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Tämän työn lähtökohtana oli yrityksen asiakaskokemuksen parantaminen sekä kehityskohtei-
den löytäminen digitaalisissa markkinointikanavissa. Tämän työn toimeksiantaja on K Caara 
Oy ja työn tuloksia on tarkoitus soveltuvin osin soveltaa K Caara Oy:n tulevaisuuden digitaali-
nen strategiahankeen aikana. 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan Kesko Oy autodivisioonan kuuluvan K Caara Oy:n, nykyistä digi-
taalista asiakasmarkkinointia, asiakasmarkkinoinnin arkkitehtuuria, asiakasmarkkinoinnissa 
käytettäviä järjestelmiä ja näitä järjestelmiä käyttäviä sidosryhmiä. Tutkimusaihe rajataan 
käsittelemään asiakkaiden tulevaisuuden toiveita, jotka liittyvät digitaalisten käyttöliittymien 
käyttöön. 
 
Asiakkaiden nykyistä ostopolkua tarkastelemalla ja nykyisistä ostotavoista saatavan tiedon 
laatua ja määrä tarkastelemalla voidaan aluksi ymmärtää millaisia digitaalisia käyttöliittymiä 
tulisi kehittää asiakkaan toiveiden täyttämiseksi ja digitaalisen asioimisen helpottamiseksi. 
 
Asiayhteyttä tutkittiin heuristisella arvioinnilla, kognitiivisella läpikäynnillä sekä kvantitatiivi-
sella ja kvalitatiivisella kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus toteutettiin K-Kylä-tutkimusyh-
teisön vastaajille. Tutkimusaineistosta on koostettu johtopäätöksiä tulevalle kehitykselle. 
 
Tavoitteena oli ymmärtää asiakkaan kannalta toivotut kehittämiskohteet, vähintään yksi ja 
niihin tarvittavia ohjelmia, käyttöliittymiä, tietorakenteita tai tietojärjestelmiä. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella asiakkaat haluavat olla useamman kanavan ja käyttöliitty-
män kautta yhteydessä autoliikkeeseen. Yhteys autoliikkeeseen liittyy niin asiakkaan ajan-
käyttöön kuin asiakkaan tiedon tarpeeseen auton omistamisen tai sen ylläpidon aikana. Kehi-
tysehdotuksena tutkimuksessa nimetään asiointikanavat, joiden kautta asiakas kokee yhtey-
denpidon helpoksi ja kanavat, jotka asiakas kokee hankaliksi. 
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The aim of this Bachelor´s thesis was to examine customer experience in digital marketing 
channels in the car trade. The research was commissioned by K Caara Oy and the results of 
the work will serve the future development of K Caara Oy’s Digital Strategy. The goal was to 
study the customers’ shopping path and establish the quality and quantity of the information. 
The final out-come was to understand how digital interfaces, or which programs, should be 
developed to facilitate a customer's shopping path. 
 
The thesis examined K Caara Ltd’s, a Kesko Ltd automotive division, current customer mar-
keting in digital channels, its operations, operational architecture, operational systems and 
stakeholders that are using the systems. The re-search topic was limited to addressing cus-
tomer requirements related to the use of digital interfaces or programs. 
 
The goal was to study the customers shopping path and study the quality and quantity of the 
information. Understand how digital interfaces or which pro-grams should be developed to 
facilitate the customer's shopping path. 
 
The correlation was studied using heuristic evaluation: quantitative and qualitative question-
naires were sent out to the K-Village research community's re-search panel. The results were 
formulated on the results of a limited research area based on the responses collected. 
 
Based on the results of the survey, customers want to have more than one channel connected 
to a car dealership. The connection to a car dealership involves timing and customer experi-
ence in the process of knowledge. As a development proposal, the research also names the 
channels of communication through which the customer experiences easy access and the 
channels that are difficult. 
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1 Johdanto 

Tämän työn lähtökohtana oli asiakasyrityksen asiakaskokemuksen kehittäminen digitaalisissa 

kanavissa. Asiakkaiden ostopolun tarkasteleminen ja siitä saatavan tietoa, sen laatua ja 

määrä tarkastelemalla oli tarkoitus ymmärtää nykyisen ostopolun soveltuvuus asiakaskoke-

muksen syntymiseen. Tavoitteena oli tunnistaa asiakkaan kannalta toivotut kehittämiskohteet 

ja niihin tarvittavat käyttöliittymät, tietorakenteet tai tietojärjestelmät. Löydöksien kautta 

pyrittiin tunnistamaan tulevaisuuden palvelumuotoilua eniten tarvitsemat kohteet tai pisteet, 

jotka palvelisivat niin asiakasta kuin yritystä ja jotka olisivat aluksi helpointa ottaa kustannus-

tehokkaasti käyttöön. Asiakaskokemuksen paremmalla digitaalisella palvelumuotoilulla voi-

daan olettaa olevan saatavissa parempaa asiakaskokemusta asiakkaan kannalta sekä parem-

paa toimintaa yrityksen, liiketalouden, tiedonhallinnan ja asiakastyytyväisyyden kannalta. 

Yrityksen tärkeimpiä kilpailutekijöitä ja omaisuuksia ovat asiakkaisiin ja asiakassuhteen ai-

kana tuottamat tiedot. Näiden tietojen avulla on mahdollista tuottaa ratkaisuja, joilla asia-

kassuhde kehittyy niin asiakasta kuin yritystä hyödyntävällä tavalla. Tulevaisuudessa asiakkai-

siin ja heihin liittyvät tiedot ja ennen kaikkea tietojen laatu, ja niiden oikea tulkinta muodos-

tavat merkittävän tekijän yrityksen menestymiselle, voidaan jopa olettaa, että näiden merki-

tys tulee entisestään korostumaan. 

Uusi GDPR lainsäädäntö osaltaan muuttaa vuonna 2018 asiakastiedon keräämisen ja asiakas-

tiedon käytön tapoja kaikissa yrityksissä. GDPR tulee sanoista General Data Protection Regula-

tion (yleinen tietosuoja-asetus). GDPR on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota 

on alettu soveltamaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. GDPR mahdollistaa paremman 

suojan yksilön henkilötiedoille ja enemmän keinoja yksilön itsensä hallita henkilötietojensa 

käsittelyä. 

Kyseessä on siis asiakasmarkkinoinnin laadun parantamiseen tähtäävien löydöksien tekeminen 

tiedonhallinnan ja tiedonkäsittelyn osalta. Löydökset voivat olla kytköksissä tiedonkeräämisen 

tapoihin, sovelluksiin, joilla tietoja kerätään, välineisiin tai käyttöliittymiin, joiden kautta 

tietoja kerätään sekä järjestelmiin, joihin tiedot tallennetaan tai tapoihin, jolla tiedot tallen-

netaan ja säilytetään. Asiakaskokemusta tukevien palveluiden muotoilun nähdään vaikuttavan 

tiedon keräämiseen, tiedon analysoimiseen ja takaisin kytkemiseen asiakkaan toivomaan pal-

velupolkuun. 

Työn tuloksena saatavat löydökset tulevat mahdollisesti palvelemaan nykyisien asiakasmarkki-

noinnissa käytettävien digitaalisten palveluiden kehittämistä, tai asiakkailta saatavan tiedon 

parempaa jalostamista palveleman asiakkaan kannalta parempaa käytettävyyttä ja luovat 

näin pohjaa tuleville suunnitteluille, jotka liittyvät asiakaskokemuksen tarpeisiin, tai mahdol-

listavat uusia asiakaskokemuksen suunnittelemisen lähtökohtia. 
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2 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esitellään ensiksi tutkimusasetelma ja opinnäytetyön toimeksiantaja. Samalla 

tarkastellaan tutkimusongelmaa ja siihen tehtävää rajausta. Käydään läpi tutkimustyössä käy-

tetyt tutkimusmenetelmät sekä perustelut niille. Seuraavissa luvuissa käsitellään opinnäyte-

työn toimeksiantajaa ja avataan taustoja, jotka toimivat tämän opinnäytetyön lähtökohtina. 

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena (laadullisena) kyselytutkimuksena. Tutkimusta varten 

valmistettiin kyselylomake, johon valmistettiin 16 kysymystä. Kysymykset ryhmiteltiin kol-

meen ryhmään taustoittavat kysymykset, huollon varaukseen liittyvät kysymykset ja viestin-

tään huollon varauksen aikana, liittyvät kysymykset. Kunkin kysymysosion alkuun tai loppuun, 

sijoitettiin lajittelukysymys, joka mahdollisti kyselyssä etenemisen tai lopetti kyselyssä etene-

misen. 

K-Caaran ollessa osa Kesko-konsernia tämä mahdollisti oman K-Kylä tutkimusyhteisön käyttä-

misen tutkimuksessa. K-Kylän yhteisöön kuuluu 11 000 panelistia, joista 1700 on ilmoittanut 

kiinnostuskohteekseen autot ja joiden taloudessa on vähintään yksi auto. Näitä voidaan siis 

pitää autoon liitoksissa olevana kohderyhmänä, jolla on kokemusta autoon liittyvästä asiakas-

suhde. 

2.1 K-Auto Oy 

K Auto Oy toimii Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen Hyöty-

autojen maahantuojana ja markkinoijana Suomessa sekä Seatin osalta myös Virossa ja Latvi-

assa. K Auto Oy toimii myös MAN-kuorma-autojen ja MAN- ja Neoplan -linja-autojen maahan-

tuojana Suomessa. Maahantuonnin lisäksi K-Auto toimii merkittävänä autojen vähittäiskauppi-

aana ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa liikkeissään pääkaupunkiseudulla ja Tu-

russa. Perinteisen liiketoimintansa ohella K-Auto kehittää erilaisia autoalan palvelukonsepteja 

ja monikanavaisia palveluja. K Caara Oy:n Caara.fi-palvelukonseptiin kuuluvat mm. vaihtoau-

tojen verkkokauppa, K-CaaraOutlet–edullisempien vaihtoautojen myymälä, K-CaaraLeasing 

leasingpalvelut yrityksille ja K-CaaraDeal leasingpalvelut yksityisille sekä K-CaaraFix -auton-

huoltopalvelu yli viisivuotiaille autoille.  

Kesko Oy on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, ra-

kentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat 

tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Ketjutoimin-

taamme kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettu-

assa, Valko-Venäjällä ja Puolassa. 
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• Kesko ja yli 1 100 K-kauppiasta muodostavat K-ryhmän, jonka pro forma -vähittäis-

myynti oli noin 13 mrd. euroa (alv 0 %) vuonna 2017. 

• K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskaupan toimija. 

• K-ryhmä työllistää noin 42 000 henkeä, Suomessa noin 30 000. 

• Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Markkina-arvo on 

noin 4,5 mrd. euroa ja osakkeenomistajia noin 42 300 (31.12.2017). 

• Keskon kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. 

• Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable 

Corporations in the World; Kesko, vuosikertomus 2017, 4.) 

2.2 Kehittämiskohde 

Kehittämiskohteena oli K Caara Oy asiakasmarkkinointiin liittyvät asiakaskohtaamispisteet, ne 

asiakaskohtaamispisteet, jotka ovat huollon asiakaskokemuksen syntymisen kannalta merki-

tyksellisiä. Asiakaskohtaamispisteistä saatava tieto ja niiden tuottama informaatio, joka vai-

kuttaa asiakkaan kokemukseen, niin positiiviseen kuin negatiiviseen. Samalla asiakaskohtaa-

mispisteiden löytäminen ja muotoilu, niin että ne tehostavat asiakasviestintää ja että käyttä-

jän on mahdollista vallitsevien sääntöjen salliessa kokea, tuottaa ja antaa käyttöön suunnitte-

lussa tarvittavaa tietoa yrityksen käyttöön. Tavoitteena oli myös, että tiedon käyttäjän, tässä 

tapauksessa yrityksen, on helppoa ja tehokasta jalostaa saaduista tiedoista liiketoiminnan te-

hostamista, palvelumuotoiluaan parantamalla. Yritykselle oli myös tärkeää analysoida saami-

aan tietoja liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. Tässä työssä tarkoitetaan ensisijai-

sesti digitaalisten palveluiden kehittämistä asiakasmarkkinoinnin käyttöön. 

Nykyisessä kilpailussa ja todennäköisesti tulevaisuuden kilpailukentässä menestyminen vaatii 

uudenlaista ajattelua ja uusia tapoja luoda asiakkaalle arvoa. Arvotekijät voivat liittyä asiak-

kaan kokemukseen yrityksestä, yrityksen harjoittaman toiminnan perusarvoista, kuten esimer-

kiksi tavasta, jolla se käsittelee asiakkaidensa tietoja, tai yrityksen kyvystä mukautua asiak-

kaidensa toiveisiin. Joissakin yhteyksissä on alettu keskustelemaan saumattomasta asiakasko-

kemuksesta. ”Yhtenä kilpailukeinona yritykset näkevät asiakaskokemuksella olevan tärkeä 

rooli, jota oikein toteuttamalla saavutetaan ainutlaatuista kilpailuetua, kilpailijoihin näh-

den”. (Kauppalehti, M. Koivisto Asiakaskokemuksesta tulossa hintaakin tärkeämpi kilpailute-

kijä.2018.) 
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Asiakaskokemuksen kehittäminen on laaja kokonaisuus, missä tekemisen osa-alueet kohdistu-

vat strategiaan, oikeiden viestintäkanavien tunnistamiseen, laadukkaaseen palvelumuotoi-

luun, ihmisten kouluttamiseen ja johtamiseen. Käyttöön valittujen kanavien jatkuvaan mit-

taamiseen, tarkastelemiseen ja parantamiseen. Tavoitteena on aikaansaada asiakkaan kan-

nalta mahdollisimman saumaton kokemus. 

Asiakaskokemuksesta on tullut kriittinen tekijä liike-elämässä juuri digitaalisten palvelurat-

kaisujen takia. Googlen Zero Moment of Truth-tutkimuksen mukaan digitaaliset palvelut ovat 

mahdollistaneet sen, että kuluttajat hakevat tietoa useasta eri lähteestä ostopäätöstä teh-

dessään. Yritykselle onkin koko ajan tärkeämpää ymmärtää missä kanavissa sen on oltava 

läsnä ja mitkä ovat mahdollisesti tulevaisuuden kanavat. Koska nykypäivänä suurin osa asia-

kaan kosketuspisteistä ovat digitaalisia, on asiakkaiden helpompi liikkua kanavasta toiseen, 

mikä tarkoittaa sitä̈, että yritysten on entistä haastavampaa hallita sekä ohjata asiakkaita ha-

luamiinsa kanaviin, kaikkina asiakaspolun hetkinä. Tämän takia yritysten suuri haaste on hal-

lita kaikkia tiedostettuja ja tiedostamattomia kohtaamisia, joita kehittämällä asiakaskoke-

musta voitaisiin parantaa. (Löytänä & Korkiakoski 2014.) 

3 K Caara Oy asiakassuhdemarkkinoinnin nykyinen arkkitehtuuri 

K Caara Oy:lla on käytössään asiakassuhdemarkkinoinnin toimintoja ohjaava tietojärjestelmä-

arkkitehtuuri. Arkkitehtuuriin on koottu eri palveluja ohjaavat ohjelmat ja järjestelmät, jotka 

yhdistävät eri palveluiden tuotetietojen, ja -palvelutietojen rajapintoja. Eri ohjelmat kerryt-

tävät kukin osaltaan asiakastietoja, asiakuuden eri vaiheista. Sama asiakas on auton omista-

misen elinkaaren aikana eri palveluille altis. Palvelut liittyvät auton ja asiakassuhteen elin-

kaaren eri vaiheeseen. Auton elinkaaren yleisimpiä vaiheita ovat auton osto ja valinta eli har-

kintavaihe, ennen auton ostoa. Auton osto ja käyttäjäksi tuleminen, auton käyttäminen ja au-

tosta huolehtiminen. Elinkaaren lopussa myös, autosta luopuminen, joka yleisimmin tapahtuu 

myymällä tai vaihtamalla käytössä ollut auto. Asiakastietoja kertyy siis sekä autosta, auton 

omistajasta tai jos autoa ei omisteta itse, kuten yritysautoa, niin auton haltijasta. Asiakastie-

tona voidaan käyttää auton yksilöllistä rekisterinumeroa, auton valmistenumeroa tai asiak-

kaan yrityksen käyttöön luovuttamia henkilötietoja. Näiden tietojen avulla on mahdollisuus 

viestiä ja olla yhteydessä asiakkaaseen auton eri omistamisen vaiheissa autoa tai asiakasta 

koskevissa tilanteissa. Tallaista viestintää voivat olla kaupalliset tarjoukset, huoltoon kutsu-

miset, uuden asian kertominen tai pelkästään tiedottaminen. Asiakasviestintään tarvittavat 

tiedot kerääntyvät, erilliseen rekisteriin, jonka käytössä noudatetaan kulloinkin voimassa ole-

vaa lainsäädäntöä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016.) 

Kerättyjen tietojen perusteella pyritään myös ymmärtämään asiakkaan käyttäytymistä auton 

elinkaaren aikana, ennakoimaan asiakkaiden autoelinkaaren vaiheita ja palvelemaan asiakasta 

oikea-aikaisesti. Pyrkimyksenä palvelussa on ennakoida ja näin ollen parantaa asiakaskoke-

musta. 
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3.1 K Caara Oy:n asiakasrekisterin kuvaus 

Kuviossa 1 on kuvattuna K-Caara Oy:n asiakasrekisterin arkkitehtuuri ja tietorakenne. Miten 

asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä yritykseen ja minkä järjestelmän osan kautta yri-

tys käsittelee asiakkaan tietoja. Asiakkaalla on useampi mahdollisuus olla yhteydessä yrityk-

seen, joko fyysisesti käymällä myymälässä tai puhelimella, vaihtoehtoisesti nettilomakkeella, 

josta tiedot siirtyvät CDM, customer master data tietovarastoon. Siirron aikana asiakkaan tie-

dot tarkistetaan, tarvittaessa ylläpidetään ja segmentoidaan myöhempää käyttöä varten. Asi-

akkaan tietoja voidaan täydentää tarpeen mukaan myös ulkoisia tietokantoja hyväksi käyt-

täen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kerää ja ylläpitää kaikkia Suomessa lain ja asetusten 

määrittämiä tietoja mitkä liittyvät kuljetusvälineisiin, myös autoihin. (Trafi.) 

Trafin tietopalvelusta voidaan tarkistaa auton elinkaareen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja, 

esimerkiksi omistushistoria. Trafin palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä verkossa täysin di-

gitaalisesti, osoitteessa www.trafi.fi. Auton liikennekäyttöön ottaminen ja autonrekisteröimi-

sen ja auton omistajavaihdoksen voi tehdä Trafi-palvelun kautta. Tämä nopeuttaa autoon liit-

tyviä lupa-asioita, sekä kerää autojen tiedot yhteen tietovarastoon, josta tietoja on helppo 

eri toimijoiden käsitellä. 

 

 

Rekisterin nimi: K-Caara Oy:n asiakasrekisteri 
High level data flow diagram 

10/21/181
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Kuvio 1: K Caara Oy asiakasmarkkinointi, arkkitehtuuri, asiakasrekisteri 
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3.2 K Caara Oy asiakasmarkkinointi, arkkitehtuuri, asiakasrekisteri 

K Caara Oy ylläpitää ja kerää asiakasrekisteriä asiakkaista, jotka ovat antaneet siihen luvan, 

asiakasmarkkinointia varten. Asiakasmarkkinoinnissa on mietittävä tarkkaan mitä tietoja asi-

akkaista kannattaa kerätä ja miten tiedot voidaan saada taloudellisesti (Bergström & Leppä-

nen, 2003, s. 421). K-Caara pyrkii keräämään asiakastietoja niin uusista mahdollisista asiak-

kaista, että jo asiakassuhteen aloittaneista asiakkaista. Asiakastietojen keräämisessä on otet-

tava huomioon, tarvittava tietomäärä, miten tiedot on mahdollista saada, missä muodossa 

tiedot on mahdollista saada, mihin tietoja aiotaan käyttää ja miten tietoja ylläpidetään. 

(Bergström & Leppänen 2003, 421.) 

4 Asiakasmarkkinointi 

Asiakasmarkkinointi, jota voidaan yrityksessä kutsua myös asiakassuhdemarkkinoinniksi, on 

osa yrityksen markkinoinnin keinovalikoima, jolla se tavoittelee asiakkaitaan, puhuttelee 

heitä tai viestittää heille haluamiaan asioita. Niin nykyisiä kuin mahdollisia uusia asiakkaita. 

Asiakokonaisuus, jolla yritys luo, ylläpitää ja kehittää jatkuvasti asiakassuhteitaan lähtökohta-

naan asiakkuuksien kannattavuus ja molempien tyytyväisyys. (Bergström & Leppänen 2003, 

407.) Asiakasmarkkinointi liitetään yleisenä käsitteenä suoramarkkinointiin.  

Asiakasuhdemarkkinoinnista, alettiin käsitteenä puhua Suomessa 1980-luvulla, ja käytännön 

markkinointityössä sitä alettiin soveltaa 1990-luvulla. Ennen asiakassuhdemarkkinoinnin käsit-

teen syntyä puhuttiin tietokanta- ja kanta-asiakkuusmarkkinoinnista. Yrityksen asiakasmark-

kioninti. (Bergström & Leppänen 2003, 407.) 

Asiakassuhdenmarkkinonnin, rinnalla alettiin 1990-luvulla käyttää käsitettä CRM. Customer 

Relationships Marketing, josta laajennettu uusi käsite Customer Real-tionships Management 

eli asiakkuuksien johtaminen. Asiakassuhdemarkkinointi on siis osa CRM: ää, joka on yrityksen 

tapa johtamistapa: se ohjaa tarvittaessa koko yrityksen johtamistapaa asiakkuuslähtöisesti. 

Yrityksen asiakasmarkkioninti. (Bergström & Leppänen 2003, 408.) 

Asiakasuhdemarkkinoinnin, onnistumiseen tarvitaan tietoa asiakkaista, sekä näiden tietojen 

ymmärtämistä. Asiakassuhdemarkkinoinnin kehittyessä onkin alettu puhu-maan käsitteestä, 

asiakasymmärrys Customer Insight. Asiakasymmärryksen perusteella yrityksellä on paremmat 

mahdollisuudet johtaa asiakassuhdemarkkinointiaan ja näin luoda, ylläpitää ja kehittää asia-

kassuhteitaan tavoitteellisesti. Yrityksen asiakasmarkkinointi. (Bergström & Leppänen 2003, 

409.) 

Tiedon perusteella voidaan asettaa eri tarvevaiheen tavoitteet. Suoramarkkinoinnin viestin 

tulee saavuttaa yleisö tarpeen oikeimmalla hetkellä. Suoramarkkinoinnin tuottamiseen käy-

tettävien välineiden tulee mahdollistaa vuorovaikutteinen keskustelu yleisön ja viestijän vä-
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lillä. Suoramarkkinoinnin välineiden tulee luoda katkeamaton yhteys yleisöönsä. Vuorovaikut-

teisen keskustelun onnistumiseksi, välineiden tulee olla yleisön kannalta helposti saavutetta-

vissa ja käytettävissä. Jotta vuorovaikutteisuus pystyttäisiin ymmärtämään, on välineiden 

tuottamaa tietoa analysoitava jatkuvasti. Suoramarkkinointiviesti, analysoitu yleisö, tekniikka 

ja viestin muodostama asiakaskokemus ja sen merkitys ovat asioita, jotka voivat parhaillaan 

tuottaa parhaan tuloksen. 

Asiakasmarkkinoinnista antaa yleisiä ohjeita ja neuvoja alan itsesääntelyelin Asiakkuusmarkki-

nointiliitto. Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML on aktiivinen toimija alan itsesääntelyssä, ASML 

tarjoaa jäsenyrityksilleen yksilöllistä ja liiketoimintalähtöistä neuvontaa ja ohjeistuksia muun 

muassa tietosuojaan, kuluttajansuojaan, monikanavaisuuteen ja muihin pelisääntökysymyksiin 

liittyen. 

Itsesääntelyn ja jäsenkonsultaation lisäksi ASML vaikuttaa vahvasti viranomaisten kannanottoi-

hin ja lainsäädäntöön. ASML mm. osallistuu aktiivisesti työryhmiin ja tekee yhteistyötä toi-

mialan kannalta merkittävien virkamiesten kanssa. Etukäteisvaikuttamisen avulla on vuosien 

varrella estetty useita toimialalle haitallisia lainsäädäntömuutoksia. 

Mitä on moderni asiakasmarkkinointi, pohtii ASML Jari Perko verkkokirjoituksessaan. ”Asiak-

kuusmarkkinointi on yrityksen keino tavoittaa niin olemassa olevat asiakkaansa kuin ne asiak-

kaat, joita se haluaa tulevaisuudessaan asiakkaakseen”. Yrityksen menestymisen kannalta tyy-

tyväiset asiakkaat luovat pohjan taloudelliselle menestykselle. Asiakkaat ja heidän tarpeiden 

ymmärtäminen ovat siis keskeisiä asioita, liiketoiminnalle. ”Asiakkuusmarkkinointi ei siis ole 

markkinoinnin laji tai lohko. Se on liiketoimintamalli, tietointensiivinen liiketoimintatapa ja -

kulttuuri, jossa keskiössä on asiakas, asiakas-tieto ja ymmärrys, jatkuva mittaaminen ja ket-

terä kehitys.” (Perko 2018.) Asiakkuusmarkkinonnin keskiössä on asiakas ja asiakkaan toi-

minta. Toiminnan tuottama tieto ja kyky ymmärtää asiakkaiden tuottamaa tietoa. 

Asiakkuusmarkkinoinnin onnistumista on pystyttävä mittaamaan, koska mittaamisen kautta 

sille voidaan asettaa johdettavia tavoitteita. Keskeisiä mittareita voi olla esimerkiksi asia-

kasarvo. 

”Asiakkuusmarkkinoinnin aivan ytimessä on asiakasarvo. Yrityksen toiminnan arvo ja merkitys 

asiakkaalle sekä toisaalta asiakkaan arvo yritykselle. Mitattu, ymmärretty ja alati seurattu 

arvo koko asiakkaan elinkaaren aikana”. (Perko 2018.) 

4.1 Neljä myyttiä markkinoinnin automatisoinnista 

Asiakkuusmarkkinointi on viimeisellä vuosikymmenellä kehittynyt samaan tahtiin digitaalisten 

palveluiden kehityksen kanssa. Yleistä onkin, että myös asiakkuusmarkkinointia toteutetaan 

nykypäivänä myös automaatiopohjaisesti. Tästä asiayhteydestä on syntynyt termi, joka tunne-

taan markkinoinnin automaationa.  
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Markkinoinnin ollessa perinteisesti yhdistelmä viestiä ja viestin muotoa, usein luovaa toteu-

tusta, markkinoinnin automatisointi voi tuntua tylsältä tai jopa vastaanottajaa aliarviovalta. 

Markkinoinnin automatisointiin liittyy näin ollen värikkäitä mielikuvia. ”Osassa yrityksiä ylin 

johto on innoissaan: ”Viimein saadaan värkki, jolla nuo markkinointihömpötykset saadaan au-

tomatisoitua!”. Osa markkinoijista taas on näreissään. IT-väen piirissä asia saatetaan nähdä 

hyvin eri lailla: ”No nyt ne markkinointihörhötkin löysivät pilven, kohta ollaan uutisissa, kun 

meidän dataa löytyy ihan vääristä käsistä”. Markkinoinnin automatisoituminen on siis asetta-

nut vaatimuksia myös organisaatioiden työnkuville ja tulevaisuudessa tarvittaville taidoille. 

Markkinoinnin ammattilaisten on tulevaisuudessa lähennyttävä taidoiltaan IT-ammattialaisia. 

Kehitys vaatii muutosta myös mainostoimistoilta, jossa ollaan kauhuissaan: ”Niistivät meiltä 

pilkkahintaan kaiken luovan sisällön, ja nyt joku maaginen värkkikö hoitaa meidän hommat?”. 

Edellä mainitut neljä uskomusta istuvat tiukassa.” (Vartiainen 2018.) 

4.2 Markkinoinnin teknologiabudjetit ohittavat mainontabudjetit 

Asiakasmarkkinoinnin kehitys seuraa yritysten teknologista kehitystä ja siirryttäessä koko ajan 

digitaalisempaan kontaktiin asiakkaiden kanssa yritysten on tulevaisuudessa tarkasteltava 

myös mainonnan investointejaan ja suunniteltava tasapainoinen suhde puhtaasti mainontaan 

sijoitettavien investointien ja teknologiaa vaativien mainostamismuotojen suhteen. Digitaali-

sen mainonnan osuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja se muodosti 25 % mainonnanin-

vestoinneista vuonna 2015 (IAB Digimainonta Suomessa 2016). Näin asiaa kuvaa ASML, Jari 

Perkiö” Mainio Scott Brinker kävi äskettäin artikkelissaan läpi pitkälti Gartnerin dataa hyödyn-

täen markkinoinnin teknologiainvestointien tilannetta. Ja löydökset ovat mielenkiintoiset. Ol-

koonkin että taustalla oleva Gartnerin tutkimusotos (CMO Spend Survey 2015-2016) rajautuu 

vain tiettyyn osaan markkinaa ja isoihin toimijoihin. Tutkimus kattoi seuraavan laista toimin-

taa: 339 yritystä, joiden keskimäärinen markkinointibudjetti oli 127,7 miljoonaa dollaria. Tut-

kimuksen yritykset olivat eri toimialoilta mm. finanssi, teknologia, media ja vähittäiskauppa”. 

(Perko 2018.)  

Markkinointi muuttuu nopeasti, muutoksen eturintamassa on tekninen kehitys, jota kansainvä-

liset yritykset kuten Google ja Facebook ajavat eteenpäin. Aikaisemman kehityksen ollessa 

enemmänkin sellaisten yritysten kuten Microsoft ja Applen ajamaa. Nopeutuneet yhteydet, 

laskentatehon lisääntyminen, tiedon varastoinnin nopeus ovat olleet tässä suuressa muutok-

sen tekijöinä.  

”Käytettävyys, käyttökokemus ja löydettävyys ovat asiakkaille ensiarvoisen tärkeitä, mutta 

taustalla ”konesalin puolella” tarvitaan luotettava ja toimivaa teknologiaa. Osaava tekninen 

kumppani tai oma IT-osasto on tärkeää pitää liiketoiminnan ytimessä. Tämä koskee ja koros-

tuu myös markkinoinnissa, päivä päivältä enemmän”. (Pyyhtiä 2017.) 
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4.3 Miten kehittää digitaalista markkinointia ja myyntiä tiedon avulla 

Digitaalisen markkinoinnin ja -myynnin kehittäminen tiedon avulla on nykypäivää ja saatavilla 

on paljon erilaisia työkaluja ja menetelmiä. (Tomi Pyyhtiä, Kesko 2017.) Yrityksien on erityi-

sesti tulevaisuudessa tutkittava niitä lähtökohtia, josta lähteä liikkeelle, kun he haluavat ke-

hittää markkinointiaan palvelemaan saumatonta asiakaskokemusta. Yksi keskeinen haaste on 

miten ohjata myyntiä tiedon avulla, kun ei ole vielä näkemystä miten asiaa edistää. Digitaali-

nen markkinointi on liitoksissa digitaaliseen kehitykseen, jonka kiihtyminen on alkanut vuonna 

1998 Googlen perustamisen myötä. Google, jonka perustivat Larry Page ja Sergei Brin. 

Googlen perustajat olivat tohtoriopiskelijoita Stanfordin yliopistossa, heidän ideansa oli pa-

rantaa internetin hakua analysoimalla verkkosivujen välisiä suhteita ja näin parantaa hakutu-

loksia. Lyhyessä ajassa Googlesta on tullut maailman suosituin hakukone. (Hakukoneet: 

Google ylivoimaninen-Bing putosi viidenneksi, TIVI 2013). Koska suurin osa internet hauista to-

teutetaan Googlen kautta, Google pystyy käsittelemään hakutietoja tehokkaammin kuin muut 

hakukoneet. Tämä on osaltaan luonut tietomalleja, joita voidaan hyödyntää niin asiakkuus-

markkinoinnissa kuin sen yhteydessä toteutettavassa digitaalisessa markkinoinnissa. (Schmidt 

& Rosenberg 2014.) 

4.4 Asiakaskokemus 

Asiakaskokemus on siis asiakkaan yksilöllinen kokema yrityksen hänelle osoittamista toimenpi-

teistä. Asiakaskokemus syntyy niistä kohtaamisista, jotka syntyvät eri asiakaskohtaamisen pis-

teissä, ennen asiakassuhteen syntymistä, asiakassuhteen aikana tai asiakassuhteen päätty-

essä. (Löytänä & Kortesuo 2011.) 

Asiakaskokemusta selvitettäessä on hyvä huomioida, että asiakaskokemus on niiden kohtaa-

misten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa. 

(Löytänä & Kortesuo 2011.) Näin ollen jokainen piste, jossa asiakas kohtaa yrityksen tekemi-

sen vaikuttaa asiakkaan kokemukseen. Asiakaskokemusta muotoiltaessa on aluksi kerrytettävä 

riittävä määrä asiakasymmärrystä. Asiakasymmärrys helpottaa palvelujen muotoilua. Palvelu-

muotoilunprosessi niin digitaalisessa kuin fyysisessä palveluprosessissa alkaa asiakkaan tarpei-

den, unelmien ja toiveiden ymmärtämisestä. Asiakkaan ymmärtäminen ja käyttäjätiedon han-

kinta auttaa löytämään uusia kaupallistamisen mahdollisuuksia. (Miettinen 2011, 17.) 

Asiakaskokemuksen tulevaisuuden kuva on samaan aikaan saumaton, tavoitettava ja yksilölli-

nen. Teknologian kehittyessä kohti keinoälyä (AI, arificial inteligence) asiakaskohtaisia toi-

menpiteitä on mahdollista automatisoida ja yksilöllistää yhä pidemmälle. (Salesforce Asiakas-

kokemus 2.0 2018.). 

Kuviossa 2 on esitetty asiakaskokemuksen toimintaympäristö, johon tämän kuvion mukaan 

kuuluu, sekä digitaliset kosketuspisteet, että analogiset kosketuspisteet. Digitaalisiin pistei-
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siin voidaan lukea yrityksen verkkosivut, verkkokaupat, sosiaalinen media, sähköisesti välite-

tyt viestit kuten sähköposti. Analogisiin kosketuspintoihin voidaan lukea myyjä, toisen ihmisen 

suosittelu, pakkaus tai yrityksen kivijalka. Kivijalalla viitataan usein fyysiseen myymälään. 

 

Kuvio 2: Asiakaskokemus, (Asiakaskokemuksen kaksi kivijalkaa 2017.) 

4.5  Asiakaskokemuksen koostumus 

Asiakaskokemuksen nähdään koostuvan tunteesta, tehosta ja helppoudesta. Tunteen osuus 

korostuu asiakaskokemuksessa. Tunteen mittaaminen osana asiakaskokemuksen mittaristoa 

ollaan vasta tuomassa yleisiin mittareihin Suomessa. K-Caara on tehnyt vasta ensimmäisiä ko-

keita tekstianalyyseinä. Yrityksessä on käyttöönottovaiheessa Etuma-ohjelma, jolla tekstipoh-

jaisia tietoja voidaan analysoida. Ensimmäisiä kokeita on tehty nimenomaan huollon asiakas-

kokemuksen kehittämistä silmällä pitäen. Asiakaskokemus koostuu siis useasta tekijästä ja 

tutkittavaa riittääkin, koska aina ei ole selvää tietävätkö asiakkaatkaan mitä he haluavat? 

Olisikin tärkeää selvittää asiakkaiden odotuksia ennen kuin tehdään päätöksiä kehityskoh-

teista. Millainen on asiakkaiden toivoma kokemus ja mistä he olisivat valmiita maksamaan li-

sää? Asiakkaan tuoma taloudellinen arvo ovat yrityksen kannalta tavoiteltavia asioita. Voi-

daanko taloudellisia arvoja, saavuttaa ilman tunteisiin vetoavia onkin hyvä kysymys. PWC on 

tehnyt kiinnostavan tutkimuksen, jonka tulokset löytyvät experience is everything raportista 

(PwC, 2018). Tutkimus perustuu 15 000 vastaajan haastattelun 12 eri maasta. Tutkimuksessa 

selvitettiin ensinnäkin mitä asiakkaat arvostavat ja mistä he ovat valmiita maksamaan enem-

män. Kärkeen sijoittuvat tehokkuus, sopivuus sekä ystävällinen ja saatavissa oleva palvelu. 

(Korkiakoski 2018.) 
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Mitkä asiat todella merkitsevät kuluttajille hyvän asiakaskokemuksen aikaan saajana. Lähes 

80 % amerikkalaisista kuluttajista viittaa nopeuden, mukavuuden, asiantuntevan avun ja ystä-

välliseen palveluun, sillä ne ovat positiivisen asiakaskokemuksen tärkeimpiä osia. Yhdysvalto-

jen ulkopuoliset kuluttajat arvostavat nopeutta jopa enemmän kuin amerikkalaiset. Nopeus 

voi tarkoittaa jotain yhtä yksinkertaista kuin pikaviestipalvelu tai yhtä monimutkainen kuin 

pikatoimitus. Joissakin tapauksissa ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä. Yli 40 % PwC:n Glo-

bal Consumer Insights -tutkimuksen vastaajista sanoo joutuvansa maksamaan ylimääräistä sa-

mana päivänä toimitettavaksi. (Pwc 2017/2018) ”Asiakkaat odottavat, että tekniikka toimii 

aina, Asiakkaat haluavat, että verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelu on tyylikäs ja 

käyttäjäystävällinen. Asiakkaat haluavat automaation helpottavan kokemusta, mutta nämä 

edut eivät yksinään muodosta hyvää asiakaskokemusta, jos nopeus, mukavuus ja oikea tieto 

oikeaan aikaan puuttuvat.” Clarke & Kinghorn 2017/2018.) 

Kuviossa 3 on kuvattu asiakkaan asiakaskokemuksessa eniten arvostamia kosketuspisteitä. Tä-

män kuvion mukaan tärkeimpiä niistä ovat tehokkuus, helppous, ystävällinen palvelu ja tun-

nistettava palvelu, myös maksamisen helppous mainitaan tärkeimpien joukossa. 

 

Kuvio 3: Asiakaskokemus ja ihmisten arvostamat asiat 

4.6 Asiakaskokemuksen kanavat 

Asiakaskokemus syntyy yrityksen käyttämien kanavien kautta. Jolloin yrityksen on huolehdit-

tava, että asiakaskokemus toteutuu kaikissa kanavissa, jossa se haluaa olla läsnä. Koska uusia 

kanavia syntyy ajan saatossa, on yrityksen otettava kantaa niiden käyttöön. Yritys voi valita 

missä kanavissa se esiintyy ja missä ei, valinta ja sen selkeä viestiminen on yhtä lailla hyvää 
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asiakaskokemusta. Todellinen kilpailuetu luodaan herättämällä positiivisia tunnetiloja ylittä-

essäsi asiakkaasi odotukset digitaalisesti ja analogisesti. Olemassa olevien asiakkaiden lojali-

teetin nostaminen on tyypillisesti selvästi kustannustehokkaampaa kuin uusien hankkiminen. 

Asiakaskokemus määrittyy monikanavaisten kosketuspisteiden kautta, missä yritys ja asiakas 

ovat vuorovaikutuksessa sekä myös siitä, kuinka yritys pystyy jokaiselle asiakkaalle tuotta-

maan välitöntä, persoonallista ja tunteisiin vetoavaa sisältöä. (Parise ym. 2016, 412.)  

Löytänä ja Kortesuo (2011, 19) lisäävät, että asiakaskokemuksen muodostumisen lähtö koh-

tana on asiakkaan asettaminen koko yrityksen toiminnan keskiöön, minkä jälkeen voidaan jär-

jestää yrityksen omat toiminnot asiakkaan ympärille sitä tukevalla tavalla. 

5 Tutkimusmenetelmä 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jota käytetään ihmistieteissä 

määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen lisäksi. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ym-

märtämään tutkittavaa ilmiötä. Tällä tarkoitetaan ilmiön merkityksen tai tarkoituksen selvit-

tämistä sekä kokonaisvaltaisen ja syvemmän käsityksen saamista ilmiöstä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa usein tilan antamista tutkittavien henkilöiden näkökulmille ja kokemuksille sekä 

perehtymistä tutkitta-vaan ilmiöön liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin. Laadullinen 

tutkimus on saanut vaikutteita monelta suunnalta, kuten hermeneutiikasta, fenomenologiasta 

ja analyyttisestä kielifilosofiasta. Laadullisia menetelmiä alettiin laajemmin käyttää yhteis-

kuntatutkimuksessa 1970-luvulla ja kasvatustieteissä 1980-luvulla. Hermeneutiikka ja fenome-

nologia voidaan luokitella myös laadullisen tutkimuksen osaksi. (Hirsijärvi ym. 2007, 156.) Tä-

män opinnäyte-työn tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta. Laadullinen 

tutkimus on kertomus etsimisestä. (Hirsijärvi ym. 2007, 156.)  

5.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullisen tutkimuksen muotoutuminen kirjalliseksi tuotokseksi poikkeaa melkoisesti teo-

riapohjaisen tutkimusselosteen yleisestä kaavasta (Eskola & Suoranta 1996). Laadullisen tutki-

muksen kirjallista kuvausta on sanottu ”juoneltaan eteneväksi kertomukseksi” (Alasuutari 

1993b, 30). Sellaisena se kuvastaa laadullisen tutkimusprosessin todellista kulkua tarkemmin 

kuin edellä esitelty tutkimusseloste. 

Kirjoittamisella on laadullisessa tutkimuksessa merkittävämpi (esim. uutta luova) asema kuin 

teoriapohjaisessa tutkimuksessa. Perusero karkeasti on se, että kirjoittaminen ei painotu teh-

dyn tutkimuksen jälkiselostukseen lukijalle, vaan tutki-ja analysoi, koko ajan otetaan teoreet-

tisesti terästäen ja näkemystään kirkastaen – havaintoaineistoaan temaattisesti ja käsitteel-

lisesi yleisemmiksi merkityksiksi, hakee selitysmalleja ja kehittelee teoreettisia näkemyksiä. 

Kirjoittamisella uudelleen ja uudelleen kirjoittamisella (kokeilemisella ja korjaamisella= hae-

taan näissä prosessin eri vaiheissa tutkimuksen vakuuttavuutta. Kirjoittaminen on näin olleen 

keskeinen osa laadullista tutkimusta. Tutkimusote on induktiivinen: se päättyy yksittäisistä 
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havainnoista yleisiin merkityksiin. Tutkimusprosessissaan tutkija lähtee yksittäisistä havain-

noista yleisiin merkityksiin. Tutkimusprosessiaan tutkija lähtee liikkeelle empiirisistä havain-

noista (esim. Litteroiduista haastatteluista, keskusteluista, havainnointiraporteista, kirjalli-

sista dokumenteista), tulkitsee lähilukuisesti tätä havaintomateriaalia ja nostaa siitä analyy-

sin ja vertailevien muistiinpanojensa avulla merkittäväksi katsottavia teemoja havaintomaise-

man näköalapaikoiksi, koodaa ne ja muotoilee sitten yleisemmiksi luokittelukategorioiksi. 

Tämä kaikki edellyttää aineiston perinpohjaista tuntemista. Tämän jälkeen hän seuloo esiin 

tutkittavan asian kannalta merkitykselliseksi nousseet avainkategoriat, terästää niitä toden-

näköisesti uuden, nyt jo teoreettisesti täsmennetyn havaintoaineiston avulla ja päätyy lopulta 

prosessissa kirkastuneen aineiston pohjalta selitysmalleihin ja teoreettiseen pohdiskeluun. 

(Hirsijärvi ym. 2007.) 

5.2 Validius ja reliaabelius 

Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Validius tarkoittaa esimerkiksi sitä, ymmärtääkö kyselyyn vastaaja ja kyselyn tekijä kysymyk-

set samalla tavalla.  

Kyselyn validius tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka pätevä ja luotettava tutkimus on. Reliaa-

belius tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta. Mittauksen tai kyselyn reliaabelius tarkoittaa 

sen kykyä olla antamatta sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelissa tutkimuksessa kahden eri 

joukon tutkimustulokset ovat vertailtavissa keskenään, kun tutkimuskysymykset ovat samat 

(Hirsjärvi ym. 1997, 231-232.) 

6 Tutkimuksen toteutus 

Selvittääkseni asiakaskokemusta K Caara Oy:n tulevia asiakkuusmarkkinoinnin tarpeita, toteu-

timme kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen (laadullisen) tutkimuksen, jossa pyrimme selvittä-

mään millä tavoin asiakas haluaa mieluiten olla yhteydessä yritykseen ja millä tavalla asiakas 

toivoo, että yritys on asiakkaaseen yhteydessä. Rajasimme kyselyn autonhuoltopalvelujen va-

raamiseen. Auton huolto on palvelu, jo-ka toistuu auton käytön ja käyttöiän edetessä ja muo-

dostaa toistuvan kontaktin huoltoliikkeeseen. Toistuvuus luo asiakkaiden elinkaaren kannalta 

tärkeitä kohtaamisia, joiden aikana voidaan parantaa tai huonontaa asiakassuhdetta tai luoda 

kaupallisia mahdollisuuksia toistuvien palvelusuoritteiden tuottamiseen ja lisäpalveluiden tai 

tuotteiden myyntiin. Hyvin onnistunut asiakaspalveluprosessi ja miellyttävä asiakaskokemus 

takaavat osaltaan jatkuvuuden. Huonosti toteutettu palvelu voi johtaa työn uudelleen suorit-

tamiseen tai pahimmassa tapauksessa korvauksiin. Huono asiakaskokemus voi johtaa asiakas-

poistumaan ja mainehaittoihin. 
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6.1 Tutkimuksen taustatiedot ja havaintoaineisto 

Tutkimus toteutettiin Kesko Oy:n K-Kylä yhteisössä Webropol-tutkimustyökalulla valmistetulla 

kyselylomakkeella. K-Kylä yhteisö on K-ryhmän asiakasyhteisö, jossa testataan uutta tapaa 

tehdä tutkimuksia tarjoamalla asiakkaille mahdollisuutta osallistua tehtäviin tutkimuksiin. K-

Kylässä asiakkaat pääsevät vaikuttamaan K-ryhmän toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, 

osallistumalla tutkimuksiin. 

K Caara Oy tutki tämän yhteisön avulla heidän suhtautumisensa nykyisiin, auton huollon pal-

veluiden varaamiseen ja heidän toiveensa tulevien palvelujen kehittämiselle. K-Kylä yhteisön 

jäsenille on aikaisemmin esitetty kysymys, mihin aihe-alueisiin he ovat kiinnostuneita vastaa-

maan. Kysymyksellä varmistustaan myös siitä, että turhia kyselyjä ei yksitäiselle vastaajalle 

esitettäisi. Tämän koetaan ajan mittaan olevan vastaajan kannalta negatiivista ja mahdolli-

sesti aiheuttavan haluttomuutta vastata tuleviin kyselyihin. 

Taulukossa 1 on kuvattu tutkimuksen toteutustapa, tutkimusjoukon koko  oli 779 vastaajaa, 

joka on tutkimukseen osallistunut, vastausprosentti 52 % ja käytetty tutkimustyökalu Webro-

pol-nettilomake. Vastaajat ovat osa K-Kylä- yhteisöä ja ovat olevansa kiinnostuneita autoi-

lusta tai heillä on taloudessaan auto. 

 

Tutkimuksen toteutus K-Kylä, yhteisön autoilusta kiinnostuneet, 

kokonaisjoukko 1700 jäsentä. 

Tiedonkeruuajanjakso 24.9-3.10.2018 

Tutkimuksen kohderyhmä Kyläläiset, jotka ovat kiinnostuneet autoi-

lusta tai joiden taloudessa on auto 

Vastaajia, tässä tutkimuksessa 779 

Vastausprosentti 52% 

Tutkimustyökalu Webropol-nettilomake 

Taulukko 1: Tutkimuksen toteutus 

6.2 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot 

Kuviossa 4 on kuvattu lokakuussa 2018 järjestettyyn tutkimukseen vastanneiden taustatiedot. 

Tutkimukseen osallistui 779 vastaajaa, joista 48 % vastaajista olivat naisia ja 52 % vastaajista 
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olivat miehiä, 0,4 % vastaajista ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajien jakauma ei täysin vas-

taa K Caara Oy uuden auton ostaneiden jakaumaa. Sen vaihdellessa merkkien Volkswagen, 

Audi, Seat välillä. Tutkimukseen vastanneiden ikäjakauma vaihteli 18 vuoden ja +65 vuotiai-

den välillä. Suurin vastaajajoukko 54 % vastaajista sijoittui ikäryhmiin 40-59 vuotiaat. Tämä 

vastaa K Caara Oy:n asiakkaiden ikäjakaumaa. Huomioitavaa on että 74 % vastaajista ei ole K 

Caara Oy edustamien automerkkien Volkswagen, Audi, SEAT merkkisiä autoja taloudessaan. 

Tämän voidaan olettaa antavan tutkimukselle reliabiliteettia ja validiteettia silloin kuin tar-

kastellaan yleisesti kyselyn vastauksia toimialaan nähden. 

 

Kuvio 4: Tutkimusjoukon koostumus 

6.3 Autohuoltoon liittyvien palveluiden käyttäminen 

Kuviossa 5 on kuvattu miten vastaajat ovat käyttäneet autonhuoltoon liittyviä palveluita vii-

meisen vuoden aikana. Vastaajista 78 % oli asioinut jossakin auto-huollossa viimeisen vuoden 

aikana, vastaajista 12 % oli asioinut K Caara Oy toimi-pisteissä, tarkasteltaessa tätä tulosta on 

muistettava, että kyselyyn vastanneista 26 % oli taloudessa K Caara Oy edustamien Volkswa-

gen, Audi, SEAT merkkien au-to. 14 % kyselyyn vastanneista oli asioinut jossain autohuollossa 

viimeisen kahden vuoden aikana, 6 % oli asioinut yli 2 vuotta sitten autohuollossa ja 2 % ei 

muistanut milloin on autohuollossa käynyt. Vastanneista 12% oli käynyt K Caara Oy toimipis-

teissä ja 88 % jossain muussa auton huoltopisteessä. Muissa autohuoltopisteissä asioineet, 

jotka ajavat K Caara Oy edustamilla automerkeillä luo vähintään mahdollisuuden näiden asi-

akkaiden hankkimiselle yrityksen asiakkaiksi. 
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Kuvio 5: Autohuoltopalvelun käyttö 

6.4 Palvelun varaaminen 

Kuviossa 6 kuvataan, miten auton huoltoon liittyvät palveluja on varattu. Suurin osa vastan-

neista 48 % oli varannut huollon itse puhelimella, verkosta huollon oli varannut 25 %, paikan 

päällä varanneita oli 21 %, vastanneista 4 % ilmoitti tehneensä varauksen muulla, kun edellä 

kuvatuilla tavoilla. Joko kyseessä on auton käyttäjältä ulkoistettu palvelu esimerkiksi työsuh-

deauton tai vakuutusyhtiön ollessa kyseessä. Pienin osa 1 % oli varannut huollon sen seurauk-

sena, että huoltoliikkeestä oli oltu heihin puhelimitse yhteydessä. 
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Kuvio 6: Palvelun varaaminen välineet, joita suositaan varaamista tehdessä 

6.5 Huollon varauksen arvioiminen 

Kuviossa 7 kuvataan mikä tapa koettiin helpoimmaksi tavaksi varata auton huolto. Tutkimuk-

seen osallistuneilta kysyttiin millä tavoilla he olivat varanneet viimeisen huollon mistä ta-

hansa huoltoliikkeestä. Kysymyksillä miten varasit huollon, millaisena koit huollon varauksen 

ja millä tavalla voisit varata huollon. Pyritään selvittämään huollon varaukseen liittyvät hel-

poimmalta tuntuvat tavat, vieraammalta tuntuvat tavat ja tavat, joilla tulevaisuudessa toivo-

taan saatavan varattua. 
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Kuvio 7: Palvelun varaaminen, helpoin varaaminen tapahtuu verkossa 

Kuviossa 8 kuvataan millaisena, auton huoltopalvelun varaamisen kokivat. Palvelun varanneet 

kokivat että, verkkovaraus on helpoin tapa varata huoltoaika, toiseksi miellyttävimmäksi ko-

ettiin liikkeessä käyminen, tämä koettiin myös mielenkiitoisimmaksi tavaksi varata huolto. 

Kiusallisemmaksi tavaksi varata huolto koettiin huoltoliikkeen puhelinsoitto. Tämä käyttö-ta-

paus, jota tulee tutkia tarkemmin. Liittyykö asiaan kiusaantuneisuutta, huonoa asiakaspalve-

lua tai jokin muu tekijä, jota voidaan parantaa tulevaisuutta silmällä pitäen. 

 

Kuvio 8: Suosituimmat ajanvaraustavat 
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Mikäli vastaajille annettaisiin valta varata huolto millä tavoin tahansa, olisivat suositummat 

tavat ja kanavat puhelin, sekä verkkovaraus. Vastaajat mainitsevat myös halukkuutensa va-

rata huolto chatin kautta, kuitenkin tutkimus osoittaa, että vain 1 % vastaajista on aikaisem-

min näin toiminut. Mobiilisovelluksen kautta va-raaminen mainittiin myös haluttuna vaihtoeh-

tona ja tämä onkin jo mahdollista osassa K Caara Oy edustamissa merkeissä. Yleisesti huollon 

varaamista muista tun-netuista kanavista kuten yhteisöpalvelu Whatsappista pidettiin hyvänä 

ajatuksena. Facebookia tai Skypeä ei taas koettu miellyttävänä varaustapana. 

6.6 Viestintä huollon aikana 

Kuviossa 9 kuvataan millaista, viestintää auton huollon asiakkaat toivoivat tai olivat käyttä-

neet. Huollon aikaista viestintää kysyttiin erillisillä kysymyksillä. Kysymyksillä haluttiin löytää 

vastaus niihin tapoihin, jolla huollon aikana asiakkaalle viestittiin huollon aikana ja millaisena 

se koettiin. Viestintää selvitettiin seuraavilla kysymyksillä. Oltiinko asiakkaaseen oltu yhtey-

dessä huollon aikana? Jos oltiin oltu, niin miten? Millaisessa asiayhteydessä, oltiin oltu yhtey-

dessä? Millaisena viestintä huollon aikana koettiin? Haluttiin myös selvittää, oliko asiakas ollut 

itse yhteydessä huoltoon? Mistä syystä? ja millaisena asiakas koki yhteyden huoltoliikkeen 

kanssa huollon aikana? 

 

Kuvio 9: Viestintä huollon aikana, yhteydenotto huollon aikana 

Kuviossa 10 on nähtävissä se, että huollossa asioineista vastaajista 55 % oli ollut yhteydessä 

autoliikkeeseen huollon aikana. Yleisimmin yhteydenotto liittyi huollossa havaittuun lisäkor-

jaustarpeeseen 64 % tai huollon aikatauluun 55 %. Huollon aikana yleisin yhteydenottokanava 

oli puhelin 85 %, tekstiviestejä oli käyttänyt 32 %, myös sähköposti ja chat-palvelua oli muu-

tama asiakas käyttänyt. Voidaan päätellä, että huollon aikana on tarve yhteydenpitoon. Tämä 
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puoltaa osaltaan tässä opinnäytetyössä tehtäviä johtopäätöksiä siitä, että huollon aikainen 

yhteydenpito vaatii järjestämisen ja se osaltaan vaikuttaa positiivisen asiakaskokemuksen pa-

rantamiseen. 

Kysymyksellä, jos mahdollista, millä tavoin voisit kokea olevasi huoltoon yhteydessä huollon 

aikana? Vastaajat mainitsevat suositummaksi kanavaksi puhelimen, tekstiviestin ja sähköpos-

tin. Myös Whatsapp-yhteisöpalvelu mainitaan ensimmäisen neljän joukossa. Mobiilisovellus, 

Facebook ja Skype koetaan taas hankaliksi tässä yhteydessä. Koska Whatsapp-yhteisöpalvelu 

ei ole vielä laajasti K Caara Oy käytössä, lienee tarkoituksenmukaista, että Whatsapp-yhteisö-

palvelun yrityssovelluksen käyttöä tutkitaan enemmän ja mahdollisuuksien mukaan otetaan 

myöhemmin käyttöön. 

 

Kuvio 10: Viestintä huollon aikana, suosituin yhteydenottokanava 

6.7 Avoin palaute 

Kuviossa 11 on nähtävissä tutkimuksessa saatuja avoimia palautteita. Avoimet palautteet hei-

jastavat vastaajien arkitilanteita ja toiveita auton huoltoprosessiin. Toiveet liittyvät viestin-

tään, viestintävälineisiin ja viestintätiheyteen. Vastauksissa esitetään toiveita asian järjestä-

miseksi tekniikan avulla, sekä toiveita fyysisen asiakaspalvelun sujuvuuteen. Palautteessa an-

netaan myös vertailukohtia muilta toimi-aloilta. Palautteet voidaan tulkita kehitysmyöntei-

siksi ja neuvoa antaviksi. 
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Kuvio 11: Avoin palaute 

Avoimessa palauutteessa vastaajat toivat esiin toiveita tavoista, joilla he haluaisivat heihin 

oltavan yhteydessä. Avoimet palautteet on esitetty, sekä kirjoitettuna että kuviona.  

Avoimet palautteet: 

• Kaikenlaiset proaktiiviset mallit ja muistutukset ovat aina paikallaan. Ja sovel-lukset, 

jotka palvelevat kumpaakin (kysytään oikeita asioita etukäteen, osataan vastata pa-

remmin). 

• Sähköiset kommunikointivälineet ovat tärkeitä huollon aikana tapahtuvaan yh-teyden-

pitoon koska, työpäivän aikana ei välttämättä voi vastata puheluihin. Viesteihin voi 

liittää lisäinformaatiota esimerkiksi kuiva. 

• Huoltoon on erittäin vaikeaa saada yhteyttä, soittopyyntöihin ei yleensä vastata. 

• Autot ovat fiksuja ja antakaa niiden jutella minun kanssa. Auto voisi etsiä itse sopivat 

huoltopäivät, joista voisi valita itselleen sopivan ja lähettää virhetiedot etukäteen 

huoltoliikkeeseen. 

• Helppokäyttöinen ja toimiva mobiilisovellus olisi hyvä juttu, jos siihen vielä saisi linki-

tettyä oman auton tiedot ja auton huoltohistorian. 

• Kuulovammaisena en mielelläni hoida asioita puhelimessa, tekstiviesti ja ehkä chat 

olisivat riittävän nopeita huollon aikana viestimiseen. 
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• Verkkovaraus olisi kiva, mutta joskus pitää saada auto nopeasti huoltoon ja yleensä 

verkossa ajat ovat varattuja pitkälle eteenpäin. Soittamalla huoltoon saa yleensä 

huoltoajan nopeammin, jos on akuutti ongelma. Verkon pitäisi olla lä-pinäkyvämpi. 

• Kehittäkää mobiilisovellus, josta voi varata auton huoltoaikoja samaan tapaan kuin 

Timma-sovelluksesta joka toimii kauneudenhoitoalalla. 

• Hieman asiakaspalveluhenkeä toivoisin huollon varaukseen. Usein puhelimella soitta-

essa siellä joku besserwisseroi ties mitä ja päättyy tylyttämään asiakasta. Huoltojen 

varaaminen puhelimessa ja paikan päällä kestää pitkään. 

6.8 Tutkimuksen kysymykset 

Taulukossa 2 kerrataan kyselyn kysymyksien kategoriat ja itse kysymykset. Taulukossa kysy-

mykset on jaettu eri osioihin, huollon viestikanavat, joita vastaajat ovat käyttäneet. Taustoit-

tavat kysymykset, joilla kerätään tietoa vastaajien taustoista liittyen auton huoltoon. Huollon 

varaukseen liittyviin kysymyksiin, joilla kerätään tietoa tapoihin, joilla vastaajat ovat varan-

neet huollon. Kysymyksiin, jotka liittyvät viestintä huollon aikana, näillä kysymyksillä kerä-

tään tietoa tavoista, joilla huoltoon ollaan oltu yhteydessä. Millaisena nämä yhteydenottota-

vat on koettu ja millaisilla tavoilla haluttaisiin olla yhteydessä huoltoon. Viestintä huollon ai-

kana on sekä autoa huoltavan liikkeen että asiakkaan kannalta tärkeä. Viestintä voi liittyä 

huollon aikana ilmenneeseen lisäselvitystä vaativaan kysymykseen tai asiakkaan kannalta 

muuttuneeseen tilanteeseen. Tilanne voisi olla esimerkiksi asiakkaan aikataulujen muuttumi-

nen, jolloin asiakas ei voisikaan noutaa autoa huoltopalvelusta sovittuna ajankohtana. 
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 K-Kylä kysely: 

 
Kohdennus: Asukkaat, joiden taloudessa on auto, sekä 
asukkaat, jotka ovat kiinnostuneita autoista 

  
Huollon viestintäka-
navat  
  
Taustoittavat kysy-
mykset  
 Oletko asioinut autohuollossa? 
 Milloin viimeksi olet asioinut huollossa? 
 Omistatko jonkin K-Caaran jälleen myymän auton? 

 
Oletko asioinut K-Caaran huoltopisteissä? (Audi, VW ja 
SEAT Centerit) 

 Mitä arvostat autohuollossa 
  
Huollon varaus  
 Miten varasit huollon? 
 Millaisena koit huollon varauksen? 

 
Jos mahdollista, millä tavalla voisit kokea varaavasi huol-
lon? 

  
Viestintä huollon ai-
kana  

 
Oltiinko sinuun/olitko itse yhteydessä huollon aikana toi-
mipisteeseen? 

 Miten sinuun oltiin yhteydessä 
 Mitä asiaa selvitettiin huollon aikana 

 
Millaisena koit yhteydenpidon toimipisteeseen huollon ai-
kana? 

 Miten olit yhteydessä huoltoon 
 Minkä asian tiimoilta olit yhteydessä huoltoon? 

 
Millaisena koit yhteydenpidon toimipisteeseen huollon ai-
kana? 

 
Jos mahdollista, millä tavoin voisit kokea olevasi huoltoon 
yhteydessä huollon aikana? 

  

Taulukko 2: Tutkimuskysymykset 

7 Johtopäätökset ja jatkokehitysehdotukset 

Tämän tutkimuksen perusteella K Caara Oy tulevissa palvelumuotoiluhankkeissa on hyvä kiin-

nittää huomioita asiakaskokemusta tukeviin palvelun pisteisiin ja asiakkaan kannalta merki-

tyksellisiin sovelluksiin, joissa halutaan asiakaan tavoitta ja toivotaan asiakkaan toimivan ja 

joiden kautta voidaan välittää asiakkaalle tietoa, joka tukee palvelun sujuvuutta.  

Opinnäytetyön osana tehtyä kyselyä voidaan pitää luotettavana ja pätevänä, koska kyselyyn 

osallistuneilla ihmisillä oli kyselyhetkellä suhde autonhuoltoon ja taloudessa oli K Caara Oy 
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edustamien merkkien autoja Volkswagen, Audi tai SEAT. Niillä, joilla ei ollut K Caara Oy edus-

tamia merkkejä oli kuitenkin suhde auton huoltamiseen vähintään viimeisen 12 kuukauden ai-

kana. Vastaajista 78 % oli asioinut jossakin autohuollossa viimeisen vuoden aikana, vastaajista 

12 % oli asioinut K Caara Oy toimipisteissä, tarkasteltaessa tätä tulosta on muistettava, että 

kyselyyn vastanneista 26 % oli taloudessa K Caara Oy edustamien Volkswagen, Audi, SEAT 

merkkien auto. 14 % kyselyyn vastanneista oli asioinut jossain autohuollossa viimeisen kahden 

vuoden aikana, 6 % oli asioinut yli 2 vuotta sitten autohuollossa ja 2 % ei muistanut milloin on 

autohuollossa käynyt. Vastanneista 12 % oli käynyt K Caara Oy toimipisteissä ja 88 % jossain 

muussa auton huoltopisteessä. Tämä oli erityisen tärkeää kyselyn onnistumisen kannalta, 

koska kyselyn kysymykset olivat nimenomaan suunnattu niille K-Kylä yhteisön jäsenille, jotka 

olivat ilmoittaneet, että taloudessa on auto  

Opinnäytetyön osana tehtyä kyselyä voidaan pitää toistettavana, sillä kyselyyn osallistuneita 

ihmisiä oli tarpeeksi suuri määrä 776 vastausta ja kyselyn vastauksista muodostui melko sel-

keä kaava, tutkimuksessa, joka toteutettiin K-Kylä yhteisön toimiessa tutkimusjoukkona ja 

laadullisena kyselytutkimuksena. Esiin tuotiin informaation tarve sekä palvelua varattaessa 

että palvelun käytön aikana. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että yksi informaatio kanava ei ole 

riittävä ainakaan auton huollon palveluprosessissa, vaan asiakas haluaa olla yhteydessä ennen 

huoltoa ja huollon aikana. Vähintäänkin sen vuoksi että saa tiedon koska huolto valmistuu tai 

onko huollon tarve suurempi kuin aluksi on oletettu. Asiakas itse määrittelee käyttämänsä ka-

navan tai kanavat yhteydenpitoonsa. Kanavan valinta liittyy päivän aikaan tai asiakkaan käy-

tössä oleviin välineisiin. 

Konkreettisempana jatkokehitysehdotuksena tämän perusteella on suositus moni-kanavaisen 

viestinnän varmistaminen, tai luominen jos sellaista ei ole. Yksinkertaisimmillaan ja yhtenä 

ensimmäisten joukossa on Whatsapp-businessliittymän mahdollisuuksien tutkiminen ja mah-

dollisesti käyttöönottaminen. Jatkokehityksessä voidaan tietojenkäsittelyn arkkitehtuurissa 

luoda ohjelmiin tarvittavia automaatioita, jotka tukevat informaation lisäämistä ja välittä-

mistä niin ennen palvelun varausta, varauksen jälkeen ennen palvelun toteuttamista, palvelun 

aikana ja palvelun tultua valmiiksi. 
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