parasta mahdollista asiakaskokemusta ja miettimään millä uusilla tavoilla asiak-
kaan ääntä voisi saada enemmän kuuluviin. 
 
Lemmikkieläinliiketoiminta on huiman nopeasti kasvava ala, esimerkiksi koiria on Suomessa 
Tilastokeskuksen viimeisen kuluttajatutkimuksen mukaan jo lähes 700 000. Voidaan vain 
arvailla, kuinka monta miljoonaa euroa pelkästään koirien ruokaan, tarvikkeisiin ja hoitoihin 
käytetään vuosittain. Myös eläinlääkäriasemien toiminnassa on käynnissä muutos, kun ket-
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juuntuminen lisääntyy varsinkin suuremmissa kaupungeissa. Lemmikeille on saatavilla lä-
hes yhtä kattavia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä kuin ihmisille. Samalla kun klinikoiden lait-
teisto ja palvelut kehittyvät, nousevat myös hinnat. Alan kehitys ja kilpailutilanne saattaa 
edelleen tuoda muutospaineita, kun ketjut valtaavat enemmän markkinoita ja pystyvät 
mainostamaan palveluitaan tehokkaammin kuin pienet toimijat. 
 
Mielenkiintoisia aiheita uusille tutkimuksille voisivat olla Kuopiossa ja lähialueella toimivien 
eläinlääkäriasemien hintojen ja palveluiden vertailu sekä asiakkaiden kokemukset eri palve-
luntuottajista. Lemmikkeihin liittyvän kulutuksen laatua ja määrää ja myös siihen liittyviä 
toiveita voisi tutkia haastattelemalla kuopiolaisia lemmikinomistajia. Tutkimusta alalta on 
vielä varsin vähän, joten kaikki uusi tieto olisi hyödyllistä ei vain alan yrityksille mutta myös 
kuluttajille. 
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO WALK-IN ROKOTUSPÄIVILLE 
 

      

 

 
        

 

 

1. Oletko käynyt aiemmin Lupsakassa? 
EI - Miksi valitsit nyt Lupsakan? 
KYLLÄ  
Käytkö pelkästään Lupsakassa, vai myös muualla? 

- Missä? -Mitä palveluita sieltä? -Miksi? 
 

(II haastattelupäivä lisäkysymys: Onko Lupsakka lähin eläinlääkärisi?) 

 

2. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Lupsakan palveluja ystävällesi?   

0   1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
            0 = en lainkaan todennäköisesti                                                           10 = erittäin todennäköisesti 

 

3. Mitä tästä käynnistä jäi erityisesti mieleen? 
(II haastattelupäivä muutettu kysymys muotoon: Haluatko perustella edellistä ar-
viota/kertoa kokemuksesta (tai aiemmistakin kokemuksista)?) 

  

4. Mitä asioita/palveluita toivoisit lisää/mitä voisi kehittää? 
II haastattelupäivä kysytty samaa eri tavoin: Onko sinulla toiveita Lupsakalle/Onko 

täällä kaikki palvelut mitä tarvitset/Kerro millainen olisi ’’unelmien pieneläin-

asema’’/Jos ajattelet koko palvelua alusta loppuun asti (tässä annetaan esimerkkejä eri 

vaiheista) niin onko missään kohti jotain mitä muuttaisit/lisäisit? 

 

5. II haastattelupäivä lisäkysymys: 

Mitä ajattelet hinnoista/millainen mielikuva sinulla on Lupsakan hintatasosta verrat-
tuna muihin? 

 

WALK-IN HAASTATTELUT I - 20.6 ja 27.6 KE KLO 14:30 – 16:30 
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