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ELÄMYKSELLISYYS KULUTTAJAN
OSTOKOKEMUKSESSA
Elämyksellisyydellä ja aistinvaraisuudella voidaan tulevaisuudessa erottua kilpailijoista. Koska
digitalisaatio mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden ostamisen helposti suoraan kotisohvalta,
asiakkaista käydään todellista kilpailua kivijalkaliikkeiden ja verkkokauppojen välillä.
Kivijalkaliikkeillä tulee olla jotain, mitä verkkokaupasta ei saa, sekä muiden kilpailijoiden on sitä
vaikea kopioida.
Opinnäyte tehtiin toimeksiantona yritys x:lle. Opinnäytetyö rakentuu teoria- ja tutkimusosuuden
ympärille. Teoriassa käsitellään asiakaskeskeisyyden näkökulmasta ensin myymäläympäristöä,
jonka jälkeen käsitellään asiakaskohtaamista, asiakaspalvelua sekä myyntityön merkitystä
ostokokemuksessa. Tutkimusosiossa tutkittiin niin kvalitatiivisesti kuin kvantitatiivisesti tekijöitä
elämykselliseen ostokokemukseen, jonka avulla yritys x säilyttää asemansa markkinajohtajana
sekä saavuttaa kilpailuetua elämyksellisyydellä.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat elämykselliseen
ostokokemukseen. Tutkimus antoi kattavan kuvan asiakasvirran nykytilasta myyntiosastolta.
Kyselytutkimuksen pohjalta saatiin asiakkaiden havaintoja ostokokemuksen mielekkyydestä ja
elämyksellisyydestä.
Tutkimustulokset
antavat
ajankohtaista
tietoa
yritys
x:lle
myymäläympäristön toimivuudesta ja kehityskohteista sekä elämyksellisen ostokokemuksen
muodostamisesta.
Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää toimeksiantajan myymäläympäristön
tertiaalimuutoksissa sekä kouluttaessa ja kehittäessä henkilökuntaa. Samalla tämä työ tukee
yritys x:n strategiamuutosta kohti palvelukeskeisempää liiketoimintaa.
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THE EXPERIENTIAL SHOPPING PROCESS
In the future companies can stand out from the competition by embedding experiential and
sensory elements in the shopping process. Since digitalization enables the buying of products
and services straight from home, the competition between physical brick-and mortar shops and
online stores has intensified. Brick-and-mortar shops must offer something that online stores are
unable to offer and which is difficult to copy.
This thesis was conducted as an assignment to company x. This thesis consists of theory and
research sections. The theory focuses on the store environment from a customer’s perspective
and continues by discussing customer interactions, customer service and the role of sales work
in the shopping experience. In the research section the main task was to explore elements that
affect the experiential shopping experience. Those elements may enable company x to maintain
its positions as a market leader and to achieve competition advantage by offering an experiential
shopping process. Both qualitative and quantitative methods were applied in the study.
The purpose of this thesis was to scrutinize elements that affect the experiential shopping
process. The survey offered perspectives on customers’ shopping flows and experiences and
brought up elements that may enable a more meaningful and experiential shopping experience.
The results of the research provided up-to-date information on the store environment and its
development areas to company x.
The results of this thesis can be utilized e.g. in the store environment’s tertial changes and in
personel development. In addition, this thesis supports the company’s strategic change towards
becoming a more service-oriented business.
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1 JOHDANTO
Ihmisten vapaa-aika on entistä kallisarvoisempaa. Suomen palkkayhteiskunnan
ominaispiirteet kuten jatkuva kiire, yhteiskunnan työkulttuuri sekä teknologian
mahdollistama helppous saavat ihmiset pohtimaan vapaa-ajan niukkuutta. Tavaroiden
ostaminen omalta kotisohvalta on tänä päivänä paitsi arkipäivää, myös yksi
kivijalkaliikkeiden suurimmista kilpailijoista. Täten yritykset ovat alkaneet panostamaan
asiakaspalveluun ja ennen kaikkea ostokokemukseen fyysisissä liikkeissä.
Kuluttajille

ostamisen

helppous

mahdollistetaan

esimerkiksi

hyödyntäen

ostokokemuksessa yhä enemmän teknologiaa ja digitalisaatiota. Ostokokemuksen tulee
olla jotain sellaista, jota koetaan ja aistitaan. Näin ollen ostokokemukseen luodaan
nykypäivänä elementtejä aistinvaraisuudesta ja elämyksellisyydestä. EY:n Future of
Nordic Retail -raportti (Iversen, H., ym. 2018) listaa pohjoisimaisen vähittäiskaupan
lähivuosien muutoksia, joita odotetaan tapahtuvan enemmän ja nopeammin kuin
koskaan aikaisemmin. Digitalisaatio ja datan käsittely tulevat olemaan merkittävimmät
tekijät

muutoksissa,

joiden

pohjalta

myymäläympäristöt

sekä

myymälät

kokonaisuudessaan muuttuvat vielä enemmän asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Tämä
johtaa

ostokokemuksen

muuttumiseen,

joka

taas

edellyttää

yritysten

suorituskykymittarien eli KPI-mittarien kohdentamista pitkäaikaisiksi tavoitteiksi (Iversen,
H., ym. 2018) Kaupan alalla yritysten tulee ehdottomasti reagoida näihin muutoksiin
erilaistuakseen kilpailijoista.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat juuri
elämykselliseen ostokokemukseen. Yritys x:n toimialan asiakkaista käydään todellista
kilpailua kivijalkaliikkeiden ja verkkokaupan välillä. Koska kilpailu kaupan alalla on
kovempaa kuin koskaan aikaisemmin, perinteisten kivijalkaliikkeiden pysyminen
kilpailukykyisenä vaatii differoitumista sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä
asiakaspalvelusta,

myymäläympäristöstä,

ostokokemuksesta

tai jostain

muusta

ainutlaatuisesta ja ennennäkemättömästä. Nämä mahdollisuudet erilaistua ovat juuri
niitä merkittäviä tekijöitä, joiden avulla yritys x pysyy jatkossakin markkinajohtajana
toimialallaan.
Opinnäytetyön

teoriassa

lähestytään

aiheita

asiakkaan

näkökulmasta,

koska

asiakaskeskeisyys on vahvasti läsnä yritys x:n liiketoiminnassa. Opinnäytetyössä
avataan ensin myymäläympäristöä ja sen vaikutusta ostokokemukseen. Sen jälkeen
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selvitetään

asiakaskohtaamisen,

asiakaspalvelun

ja

myyntityön

merkitystä

ostokokemuksessa. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään asiakasvirran nykytilaa sekä
selvittämään niitä tekijöitä, jotka ovat osa elämyksellistä ostokokemusta.
Tutkimusmenetelmien ja tulosten analysoinnin avulla pyritään antamaan ajankohtainen
käsitys

asiakasvirroista

ja

elämyksellisen

ostokokemuksen

muodostumisesta.

Johtopäätöksissä suunnataan katsetta jo tulevaisuuteen, jossa elämyksellisyydellä
voidaan konkreettisesti erilaistua tulevaisuudessa. Koko opinnäytetyön taustalla on
tavoite tukea yritys x:n muuttuvaa strategiaa kohti palvelukeskeistä liiketoimintaa.
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2 ASIAKAS MYYMÄLÄYMPÄRISTÖSSÄ
Tässä

työssä

käsitellään

ostokokemusta,

yhtä

asiakaskokemuksen

osaa.

Asiakaskokemus koostuu mielestäni niin osto-, käyttö- kuin palvelukokemuksesta, jotka
yhdessä

muodostavat

yhtenäisen

asiakaskokemuksen.

Asiakaskokemuksen

muuttumiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi elämyksellisellä ostokokemuksella,
palvelukeskeisemmällä liiketoiminnalla tai kehittyneellä käyttökokemuksella. Nämä
kaikki kokemukset toimivat erillään muista, mutta linkittyvät vahvasti yhdeksi
kokonaisuudeksi, asiakaskokemukseksi.

2.1 Asiakas

Asiakas määritellään kaupallisella alalla toimivaksi henkilöksi (YSA – yleinen
suomalainen asiasanasto). Asiakas on henkilö tai organisaatio, joka hankkii tuotteen
itselleen tai omaan käyttöön, ja jonka käyttöoikeudesta maksetaan korvaus rahalla tai
toisella tuotteella. (Lankinen & Westerlund 2011, 4.) Kotler & Keller (2016, 30)
määrittelevät kirjassaan asiakkaat eri avainasiakaskategorioihin, jonka perusteella
määrittyy myös erilaiset avainasiakkaan markkinat, joissa yritys toimii. Tärkeintä on
pystyä määrittelemään asiakas sidonnaisena omaan toimialaan, jotta yritys pysyy
kilpailukykyisenä.

2.2 Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on prosessi, joka etenee vaiheittain. Lähtötilanne, tila ennen ostamista,
itse

ostotilanne

ja

lopulta

tila

ostamisen

jälkeen

muodostavat

yhdessä

asiakaskokemuksen. Siihen voidaan vaikuttaa jokaisessa ostokokemuksen vaiheessa,
jossa asiakas vertailee odotuksiaan yrityksen toimintaan. Olennaista on ne yksittäiset
tilanteet, jotka muodostavat kokonaisuuden eli asiakaskokemuksen. Asiakaskokemus
on aina yksilöllinen ja tilanteesta riippuva. Jotta asiakaskokemuksen kehittäminen olisi
mahdollista, asiakaskokemusta on pyrittävä mittaamaan eri näkökulmista sekä
ymmärrettävä asiakaskokemus kokonaisuutena (Filenius 2015, 24-27, 122.)
Yrityksen toiminnassa keskeistä on ymmärtää, mitä asiakas tarvitsee ja maksimoida
tähän

tarpeeseen

tuotettu

kokonaishyöty
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kokonaisarvo. (Martinsuo ym. 2016, 56.) Tähän esitettyyn lähestymistapaan voidaankin
tuoda rinnalle uusi asiakkaan lähestymistapa. Heinonen ym. (2010, 544.) esittää
asiakkaan lähestymistavaksi asiakaskeskeisyyden, jossa yritys toimii osana asiakkaan
arvonluontia. Asiakaskeskeinen palvelulogiikka, Customer-Dominant Logic, muuttaa
asiakaslähtöisyyttä enemmän asiakaskeskeisyydeksi, jolloin yrityksen rooli on tukea
asiakkaan arvonluontiprosessia. (Heinonen ym. 2010, 537.) Yrityksen rooli on merkittävä
tekijä arvon luomisessa. Asiakas nähdään etenkin niin, että asiakas luo itselleen arvoa
käyttämällä yrityksen palvelua (Heinonen, ym. 2010, 535.) Palvelun laatu voidaan nähdä
asiakkaan näkemyksenä siitä, miten hyvin tuote vastaa asiakkaan odotuksia ja
vaatimuksia. Asiakas nähdään laadun tulkitsijana, jolloin tarkastellaan palvelun laatua
asiakkaan näkökulmasta (Ylikoski, 199, 118.) Palveluympäristöjä kehitetään palvelun
laadulla ja sen tuottamalla arvolla asiakkaalle. On kuitenkin mahdollista, että yritys ei
ymmärrä asiakasta, jolloin asiakkaan arvonluonti jää vajaaksi. Täten palvelun tuottajan
tulisikin tarkastella asiakkaan koko elämää, jotta arvolupaukset voidaan kohdentaa
(Heinonen, ym. 2010, 535, 545.)

2.3 Myymäläympäristö

Tässä kappaleessa kerrotaan myymäläympäristön tekijöistä; tuotteista, ilmapiiristä,
rakenteesta, layoutista ja kalusteista. Näiden lisäksi myymäläympäristöön vaikuttaa
muita

yrityksen

sisäisiä

sekä

ulkoisia

tekijöitä,

jotka

yhdessä

muokkaavat

myymäläympäristöä.
Myymäläympäristön avulla myymälä on asiakkaille viihtyisä sekä ostaminen on helppoa.
Yrityksille myymäläympäristöllä optimoidaan myymälätyöskentelyä, tehokkuutta sekä
jokainen neliö myymälässä käytetään mahdollisimman optimaalisesti (Heinimäki 2006,
175.) Myymäläympäristö rakentuu tuotteiden ympärille. Jotta voidaan ymmärtää
myymäläympäristöä, tulee ymmärtää tuotteita. Ydinhyöty ei ole pelkästään kaupan
hyllyllä oleva tuote, jonka asiakas näkee, vaan ydinhyödyn lisäksi tuote sisältää niin
sanotun laajemman tuotteen, joka tarkoittaa laadun tekijöitä ja mielikuvia, pakkausta ja
tuotedesignia. (Martinsuo, ym. 2016, 50.) Tuotteen ydinhyödyn ja laajennetun tuotteen
ominaisuudet sisältävät myös tuotteen yhden tärkeimmistä piirteistä eli paikan, jossa
halutun tuotteen voi ostaa. (Markkanen 2008, 98; Martinsuo, ym. 2016, 50.) Myyntipaikat
linkittyvät näin ollen vahvasti myymäläympäristöön.
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Markkanen (2008, 98.) kuvaa atmosfäärin, eli tunnelman, osana myymäläilmapiiriä
Kotlerin teorian mukaisesti. Ilmapiiri on merkittävä tekijä palvelukokemukseen, joten
ympäristö tulisi suunnitella tunnevaikutuksien perusteella ostamista edistäväksi. Näin
ollen kaikki ympäristöstä aistittavat tekijät ovat osa ilmapiiriä (Ylikoski 1999, 296.)
Myymäläympäristö havaitaan estetiikalla aistien avulla, jolloin jokainen aisti havaitsee
myymäläympäristöä ja ilmapiiriä. Tulevaisuudessa myymäläympäristön voisi jopa
maistaa (Markkanen 2008, 99.)

2.3.1 Myymäläympäristön elementit

Myymäläympäristö pohjautuu myymälän rakenteeseen, eli kaikkiin niihin tekijöihin, jotka
muodostavat myymäläympäristön. Näitä elementtejä ovat mm. arkkitehtuuri, tyyli,
pohjaratkaisut eli layoutit, värit, valaistus ja musiikki (Markkanen 2008, 102.)
Rakenteiden lisäksi voidaankin pohtia myyjien merkitystä osana myymäläympäristöä.
Layout eli pohjaratkaisu ohjaa asiakasta myymälän kulkusuunnassa. Hyllyjen, sohvien
ja muiden kalusteiden avulla viestitään asiakkaalle myymälän kulkusuunnasta, joita
tuetaan vielä erilaisilla kylteillä ja informaatiolla (Markkanen 2008, 107.) ”Perustana on
asiakaskierron suunnittelu siten, että asiakkaiden ostomatka sujuu mahdollisimman
vaivattomasti ja luontevasti, samalla kun myymälässä voidaan asettaa esille ne tuotteet
ja tuoteryhmät, joilla pyritään vaikuttamaan asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja
kokemuksiin.” (Finne & Kokkonen 2005, 186) Finne ja Kokkonen (2005, 186)
määrittelevät, että myymäläympäristön kalustevalinnoilla muodostetaan melko nopeasti
asiakkaalle kuva brändistä, esimerkiksi raskas myymäläkalusto voi olla epäeettinen,
mutta samalla luoden mielikuvaa halvoista hinnoista.
Myymäläkalusteiden lisäksi valaistuksella voidaan tukea asiakkaiden mielikuvaa
yrityksestä. Liian kirkas valaistus voi häiritä asiakasta, samalla kun himmeää valaistusta
pidetään tunnelman luojana. Väreillä on erilaisia tarkoituksia, joilla tuetaan ostopaikkaa,
kiinnitetään asiakkaiden huomioita ja houkutellaan asiakkaita heräteostoksiin. Sen
lisäksi musiikilla voidaan vielä vaikuttaa asiakkaan kokemaan odotusaikaan ja
tuntemuksiin ostokokemuksen aikana (Markkanen 2008, 109, 112, 117.) Esimerkiksi
iloinen musiikki vaikuttaa kuluttajaan positiivisesti, klassinen musiikki sytyttää mielihyvän
tunteita sekä hidastempoinen musiikki aktivoi tiedonkäsittelyä (Markkanen 2008, 116117.) Voidaankin huomata, että myymäläympäristön tekijöitä tulisi tarkastella
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kokonaisuutena, sekä ymmärtää eri tekijöiden vaikutus toisiinsa, jotta myymäläympäristö
olisi mahdollisimman optimaalinen sekä yhtenäinen.
Asiakkaan myymäläympäristö voidaan yhdistää shoptainment-ilmiöön, jossa tavoitellaan
elämyksiä

ja

asiakkaiden

viihdyttämistä.

Tätä

elämyksellistä

ostokokemusta,

myymäläympäristön uutta kehityssuuntaa, voidaan hyödyntää, kun myymäläympäristön
muut tekijät sekä tuotteet tyydyttävät asiakkaan tarpeet eli ovat toimivalla tasolla
(Markkanen 2008, 95) Asiakkaille luodaan puitteet tavaroiden katsomiseen ja
koskemiseen,

jotka

lisäävät

elämyksellisyyttä.

Mielihyvää

lisäävät

vielä

myymäläympäristön miljöö, estetiikka ja tavaroiden esillepano (Heinimäki 2006, 161.) Jo
1900-luvulla vähittäiskaupat markkinoivat ideaa paikasta, jossa ihmiset rentoutuvat. Nyt
kivijalkaliikkeet kutsuvat asiakkaat viihtymään ja kokemaan uusia asioita, mutta samalla
synnyttäen elämyksiä (Markkanen 2008, 95, 96.) Elämyksellinen ostokokemus
muodostuu, kun ”myymälä löytää paikkansa asiakkaan sydämessä”. (Markkanen 2008,
95.) Shoptainment-ilmiötä voidaan syventää vielä Retail-tainment käsitteellä, joka kuvaa
elämysten tarjoamista spesifioidusti kaupan puolella. Ostosten tekeminen yritetään
luoda hauskanpidoksi, jossa teeman ympärille luodaan elämyksellisyyttä. Teemalla
pyritään luomaan asiakkaalle elämyksiä, joita ei saa muualta sekä kilpailijoiden on
haastavaa niitä kopioida (Markkanen 2008 41, 42.)

2.4 Järjen ja tunteiden myymäläympäristö

Maslown tarvehierakia on jo 1900-luvulla kategorisoinut ihmisten tarpeita hierarkian
mukaan. Teoriassa fysiologiset tarpeet luovat perustan, ja nämä tarpeet tyydytettynä
voidaan siirtyä ylemmille tasoille, jossa ovat turvallisuuden, sosiaalisuuden, arvojen ja
itsensä toteuttamisen tarpeet (Maslow 1943, 375.) Teorian pohjalta voidaan pohtia, että
etenkin fysiologisia ja turvallisuuden tarpeita hankitaan järkiperäisesti, kun taas
ylemmillä tarpeiden tasoilla hankinnassa korostuvat tunteet.
Asiakkaan tunnetilaan vaikuttaa vahvasti asiakkaan tarpeiden kiireellisyys. (Filenius
2008, 26.) Kuluttajien ostokäyttäytyminen ei ole enää vain tarpeiden ja puutteiden
täyttämistä, vaan ostokäyttäytymiseen ja päätöksentekoon emotionaalisuudella sekä
ajalla on merkittävä rooli. Emotionaalisuus johtaa etenkin heräteostoksiin, kun taas
rationaalisuus pohtii ja vertailee ostopäätöstä ja tarpeellisuutta (Heinimäki 2006, 160;
Markkanen 2008, 56-57.)
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Ostoprosessi ei ole aina järkiperäinen, sillä myymäläympäristön eri osatekijät
houkuttelevat asiakasta ostamaan, jolloin ostaminen tapahtuu tunnesyihin vedoten. Juuri
tällaisiin heräteostoihin eli impulssiostoihin, vaikuttaa järkisyitä voimakkaammin
tunnesyyt

(Markkanen

2008,

20.)

Nämä

tunnesyyt

ovat

merkittävät

tekijät

elämyksellisyyteen, jossa mielihyvän ja heräämisen tunteet ovat voimakkaita.
Hallittavuuden tunne eli hallitseeko asiakas ympäristöä vai ympäristö häntä, korostuu
elämyksellisyydessä,

sillä

mitä

vähemmän

asiakas

kokee

kontrollia

myymäläympäristöön, sitä enemmän asiakkaan tunteille on tilaa. Voidaankin puhua
kontrollin ja vapauden suhteesta (Markkanen 2008, 148-149.) Markkanen kiteyttää
asiakkaan

ostokäyttäytymisen

moninaisuuden

järjen,

tunteiden

ja

ennalta

suunnittelemattomuuden pohjalta, jonka johdosta yritykset fokusoivat liiketoimintaansa
myymäläympäristöön (Markkanen 2008, 20.)
EY:n Future of the Nordic Retail (Iversen, H., ym. 2018) raportti kiteyttää teknologian
hyödyntämistä ostokokemuksessa tulevaisuudessa. Raportin mukaan tulevaisuudessa
yrityksien

kilpailukyky

varmistetaan

datan

hyödyntämisellä

samalla

kun

myymäläympäristöt tulevat muuttumaan dramaattisesti seuraavan 10 vuoden aikana.
Myymäläympäristön ja ostokokemuksen on vastattava asiakkaiden tarpeita ja odotuksia
optimaalisemmin, sillä asiakkailla on niin aikaa kuin rahaakin käytössä vähemmän kuin
aikaisemmin. Asiakkaita ja heidän halujaan voitaisiin houkutella tulevaisuudessa yhä
enemmän viihtyvyyden, aistien, uusien kokemusten ja sosiaalisuuden avulla (Iversen,
H., ym. 2018, 36.) Teknologian avulla voidaan mitata asiakkaiden käyttäytymistä, joiden
pohjalta fyysistä myymäläympäristöä voidaan muokata. Sen lisäksi voisi olla mahdollista,
että yritys ennustaisi asiakkaan tarpeita ja tunteita paremmin kuin asiakas itse (Iversen,
H., ym. 2018, 16.)
Artikkelissa Tunteilla ja asenteilla on merkitystä ostopäätöksissä kuvataan kuluttajien
kokemia tunteita ostoprosessin aikana, keskittyen etenkin kuluttajien vastakkaisiin
tunteisiin. Tunne- ja järkiajattelun suhdetta päätöksenteossa tutkitaan teknologian avulla.
Toiminnan ja tunnetilojen yhdistäminen voi olla mahdollista tulevaisuudessa juuri
teknologian avulla, jossa teknologia yhdistää käyttökokemuksen sekä tunnekokemuksen
(LUT, 2015) Voidaan pohtia, miten asiakkaiden tunnetiloja voitaisiin jatkossa tutkia
yrityksissä ja tätä hyödyntämällä optimoida myymäläympäristöä sekä impulssiostoja.
Toisaalta, artikkelissa Järki ja tunteet talouselämässä esitetään neurotaloustieteen
näkökulmasta kuluttajien käyttäytymistä ja taloudellista päätöksentekoa. Järki- ja
tunnesyiden ero päätöksenteossa on haastavaa, sillä päätöksentekoon vaaditaan
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prosessointia molemmilla alueilla, niin järjellä kuin tunteilla. Kuluttaja ei olisikaan enää
vain rationaalinen, sillä järjen lisäksi erilaiset tunteet ohjaavat taloudellista toimintaa
(Yleisradio, 2016) Olisiko siis tulevaisuudessa mahdollista, että myymäläympäristön
suunnittelun pohjana hyödynnetäänkin asiakkaiden tunnetiloja?
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3 MYYJÄN AMMATTITAITO KOHTAA ASIAKKAAN
Tässä

kappaleessa

myyntityöstä,

jotka

palvelukokemuksen

kerrotaan
ovat

kaikki

lisäksi.

Kun

asiakaskohtaamisesta,
osia

asiakaspalvelusta

asiakaskokemuksesta,

nämä

kaikki

osat

osto-,

muodostavat

sekä

käyttö-

ja

yhdessä

asiakaskokemuksen, voidaan kokemuksia spesifioida elämyksellisyyteen.

3.1 Asiakaskohtaaminen

Asiakaskohtaaminen on vaikuttamista, jossa työntekijän sanavalinnat, tilanneherkkyys,
olemus ja mielenkiinto asiakkaaseen ovat vaikuttavia. (Selin & Selin 2005, 168-171.)
Asiakaskohtaamiset voidaan nähdä tilanteina, jossa asiakas ja palvelun tuottaja
kohtaavat. Näissä tilanteissa asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin pyritään reagoimaan
kommunikoinnin avulla (Ylikoski 1999, 298.) Ylikosken (1999, 298) ja Selin & Selinin
(2005, 168-171.) määritelmät asiakaskohtaamisesta ovat lähestymistavaltaan yritys
edellä, joka ohjaa yrityksien toimintaa yrityskeskeisyyteen, asiakaskeskeisyyden sijaan.
Voidaan

pohtia,

yrityksen

toiminnasta

riippuvaisena,

rakennetaanko

asiakaskohtaaminen yritys- vai asiakaspainotteisesti.
Yrityksen toimintatapa, kommunikointi ja tuote muodostavat palvelukonseptin. (Reinboth
2008, 31-32.) Palvelukonseptin tulee paitsi vastata brändiä, sekä toimia kokonaisuutena
strategian ja yrityksen arvojen mukaisesti. Palvelukonsepti rakennetaan useasta eri
tekijästä, jossa vain yhtenä osatekijänä toimii asiakas (Reinboth 2008, 63.) Tätä
palvelukonseptin
lähestymistapana

kokonaisuutta

voitaisiinkin

asiakaskohtaamiseen

ja

hyödyntää

yrityskeskeisyyden

vuorovaikutukseen.

Toisaalta

lähestymistapaa asiakaskohtaamiseen yrityskeskeisyyden sijaan voidaan suunnata
asiakaskeskeisyyteen, kuten Heinonen ym. (2010, 544.) esittävät. Asiakkaan rooli
priorisoidaan ensimmäiseksi arvonluontiprosessissa, jossa yrityksen tehtävä on tukea
asiakasta luodessaan itse arvoa. (Heinonen ym., 2010, 537.)
Reinbothin (2008) sekä Heinosen ym., (2010) lähestymistavat ovat perusteltuja tapoja
asiakaskohtaamiseen. Erona voidaan kuitenkin pohtia, että asiakaskokemuksiin voi
vaikuttaa ulkoisia tekijöitä, joihin yritys ei voi itse vaikuttaa. Asiakas luo mielikuvia ja
odotuksia palvelukokemukseensa rinnastamalla kokemuksia toisten yritysten tarjoamiin
palveluihin. (Heinonen ym. 2010, 535.) Tästä voidaan päätellä, että asiakaskeskeinen
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lähestymistapa voisi olla syvällisempi, joka antaa yritykselle enemmän mahdollisuuksia
asiakaskohtaamiseen.

3.2 Asiakaspalvelu

Palveluiden tulisi tuottaa hyötyä yritykselle ja asiakkaalle. Palvelun arvolla tarkoitetaan
kokemusta, jonka palvelun tuottaja tai asiakas kokee palvelun hyödystä sekä
kustannuksien erotusta. Palvelun arvon määrittäminen on tänä päivänäkin haastavaa
organisaatioille (Martinsuo & Mäkinen ym. 2016, 328-329) Asiakaspalvelu on
vuorovaikutusta, jolloin asiakas on tyytyväinen, jos vuorovaikutus on onnistunut. Sen
lisäksi vuorovaikutuksella on merkittävä rooli asiakkaan palvelun kokonaiskuvasta, joka
koostuu asiakkaan kokemasta palvelun laadusta (Ylikoski 1999, 307-309.)
Asiakaspalvelu on kosketuspinta, jossa asiakas ja asiakaspalvelija kohtaavat.
Asiakaspalvelijan toiminta on yrityksen arvojen mukaista. Mitä asiakaslähtöisempi yritys
on, sitä onnistuneempi asiakaskohtaaminen on. Asiakaspalvelu on myös osa maineen
rakentamista, jossa asiakas paitsi kohdataan, mutta samalla edustetaan yritystä
(Aarnikoivu

2005,

16-21.)

Toisaalta

asiakaspalvelu

voidaan

nähdä

osana

asiakaskokemusta, jonka Reinboth (2008, 34.) kiteyttää seuraavasti; ” Asiakaspalvelu
on osa asiakkaalle tarjottavaa tuotetta ja sen tulee vahvistaa yrityksen haluttua brändiä”.
Reinbothin määritelmä on osuva, sillä asiakaspalvelu nähdään yhtenä tekijänä osana
suurempaa kokonaisuutta, asiakaskokemusta.
Selin & Selinin (2005, 168-171) sekä Ylikosken (1999, 298) määritelmiä soveltaen
asiakaskohtaaminen

nähdään

vuorovaikutuksena

sekä

vaikuttamisena.

Asiakaskohtaamisen ja asiakaspalvelun ero voisikin olla häilyvä; asiakaspalvelu
kuvataan palvelutilanteena, jossa asiakas saa palvelua tai muuta vastaavaa hyödykettä.
Asiakaskohtaaminen sen sijaan on tilanne, jossa asiakas ja yritys kohtaavat, kasvokkain
tai jonkun kanavan välityksellä. Täten voidaan pohtia asiakaskohtaamisen olevan
tilanne, johon mitä sisältyy asiakaspalvelua.

3.2.1 Asiakaspalvelua myyjän silmin

Tässä kappaleessa selvitetään asiakaspalvelua asiakkaiden ja myyjien näkökulmasta.
Kappaleen taustalla on ajatus asiakaspalvelun odotuksien suhteellisuudesta, sillä
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asiakaspalvelun edellytykset ovat mielestäni yrityskohtaisia. On tärkeää tiedostaa
yrityksen brändi ja sitä kautta yrityksen sekä asiakkaiden odotukset asiakaspalvelulta,
jotka voivat olla hyvinkin eriäviä toisistaan. Voidaankin nostaa esille vertailuksi
esimerkiksi imagoltaan luksusmerkkejä myyvä tavarataloketju Stockmann sekä sen
rinnalle edullisista hinnoistaan tunnettu päivittäistavarakauppaketju Lidl. Näille yrityksille
kuluttajilla on erilaisia odotuksia, joten tarpeiden tyydyttäminen ja odotuksien ylittäminen
on suhteellista, sekä riippuvainen yrityksen imagosta. Toisin sanoen, se mitä odotetaan
päivittäistavarakaupalta,

ei

välttämättä

riitä

edes

tyydyttäväksi

kokemukseksi

luksustavarataloketjussa.
Asiakaspalvelijalta odotetaan odotuksien ylittämistä. Empatiaa tarvitaan ihmisten
välisissä

suhteissa

sekä

jokainen

asiakas

halutaan

kohdata

ihmisenä.

Asiakaspalvelijaksi ei synnytä, vaan taidot opetellaan (Reinboth 2008, 7-8) Tässä
voidaankin pohtia asiakaspalvelijoille kohdistuvia odotuksia, jotka ovat suhteellisia sekä
yrityksestä riippuvaisia. Voidaan puhua ylivertaisesta asiakaskokemuksesta silloin, kun
asiakkaiden odotukset ylitetään kerta toisensa jälkeen. Näiden odotuksien ylittämisen
raja on siis eri tasolla yrityksissä.
Asiakaspalvelu on se kosketuspinta, jossa asiakas ja asiakaspalvelija kohtaavat.
Kohtaamisen onnistumiseen vaikuttaa se, kuinka asiakaslähtöistä toimintaa yrityksessä
harjoitetaan (Aarnikoivu 2005, 16) Asiakaspalvelun perusta nähdään yrityksen
henkilökunnassa,

joka

samaistuu

yrityksen

visioon

asiakaspalvelusta.

Tämä

samaistuminen on tärkeää, sillä asiakaspalvelija on osa asiakkaan kokemaa kokemusta
(Reinboth 2008, 65, 82) Asiakaspalvelijan ”oikea” asenne on välttämätöntä
asiakaspalvelulle

ja

sen

onnistumiseen,

joka

heijastuu

asiakaspalvelijan

käyttäytymiseen. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, että persoonallisuus, tilannetekijät sekä
erilaiset normit ja säännöt muokkaavat käyttäytymistä, jopa merkittävämmin kuin asenne
(Reinboth 2008, 7) Toisaalta henkilökunnalla syntyy työtä kohtaan tunteita ja ajatuksia,
jotka muokkaavat juurikin työntekijän työkäyttäytymistä. (Martinsuo & Mäkinen ym. 2016,
302) Näin ollen tulisi huomioida, että siinä missä asiakas halutaan kohdata ihmisenä,
myös asiakaspalvelijat tulisi kohdata ihmisinä sekä tiedostaa, että henkilökunnalla on
myös tunteet, ajatukset ja pyrkimykset.
Ylikoski (199, 302) kuvaa asiakaspalvelijan, eli kontaktihenkilön, useita eri rooleja
palvelun tuottamisesta asiakkaiden tarpeiden reagoimiseen, lisämyyntiin ja lopulta
luomaan ja ylläpitämään asiakassuhteita. Artikkelissa Myynnin murros tekee myyjästä
liiketoimintakonsultin

kuvataan

myyjien
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Digitalisaation johdosta myyjiäkin voidaan korvata tulevaisuudessa koneilla. Myyjiltä,
myyntiedustajilta, konsulteilta sekä asiakaspalvelijoilta vaaditaan enemmän, jolloin he
tulevaisuudessa voisivat toimia palvelulähettiläinä ja kumppaneina. Verkostoituminen ja
fasilitointi ovat taitoja, joita tulevaisuudessa pidetään kilpailukykyisinä taitoina liikeelämässä (Aaltopro, 2017)
Asiakaspalvelun lähestymistavaksi voidaan tuoda lähtökohta, jossa olettamuksena
tyytyväisyyteen on asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Artikkelissa Asiakaspalvelu on
täynnä tunteita kuvataan asiakaspalvelua mieleenpainuvana palvelukokemuksena.
Asiakkaan voidaan olettaa olevan tyytyväinen, jos hänen kysymyksiin vastataan tai
ongelma ratkaistaan. Toisaalta artikkelin mukaan asiakaspalvelu kuvaa sitä asiakkaan
kokemusta, joka herättää tunteita sekä jättää kokonaiskuvan palvelukokemuksesta
(Ryynnänen, A. 2017). Kyse olisikin siis järkisyitä voimakkaammin tunteissa, jotka
ohjailevat ihmisten toimintaa (Ryynnänen, A. 2017). Artikkelin rinnalla voidaan pohtia
asiakastyytyväisyyden muodostumista luottamuksen ja turvallisuuden tunteesta, etenkin
silloin, kun asiakas kokee saavansa ongelman ratkaistuksi tai tarpeensa tyydytetyksi.
(Reinbothin 2008, 41) Entäpä, jos Reinbothin määritelmä viedään astetta syvemmälle
kuten yllä esitetyssä artikkelissa? Asiakastyytyväisyys muodostuisi luottamuksesta ja
turvallisuudesta, joita tuntiessaan asiakas olisi tyytyväinen. Täten asiakkaan tunnetilojen
täyttäminen olisi järkisyitä merkittävämpi, jossa mielihyvä sekä turvallisuus olisivatkin
tarpeita tärkeämpiä.

3.2.2 Asiakaspalvelua asiakkaan silmin

Asiakkaalle asiakaspalvelu on osa tarjottavaa tuotetta, vahvistaen yrityksen haluttua
brändiä. Asiakkaalle tulisi syntyä mielihyvän tunteita asiakaspalvelusta (Reinboth 2008,
34)

Koska

asiakaspalvelu

on

vuorovaikutusta,

asiakastyytyväisyys

korreloi

vuorovaikutuksen onnistumista. Vuorovaikutustilanne on asiakkaalle vain pieni osa
ostokokemusta, jonka aikana viestitään arvostusta (Ylikoski 1999, 308) Sen lisäksi
vuorovaikutusta voi olla myös koneiden, tilojen ja järjestelmien kanssa. (Reinboth 2008,
31) Martinsuo ym. (2016, 302) sekä Reinboth (2008, 7) kiteyttävät työntekijän tunteiden,
ajatuksien ja pyrkimyksien muokkaavan työntekijän käyttäytymistä samalla kuin
persoona, tilannetekijät ja erilaisten normien merkitys muokkaavat käyttäytymistä
entisestään. Tätä voidaan soveltaa myös asiakkaiden käyttäytymiseen, sillä Ylikosken
(1999, 304) mukaan asiakkaalla on palvelutilanteeseen odotuksia ja tietoja, jotka
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muokkaavat asiakkaan käyttäytymistä. Samalla asiakkaat ovat yksilöllisiä, sillä he
arvostavat erityylistä asiakaspalvelua. Tämä johtaa palvelun määrittelemisen lopulta
arvoihin ja tunteisiin, jossa asiakaspalvelun tulisi peilata yrityksen luonnetta (Reinboth
2008, 109)
Kolumnissa

Hyvä

asiakaskokemus

syntyy

tunteista

toimintaympäristöjen muuttumista ja kilpailun kiristymistä

kuvataan

yrityksien

nykypäivänä.

Hyvän

asiakaspalvelun nähdään sisältävän tunteita. Sen lisäksi yrityksellä tulisi olla kyky luoda
etenkin henkilökohtaisia kokemuksia asiakkaan kanssa. Ainutlaatuisuus, jotain mitä ei
muualta kilpailijoilta saa, on kokemus, joka nähdään jatkuvana kilpailuetuna (Turun
Sanomat, 2015) Artikkeli kiteyttää sen, mitä nykypäivänä yrityksiltä vaaditaan asiakkaita
kohdatessa. Toisaalta artikkeli korostaa juurikin ainutlaatuisuutta, niin asiakkaiden kuin
omien työntekijöidensä kohdalla.

3.3 Myyntityö

”Myynti on yrityksen keino kohdentaa tarjoama markkinoilla olevaan kysyntään ja saada
aikaan suoritteiden toimittamisen kautta liikevaihtoa. Myynti on aktiivista toimintaa, jossa
asiakastarpeisiin tarjotaan ja välitetään suoritteita, joista asiakas maksaa hinnan.”
(Martinsuo & Mäkinen ym. 2016, 169) Myyntityön tavoitteina voidaan nähdä ensin
asiakkaiden löytämistä ja siten hankkimista, sekä asiakassuhteiden luomista ja
ylläpitämistä. Henkilökohtaisessa myyntityössä selviä etuja on, että myyjän ja asiakkaan
välinen vuorovaikutus pystytään muokkaamaan tilanteeseen sopivaksi sekä asiakkaan
ostohalukkuudesta saadaan herkemmin tietoa (Ylikoski 1999, 288)
Martinsuo & Mäkinen ym. (2016) kuvaavat myyntityön muutosta osuvasti; pääpaino
myyntityössä on ollut tuotantosuuntaista ja kilpailun kiristyessä tuotantosuuntaisuus
muuttui kohti myyntisuuntautuneisuutta. Tällöin myynnin rooli muuttui skeptisestä
tuputtamisesta asiakastarpeisiin ja asiakkaiden palvelemiseen. (Martinsuo M, ym. 2016,
170.) Reinboth (2008, 12) kuvaa karkeasti myynnin olevan aggressiivista ja painostavaa,
jota kiihdytetään alennuksilla ja tehokeinoilla. Reinbothia (2008, 12) lainaten ”asiakas
tuntee piston sydämessään” mikäli asiakas ei päädy ostamaan tuotetta. Nykyään
voidaankin puhua konsultatiivisesta myynnistä, jossa myyjä auttaa asiakasta.
Asiakkaiden tarpeet tulee määritellä, jossa myyjä auttaa asiakasta ikään kuin konsulttina.
Tällainen myyntityön muuttunut painopiste yksittäisistä, erillisitä myyntitapahtumista
asiakassuhteiden

kokonaisvaltaiseen

hallintaan,
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asiakaskeskeisempää liiketoimintaa (Martinsuo M, ym. 2016, 170.) Esimerkiksi
artikkelissa Myynnin ja markkinoinnin uudet roolit kuvataan myyjien uusia rooleja sekä
vastuita, joita ei aikaisemmin ole ollut edes olemassa. Myyntityön murros on ajasta ja
paikasta riippumatonta, jossa asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet. Näin ollen
kanavalla, jossa asiakas kohdataan, ei ole merkitystä asiakkaan odotuksien ja täten
odotuksien täyttämisen kannalta. Myyntityön on siis todellisessa murroksessa, jossa
myyjien tittelit ja asemat ovat ennennäkemättömiä koko toimialalla. (MMA, 2018)
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4 CASE
4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite

Tutkimus

toteutettiin

toimeksiantajan

toimipisteessä

Varsinais-Suomessa.

Toimeksiantajan strategia on muuttumassa kohti palvelukeskeisempää liiketoimintaa,
jossa ostokokemus nähdään osana asiakaskokemusta. Tämä asiakaskokemus koostuu
tuotteen

elinkaaresta,

käytännössä

palvelusta,

kaikesta

asiakkaan

asiakassuhteesta
ja

sekä

toimeksiantajan

ostokokemuksesta,
välillä

tapahtuvasta

vuorovaikutuksesta ja toiminnasta. Jotta yritys x:n strategia olisi mahdollinen, tulee nämä
osa-alueet paitsi toimia yksinomaan omassa asemassaan erillään muista sekä ennen
kaikkea yhdessä. Kun tätä kokonaisuutta, ostokokemusta, pilkotaan pienemmiksi osiksi,
jokainen osa-alue sisältää mahdollisuuksia, jossa voidaan kehittyä. Näitä uusia
mahdollisuuksia pyrittiin tutkimaan opinnäytteen tutkimusosiossa.
Tutkimuksen tarkoitusta voidaan kuvata neljällä eri piirteellä; kartoittavalla, kuvailevalla,
ennustavalla tai selittävällä. Kuvaileva tutkimus esittää keskeisimpiä piirteitä ilmiöstä,
ihmisistä ja tapahtumista (Hirsijärvi ym. 2008, 134-135) Tämän opinnäytetyön
tarkoituksena on olla kuvaileva, jossa myymäläympäristöä sekä ostokäyttäytymistä
tutkimalla saadaan tietoa asiakasvirroista ja elämyksellisen ostokokemuksen tekijöistä.
Etenkin

ostokokemuksen

elämyksellisyys

sekä

myymäläympäristön

vaikutus

ostokokemukseen ovat avaintekijöitä, joita haluttiin tutkimuksella selvittää.
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat elämykselliseen
ostokokemukseen. Tutkimustulosten pohjalta voidaan löytää tekijöitä ja toimenpiteitä,
joita

toteuttamalla

pyritään

kehittämään

yritys

x:n

myymäläympäristöä

ja

asiakaskokemusta.

4.2 Tutkimusmenetelmät

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin miten, miksi ja millainen.
Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohdetta. Kvalitatiivinen
tutkimus sopii etenkin toiminnan kehittämiseen, sillä tavoitteena on ymmärtää, sen
sijaan, että selvitetään erilaisia lukumääriä ja tilastoja (Heikkilä 2014, diat 7-8)
Asiakasvirtamittaukseen valikoitui kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, sillä tavoitteena oli
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ymmärtää asiakasvirtaa sekä asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Asiakasvirtaa tutkittiin
osallistuvalla havainnoinnilla, jossa tukimateriaalina käytettiin myyntiosaston layoutia eli
pohjaratkaisua.
Määrällinen eli kvantitatiivien tutkimus vastaa kysymyksiin mikä, missä, paljonko ja
kuinka usein. Tutkimuskohdetta kuvataan tunnuslukujen ja numeroiden avulla sekä
pyritään

kartoittamaan

olemassa

olevaa

ilmiötä

(Heikkilä

2014,

diat

7-8)

Asiakasvirtamittauksen rinnalla toteutettiin määrällinen tutkimus kyselytutkimuksena,
täydentämään laadullista tutkimusta. Kyselytutkimus tehtiin sähköisenä, jolloin
tiedonkerääminen ja analysointi on suhteellisen vaivatonta. Kysely luotiin Webropoliin,
internetpohjaiseen tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmaan.
Aineistoa analysoidaan määrällisen ja laadullisen tutkimusmenetelmän pohjalta.
Laadullisen analyysin tavoite on jäsentää tutkimuskohteen laatu, merkitys ja
ominaisuudet

korostaen

kokonaisvaltaisuutta.

Vastaavasti

määrällisen

tutkimusaineistoa analysoidaan numeroiden ja tilastojen avulla (Koppa, 2018)
Asiakasvirtaa analysoidaan havaintojen perusteella jakamalla tulokset erilaisiin
tyyppeihin, jonka pohjalta luotiin erilaisia teemoja syventääkseen tulosten ymmärtämistä
ja tulkintaa. Kyselytutkimusta analysoidaan erilaisin diagrammein ja kuvioin.

4.3 Tutkimuksen toteutus

Asiakasvirtamittaus sekä kyselytutkimus toteutettiin saman viikonlopun aikana.
Toteutuspäiviksi, 13.-14. lokakuuta 2018, valittiin yritys x:n myyntiennusteiden avulla,
joihin myyntiennuste oltiin luokiteltu korkeaksi eli viikonlopusta odotettiin myynnillisesti
sekä kävijämäärällisesti vilkasta.

4.3.1 Asiakasvirtamittaus

Asiakasvirtamittauksessa seurattiin yhteensä 88 asiakasta. Tavoitteena oli ottaa eri
sukupuolista, ikäluokista sekä elämäntilanteista ihmisiä, jotta tuloksista saadaan
mahdollisimman monipuolisia ja kattavia. Tutkimus toteutettiin omissa vaatteissa
herättämättä juuri minkäänlaista ylimääräistä huomiota, näin ollen tutkimukseen otetut
asiakkaat eivät tienneet tulleensa mitatuksi. Asiakasvirtamittaus toteutettiin layoutia eli
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osaston pohjaratkaisua hyödyntäen. Tavoitteena oli mitata 80-100 asiakasta, joten
yhteen layoutpaperiin saataisiin n. 8-12 mittausta.

4.3.2 Kyselytutkimus

Kyselytutkimus

toteutettiin

asiakasvirtamittauksen

yhteydessä

satunnaisesti

25

asiakkaalle. Otanta oli satunnainen, mutta harkinnanvarainen siltä osin, että kyselyyn
vastasi asiakkaita, jotka tulivat mitatuksi ensin asiakasvirtamittaukseen. Tavoitteena
kyselyn avulla oli selvittää syvällisemmin sekä yksityiskohtaisemmin asiakkaiden
ajatuksia sekä tunteita ostokokemuksesta ja elämyksellisyysestä.
Kyselyn alussa vastaajille korostettiin tutkimuksen anonyymiyttä eli vastauksia
käsitellään suurempana joukkona. Näin ollen ketään vastaajista ei voida yksilöidä eikä
tunnistaa. Samalla kerrottiin tutkimuksen olevan osa Turun ammattikorkeakoululle
tehtävää opinnäytetyötä.
Kyselylomakkeen (Liite 1) tulee olla selkeä, edettävä loogisesti sekä aiheet on
rakennettu kokonaisuuksiin. Sen lisäksi kyselystä tulisi selventyä koko tutkimusongelma
(Heikkilä 2014, diat 31-33) Kyselytutkimus luotiin webropol-kyselyalustalle. Aluksi
selvitettiin perustietoja anonyymistä vastaajasta; sukupuoli, ikäluokka sekä käyntikerrat
toimeksiantajan yrityksessä. Kysely sisälsi strukturoituja eli suljettuja kysymyksiä
perustietojen selvittämisessä. Suljettujen kysymysten vastaukset ovat helposti
käsiteltävissä sekä vastaaminen on nopeaa, mutta vaihtoehdot voivat ohjailla vastaajaa
tai houkutella vastaamaan harkitsemattomasti (Heikkilä 2014, diat 36-37) Suljettujen
kysymysten lisäksi kyselyssä käytettiin sekamuotoisiakysymyksiä, joihin vastaaja vastaa
1-5 asteikolla itselleen sopivimman vaihtoehdon. Kyselyssä on käytetty Likertin
asteikkoa, joka on tavallisesti 4- tai 5-portainen asteikko, ääripäinä täysin samaa mieltä
sekä täysin erimieltä (Heikkilä 2014, dia 38) Tässä kyselyssä ääripäinä käytettiin
mielekästä sekä merkityksetöntä. Kyselyyn luotiin vielä muutama avoin kysymys,
tavoitteena saada kuvailevia vastauksia. Vastauksien toivottiin olevan sellaisia, joita
kysymysten laadittaessa ei ole tullut edes ajatelleeksi.
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5 TULOKSET
5.1 Asiakasvirtamittaus

Asiakasvirtamittauksen aikana osastolle oli tullut samalla viikolla myyntiin kaikki
joulutuotteet. Myyjä oli koko mittauksen aikana osastolla. Sen lisäksi osastolla oli
promoottori edistämässä joulutuotteiden myyntiä. Myyntiosastolle ei ole yksittäistä
sisäänkäyntiä, vaan asiakas voi vapaasti tulla osastolle. Näin ollen pääkäytävällä
tarkoitetaan käytävää, jonka ohitse asiakkaat kävelevät asioidessaan yritys x:ssä.
Seuraavaksi käydään läpi 11 mittausta.
Jokaiseen

layoutiin

on

korostettu

pinkillä

värillä

10

myydyintä

tuotetta

numerojärjestyksessä, joista ympyröidyt numerot eli 1, 2, 4 ja 8 ovat tuotteita, joissa on
tuotevalikoiman suurimmat katteet. Musta pallo merkitsee asiakkaan pysähtymistä
jonkin tuotteen kohdalle sekä vastaavasti rasti merkitsee, että asiakas ottaa tuotteen
koriinsa, josta voidaan päätellä, että hän todennäköisesti ostaa tuotteen. Jokaisessa
layoutissa on kellonaika, jolloin kyseiset mittaukset on tehty sekä yhteislukumäärä
mittauksista.

Kuva 1. Asiakasvirtamittaus osa 1.
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Kuvasta 1 (kuva 1) voidaan nähdä ensimmäinen mittaus asiakasvirrasta. Aamupäivällä
oli etenkin lapsiperheitä ja pariskuntia. Layoutista voidaan nähdä, että pääkäytävä sekä
sen ympäröimät hyllyt kiinnittivät eniten huomiota, sillä niiden läpi kuljettiin lähes
poikkeuksetta. Kommunikaatioalue eli alue, jossa tietty tuoteryhmä tuodaan somisteilla
esille, kiinnitti suuresti huomiota uusien joulutuotteiden johdosta. Vastaavasti
taaimmainen nurkkaus jäi huomaamatta, joka voidaan tulkita kylmäksi myyntipaikaksi.
Vilkkainta on ollut keskimmäisillä hyllyväleillä ja pääkäytävällä, jotka muodostavat
vahvimman asiakasvirran ja samalla kuuman myyntipaikan.

Kuva 2. Asiakasvirtamittaus osa 2.
Seuraavassa osassa (Kuva 2) asiakkaita oli jo huomattavasti enemmän osastolla.
Yhdeksästä mittauksesta huomattiin, että suurin osa asiakkaista tuli rauhallisesti
tutkimaan osastoa, sillä aikaa vietettiin osastolla keskimäärin pidempään kuin
aikaisemmissa

mittauksissa.

Osaston

keskimmäiset

hyllyt

olivat

suosituin

sisääntuloreitti, josta kulkureitti suuntasi joko kassan läheisyyteen tai kiertämään
myyntiosaston takaosaa. Tällä on suuri merkitys asiakkaan vierailuajan pituuteen sekä
siihen, ettei vierailu jää pintapuoleiseksi. Toinen osa mittausta tukee ensimmäistä
mittausta, jossa voimakkaimman asiakasvirran sekä kuumien myyntipaikkojen voidaan
havaita

olevan

keskimmäisillä

hyllyillä.
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myyntiosaston takanurkkaus, vaikka kyseisessä mittauksessa saatiin yksi yhdeksästä
mitattavasta kylmään myyntipaikkaan. Tämä voidaan tulkita kuitenkin olevan yksi
harvoista, sattumanvaraisista mittauksista.

Kuva 3. Asiakasvirtamittaus osa 3.
Asiakasvirtamittauksen kolmas osa (Kuva 3) oli mielenkiintoinen, sillä asiakasmäärät
sekä

yleinen

vilkkaus

aiheuttivat

tutkijalle

haasteita

yksittäisten

asiakkaiden

seuraamiseen. Väenpaljouden johdosta asiakasvirta muodosti yhtenäisen kulkureitin,
jossa kaikki asiakkaat kulkivat saman suuntaisesti myyntiosastolla. Väenpaljouden
pystyi havaitsemaan osasta asiakkaistakin, sillä se aiheutti kontrollin menetystä ja
hermostuneisuutta; mikäli myyntiosasto koettiin liian ruuhkaiseksi, osasto käveltiin
nopeasti vain läpi.
Mittauksen kolmannesta osasta voidaan nostaa esille suosituimmat tuotteet, jotka jäivät
taka-alalle. Useampi mitattava käveli tuotteiden ohi, mutta niihin ei kiinnitetty enempää
huomiota. Samaa voitiin havaita myös tuotteissa, jossa on myyntiosaston suurin kate.
Suositumpien tuotteiden sijaan sesonkituotteet ja irtomakeiset kiinnittävät lähes kaikkien
mitattavien asiakkaiden huomion.
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Kuva 4. Asiakasvirtamittaus osa 4.
Neljännessä osassa (kuva 4) asiakasvirta oli hajanaisempi; kahdeksasta mittauksesta
useampi mitattava kiersi osastoa rauhassa. Kulkureitti ei edennyt loogisesti, vaan
mielenkiinnon, omien havaintojen ja omien tunteiden mukaan. Esimerkiksi nuori nainen
kiinnitti ensin huomionsa kommunikaatioalueeseen, josta hän jatkoi impulsiivisesti kohti
muita joulutuotteita. Hetken päästä hän palasi uudelleen kommunikaatioalueelle, jatkaen
kulkureittiä osaston keskimmäisiin hyllyihin. Tämä kyseinen asiakas pysähtyi tutkimaan
monia eri tuotteita, mutta ei kuitenkaan ostanut mitään.
Mittauksen neljäs osa antoi hieman eriäviä tulkintamahdollisuuksia aikaisempiin
verrattuna; kylmät paikat pysyivät samana, mutta kuumaksi myyntipaikasi muodostui
myyntiosaston kassa ja sen välitön läheisyys. Asiakasvirta ei keskittynyt vain
keskimmäisille hyllyille, vaan se oli selvästi hajanaisempi.
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Kuva 5. Asiakasvirtamittaus osa 5.
Asiakasvirtamittaus osa 5 (Kuva 5.) oli jo hyvin haastava mitattava, sillä asiakkaita oli
lyhyen ajan sisällä useita. Useampi lapsiperhe valitsi kulkureittinsä hyvin pitkälle lapsen
mieltymyksien mukaan. Mikäli lapsi näki jotain mielenkiintoista, vanhemmat antoivat
lapsen johdattaa kulkemista. Mittauksesta voidaan nostaa esille, että lapsiperheessä
lapsella oli merkittävä rooli kulkureitin valinnassa sekä ostopäätöksen tekemisessä.
Etenkin kirkkaat värit ja herkut miellyttivät lapsen silmää. Vastaavasti nuoret aikuiset
kulkivat päämäärätietoisesti osaston läpi ostaen oletetusti ennalta harkittuja tuotteita.
Kyseisessä mittauksessa voitiin havaita kahdella mitattavalla olevan koko osaston
vierailun ajan puhelin jatkuvasti kädessä.
Kuumia myyntipaikkoja olivat edelleen kommunikaatioalue ja keskimmäiset hyllyt, kylmiä
myyntipaikkoja sen sijaan olivat hyllynurkkaus myyntiosaston takakulmassa sekä kassan
takana oleva hyllyväli. Asiakasvirta kulki keskimmäisten hyllyjen ympärillä sekä
merkittävin tekijä asiakasvirtaan olivat tungos sekä muut asiakkaat. Liikkuminen
osastolla muodostettiin muiden asiakkaiden avulla eli toimittiin samalla tavalla kuin
muutkin.
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Kuva 6. Asiakasvirtamittaus osa 6.
Iltapäivän aikana asiakasvirtamittauksen kuudennesta osasta (kuva 6) havaittiin
vilkkautta niin myynnillisesti kuin asiakasmääriltäkin. Mitattavat olivat hyvin erilaisia
asiakasryhmiä mittauksen kuudennessa osassa. Eläkeläiset olivat hieman hämillään
väenpaljoudesta, sillä he selvästi olivat tulleet etsimään tiettyä tuotetta. Vastaavasti
lapsiperhe kulki reittiään tutkiskellen. Keskimmäiset hyllykäytävät olivat jopa niin
suosiossa, että asiakkaat estivät satunnaisesti toisten asiakkaiden kulkureittejä.
Toisinaan

asiakkaissa

hermostuneisuutta,

joka

pystyi
ilmeni

havaitsemaan
kontrollin

väenpaljouden

menetyksenä

sekä

aiheuttamaa

äkkipikaisuutena

käytöksessä.
Kylmät ja kuumat paikat olivat samoja kuin jo aikaisemmissa mittauksissa; takahylly sekä
kassan takana oleva hylly olivat lähes täysin pimennossa, muutamaa satunnaista
mittausta lukuun ottamatta. Keskimmäiset hyllyt sekä pääkäytävän varrella olevat
hyllyjen päädyt olivat ehdottomia myyntipaikkoja sekä toimivat erinomaisesti huomion
herättämiseen.
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Kuva 7. Asiakasvirtamittaus osa 7.
Asiakasvirtamittauksen seitsemäs osa (kuva 7) oli hieman edellisistä mittauksista
poikkeava. Keskimmäiset hyllyvälit ovat aikaisemmissa mittauksissa olleet asiakasvirran
ydin, mutta kyseisessä mittauksessa myyntiosaston sisäinen pääkäytävä muodosti
vahvimman asiakasvirran. Mittauksessa oli eniten iäkkäitä asiakkaita sekä pariskuntia.
Osastolle tultiin taaimmaisesta hyllyvälistä, joka ohjaa asiakasta kohti osaston sisäistä
käytävää. Kulkureitti muodostuu siis osaltaan loogisesti ja huomaamatta. Tämä
kulkureitti on yritys x:n suunnittelema ja olettama asiakasvirta, jossa asiakkaan kulkureitti
maksimoi

mielenkiinnon

heräämisen

sekä

mahdollisuuden

impulssiostoille

ja

lisämyynnille.
Kuuma myyntipaikka oli poikkeuksellisesti aiempiin mittauksiin verraten osaston sisäinen
pääkäytävä. Sen lisäksi kassa oli edelleen suosiossa, joka muodostaa toisen kuuman
myyntipaikan. Kylmät myyntipaikat toistuivat samanlaisina kuin aiemmissa mittauksissa,
eli taaimmainen hyllynurkkaus sekä kassan takana oleva hylly.
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Kuva 8. Asiakasvirtamittaus osa 8.
Mittauksen kahdeksas osa (kuva 8) alkoi toistamaan aiempia yleisimpiä mittauksia.
Mitattavista asiakkaista tutkija alkoi havaitsemaan tiettyjä käyttäytymismalleja sekä
kahta eri asiakasvirtaa. Käyttäytymismalli perustui lähtökohtaisesti havaintoihin tai
ostamisen tarpeeseen, jossa mitattava eteni määrätietoisesti kohti tarvitsemaansa
tuotetta ja sen jälkeen kulki kassalle, kiinnittämättä huomiota muihin tuotteisiin.
Esimerkiksi lapsiperhe valitsi joulutuotteita koriinsa, jonka jälkeen he valitsivat
muutaman muun tuotteen nopeasti ja kulkivat kassan kautta pois osastolta. Asiointi kesti
kokonaisuudessaan vain muutaman minuutin.
Voidaan nostaa esille myös toinen mittaus, jossa äiti ja tytär etenivät myyntiosastolla
impulsiivisesti omien huomioiden ja mielenkiinnon vietävänä. Kulkureitti muodostui sen
mukaan, mitä mitattavat näkivät ja mikä herätti heidän mielenkiintonsa. Kulkureittiä
voidaan kuvata epäloogiseksi ja sompailevaksi. Toisaalta juuri tällainen kulkureitti
mahdollisti useampia impulssiostoja.
Asiakasvirta toisti siis samoja havaintoja kuin aiemmat mittaukset, mutta kyseinen
mittaus hajautti asiakasvirtaa useampiin eri reitteihin. Tähän mennessä mittauksien
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pohjalta pystyi muodostamaan karkeasti kaksi käyttäytymismallia, joihin mitattavia pystyi
kategorisoimaan.

Kuva 9. Asiakasvirtamittaus osa 9.
Yhdeksäs osa (kuva 9) mittauksessa vahvisti kassan asemaa. Korostettavaa oli itse
kassa, sillä jonotuksen aikana asiakkaat tutkivat tuotteita kassan läheisyydessä.
Lapsiperheet suosivat irtokarkkihyllyä, jossa lapsien valitessa vanhemmilla oli hyvin
aikaa tutkia tuotteita hyllyn läheisyydessä. Toisaalta, mittauksesta voidaan huomata, että
aktiivimaistatus ei herättänyt odotettua huomiota. Asiakkaiden sisääntulo osastolle
määritteli sen, ettei maistatusta välttämättä nähty.
Mittauksesta voidaan nostaa esille kassan asiakasvirta, mutta samalla voidaan huomata
asiakasvirran hajanaisuus muualla osastolla. Mitattavat olivat tutkiskelevia, liikkuivat
rauhallisesti aistien ja tunteiden vietävänä. Asiakasvirta oli siis voimakkainta juuri kassan
läheisyydessä, johon kulkureitti yleisimmin päättyi.
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Kuva 10. Asiakasvirtamittaus osa 10.
Asiakasvirtamittauksen kymmenes osa (kuva 10) oli toisinaan hajanainen. Tämä oli
yllättävää,

sillä

aiemmat

mittaukset

alkoivat

toistaa

tiettyjä

kulkureittejä

ja

käyttäytymismalleja. Toki näitä voitiin havaita myös kyseisestä mittauksesta, mutta
samalla havaittiin satunnaisia poikkeamia kulkureiteissä. Korostettavaa esimerkiksi on,
että kassan takana oleva hyllyväli ei jäänytkään kylmäksi, niin kuin aiemmissa
mittauksissa. Tähän vaikutti mitattavien tulosuunta, sillä he tulivat sisälle osastolle
kyseisen hyllyn läheisyydestä.
Kuuma paikka oli irtokarkkihylly osaston toisella sivulla, johon lapsiperheet kulkivat lähes
poikkeuksetta. Irtokarkit valittuaan he kulkivat joko osaston läpi kassalle tai osaston
ulkopuoleisen pääkäytävän läpi kassalle. Optimaalisin tilanne yritys x:lle olisi, mikäli
asiakas kulkisi kassalle osaston sisältä, jolloin on mahdollisuus impulssiostoihin ja
lisämyynnille. Esimerkiksi lapsiperhe, joka irtokarkkien jälkeen kulki osaston läpi, kiinnitti
kulkureitin aikana huomiota takaseinän tuotteisiin ja he jäivät hetkeksi tutkimaan
tuotteita, jotka on tarkoituksella sijoitettu kyseisen käytävän varrelle. Näissä tuotteissa
on myyntiosaston parhain kate.
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Kuva 11. Asiakasvirtamittaus osa 11.
Viimeinen mittauksen osa (Kuva 11) toisti edellisiä mittauksia sekä vahvisti aikaisempien
mittausten toimintamalleja ja kulkureittejä. Asiakasvirta muodostui kahdesta eri
kulkureitistä; pääkäytävän läheisyydestä sekä osaston takakäytävästä. Kumpikin
kulkureitti loppui kassalle.
Voidaan korostaa, että asiakasvirrasta oli havaittavissa samoja käyttäytymismalleja sekä
piirteitä, joita aikaisemmissa mittauksissa toistui, mutta mitään loogista reittiä ei ollut.
Kulkureitti tehtiin pääsääntöisesti näköhavaintojen avulla; huomio kiinnittyi tiettyyn
tuotteeseen tai somisteeseen, jonka jälkeen kuljettiin tuotteen luokse. Sen jälkeen katse
suunnattiin tuotteen luona kauemmaksi, jolloin nähtiin uusi kiintopiste, kuten
mielenkiintoinen toinen tuote, joka ohjasi kulkureitin taas uuden tuotteen luokse.
Tällainen havaintojen mukaan eteneminen on tunteiden vietävissä. Toinen asiakasvirran
malli, tutkiskeleva kulkeminen, havaittiin suurimmalla osalla mitattavista. Tällöin
kulkureitti kulkeutui myymäläympäristön pohjaratkaisun mukaan, jossa asiakasta
ohjattiin myymäläkaluston avulla. Usein sisäänkäynti alkoi osaston takaosasta, joka
johdatteli hyllyjen lävitse päätyen lopulta kassaan. Tästä tutkiskelevasta kulkemisesta oli
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useampia eri variaatioita, mutta yhtäläisyyksiä oli havaittavissa etenkin mitattavien
käytöksessä ja liikkeissä.

Asiakasvirtamittauksia oli 88. Mittauksen tuloksista voidaan nähdä, että parhaita
myyntipaikkoja olivat ehdottomasti pääkäytävän varrella olevat hyllynpäädyt. Koska
osastolle ei ole tiettyä sisääntuloa, suosituin reitti oli keskimmäisestä hyllyvälistä, jonka
ympärillä on kommunikaatioalue. Sen sijaan niin sanottuja kylmiä paikkoja, eli
myyntipaikkoja, jotka jäävät usein huomaamatta, ovat taaimmainen nurkkaus sekä hylly,
joka sijaitsee kassan takana. Oli mielenkiintoista huomata, että kommunikaatioalue
keräsi paljon huomiota, jossa tuotteet ovat esillä somisteiden avulla, perinteisen
hyllytyksen sijaan.
Yhteenvetona

voidaan

nostaa

esille,

että

mittauksesta

havaittiin

kahta

eri

käyttäytymismallia, johon mitattavat voitiin karkeasti jaotella. Näihin malleihin sisältyy
variaatioita, mutta mitattavista pystyi havaitsemaan tiettyjä piirteitä toisesta mallista
voimakkaammin. Taulukosta (Taulukko 4) nähdään nämä kaksi eri käyttäytymismallia
sekä niille ominaisia piirteitä kulkemisen, ajatuksien ja asiakasvirran suhteen.

5.2 Kyselytutkimus

Kyselytutkimuksen otanta oli 25. Kyselytutkimukseen vastattiin sähköisen lomakkeen
avulla. Arvioinnissa käytettiin Likertin 1-5 järjestysasteikkoa, jossa 1 tarkoitti
merkityksetöntä sekä 5 merkityksellistä. Vastaajan tuli valita numeroista itselleen sopivin
vaihtoehto.

5.2.1 Vastaajien tausta

Kyselyn alussa selvitettiin vastaajien taustatietoja; ikää, sukupuolta sekä vierailutiheyttä
toimeksiantajan

myymälässä.

Taustatietokysymyksiin

oli

annettu

valmiit

vastausvaihtoehdot, joista vastaajan tuli valita yksi. Taustatietoja selvitettiin, jotta
tuloksia voitiin analysoida eri taustamuuttujien avulla.
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Ikäjakauma (vuotta)
yli 60

Ikäluokka

51-60
41-50
31-40
21-30
alle 21
0

1

2

3
4
5
Vastaajien lukumäärä

6

7

8

Kuva 12. Ikäjakauma kyselyssä.
Kuten kuvasta 12 voidaan nähdä, vastaajia oli eniten 51-60 vuoden ikäluokasta. Toiseksi
suurin vastaajaryhmä koostui niin 21-30 vuotiasta kuin 31-40 vuotiaista. Vähiten
vastaajia oli ikäryhmästä alle 21, jossa oli vain kaksi vastaajaa.

Sukupuolijakauma

Nainen

10
vastaajaa

Mies

Kuva 13. Sukupuolijakauma kyselyssä.
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Sukupuolijakaumaa kuvataan diagrammilla (Kuva 13), josta voidaan nähdä hieman
suurempaa painottumista vastaajissa naisten keskuuteen. Sukupuolijakauman ero ei
kuitenkaan ole lukumäärältään merkittävä kyselyssä.

Kuinka usein asioit yritys x:n
toimipisteessä?

harvemmin
28 %

kerran
kuukaudessa
36 %

viikoittain
kerran kuukaudessa
muutaman kerran
vuodessa
harvemmin

muutaman
kerran
vuodessa
36 %

tämä on ensimmäinen
asiointikertani

Kuva 14. Vierailutiheys yritys x:n toimipisteessä.
Iän ja sukupuolen lisäksi vastaajista selvitettiin vierailutiheyttä toimeksiantajan
toimipisteessä. Vaihtoehtoina oli viikoittain, kuukausittain, muutaman kerran vuodessa
tai harvemmin. Vastaajalla oli mahdollisuus valita myös ensimmäinen asiointikerta.
Diagrammista nähdään, että muutaman kerran vuodessa sekä kerran kuukaudessa
olivat suosituimmat vastaukset. Sen lisäksi tulee huomioida, että ensimmäinen
asiointikerta sekä viikoittainen asiointi ei saanut yhtään vastausta.

5.2.2 Koettu ilmapiiri ja yleisilme

Perustietojen jälkeen kyselyssä selvitettiin avoimilla kysymyksillä asiakkaiden kokemaa
ilmapiiriä ja yleisilmettä. Kysymyksillä tavoiteltiin asiakkaiden omin sanoin kuvailevia
tuntemuksia nykyhetken ilmapiiristä. Vastauksista odotettiin löytyvän jotain uutta tai
vastaavasti sellaista, joita ei kysymystä laatiessa tullut ajatelleeksi.
Vastauksissa korostuivat ilmapiiristä koettu selkeys ja neutraalius. Poimintoja brändin
tuomasta edullisuudesta voidaan havaita muutamista vastauksista, joissa ilmapiiriin
miellettiin kuuluvaksi halvat hinnat ja asiakaspalvelu. Mikäli nämä tekijät täyttyivät,
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ilmapiiri mielletiin hyväksi ja siistiksi. Vastauksista voidaankin nostaa esille muutama
ilmapiiriä kuvattu ääripää, esimerkiksi ”- - houkutteleva, saa asiakkaat ostamaan.” sekä
”kaaosmainen ja ruuhkainen”. Nämä ääripäät kuvailevat ilmapiiriä hyvin eri tavalla.
Yleisesti vastauksista voitiin havaita positiivinen reaktio ilmapiiriin ja yleisilmeeseen.
Selkeys ja siisteys toistuvat useammissa vastauksissa. Epäkohtina vastaavasti pidettiin
ruuhkaa ja tilannetta, jossa asiakas ei saanut palvelua tai ei löytänyt tarvitsemiaan
tuotteita. Palvelun merkitys ilmapiirin muodostumiseen oli suuri, kahta asiakasta lainaten
”mukava tulla ostoksille, koska tietää saavansa palvelua” sekä ”löytää usein myyjän, joka
auttaa”.

5.2.3 Ihanteellinen ja mielekäs ostokokemus

Ensimmäisellä avoimella kysymyksellä selvitettiin ihanteellisen ostokokemuksen
tekijöitä, tavoitteena oli saada vastaajat pohtimaan optimaalisinta tilannetta juuri omalla
kohdalla. Vastaaja sai vastata kysymykseen ilman mitään rajoitteita, käytännössä oli
kuitenkin tekijöitä tai resursseja, jotka voivat estää ihanteellisen ostokokemuksen.
Vastauksista voidaan havaita, että helppous, sujuvuus ja asiakkaiden saama palvelu
ovat suurimmat tekijät, jotka tekevät ostokokemuksesta ihanteellisen. Sen lisäksi
voidaan havaita, että ostokokemukseen toivottiin jotain yllättävää tai odottamatonta.
Toisin sanoen jotain sellaista arvoa, jota asiakas ei osaa odottaa tai jota ei saa muualta,
kuten vastauksista voidaan poimia; ”saan tarvitsemani ja vielä jotain siihen päälle”.
Konkreettisia vaihtoehtoja havaittiin, esimerkiksi ihanteellinen ostokokemus muodostuisi
jonottamattomuudesta, hyvistä alennuksista eikä asiakkaan tarvitse itse hakea tuotteita.
Yhden vastaajan mukaan ihanteellisen kokemuksen tekisi tunne, ettei ”koe olevansa
ostamassa”.
Edeltävässä avoimessa kysymyksessä vastaaja sai miettiä mielekkään ostokokemuksen
tekijöitä itse, sillä seuraavassa kysymyksessä selvitettiin mielekkyystekijöiden eri
vaikutussuhteita ja merkittävyyttä. Vastaaja valitsi itselleen sopivimman vaihtoehdon
Likertin järjestysasteikosta, jossa 5 kuvasi mielekkäintä ja 1 epämielekkäintä tekijää. Alla
olevasta taulukosta (Taulukko 1) nähdään, miten eri vaihtoehtoihin on vastattu sekä
prosenttiosuudet jokaisesta vastauksesta.
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Taulukko 1. Mielekäs ostokokemus.

Taulukossa 0 tarkoittaa, että kyseiseen vastauskategoriaan tuli alle 5 vastausta.
Taulukosta nähdään, että sopivimmat tuotteet koettiin merkittävämmäksi tekijäksi
kyselyssä. Seuraavaksi mahdollisuus maistiaisille ja tuotekokeilulle koettiin tärkeänä.
Mielenkiintoista oli huomata, että vastaajat mielsivät itseohjautuvan myymäläympäristön
myös suhteellisen merkittäväksi tekijäksi. Toisaalta huomioitavaa on, että tarinan
tuominen

ostokokemukseen,

lisäten

elämyksellisyyttä,

koetaan

osaltaan

jopa

merkityksettömänä. Älypuhelimen osallisuus ostokokemukseen ei myöskään herättänyt
suurta kiinnostusta. Näitä voidaan pitää huomionarvoisina, sillä ne keräsivät vain vähän
vastauksia.

5.2.4 Järjen ja tunteiden ostopäätös

Seuraavana selvitettiin vastaajan tunteita ja ajatuksia ostopäätöksen jälkeiseen aikaan
ja tilanteeseen. Tavoitteena oli saada käsitys siitä, mitä ja miten ostamista perustellaan.
Vaihtoehtoina

oli

hyödyllisyys,

erinomainen

asiakaspalvelu,

mieleenpainuva

myymäläympäristö, mahdollisuus palautteen antoon tai yhteyden pitoon, mielihyvän
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tunne tai jokin vapaa kommentti. Merkittävimpiä tekijöitä vastaajien kesken koettiin
tuotteen hyödyllisyydestä ja kyvystä käyttää tuotetta oikein. Sen lisäksi suurin osa
vastaajista

arvosti

mahdollisuutta

olla

helposti

yhteydessä

myymälään

sekä

mahdollisuuden antaa palautetta. Toisaalta mielihyvää ei koettu merkittäväksi tekijäksi
eikä myymäläympäristöä. Vastauksista voidaan kuitenkin havaita, että kaikki tekijät
koettiin neutraaleiksi, eikä päinvastaisia reaktioita juurikaan noussut esille.
Edellisen kysymyksen jälkeen, ostopäätöksen tunteita ja ajatuksia sivuten, seuraavana
kysyttiin tekijöitä, jonka johdosta vastaaja on ostanut tuotteen. Tavoitteena oli ymmärtää,
ostetaanko tuotteita järki- vai tunnesyistä. Vaihtoehtoina olivat tuotteen tarpeellisuus,
halu kokeilla uutta, mielenkiinto, hetken mielijohde tai jokin tuntematon syy, jota ei osattu
määritellä. Vastaajalla oli myös mahdollisuus antaa vapaa vastaus, mikäli jokin
aiemmista vaihtoehdoista ei ollut sopiva. Vastauksista voidaan havaita, että tuotteen
tarpeellisuus olisi ehdottomasti prioriteetti, sillä lähes kaikki vastaajat kokivat
tarpeellisuuden olevan merkittävin tekijä. Huomioitavaa on myös, että syitä ostamiseen
ei välttämättä ei ollut sekä mielijohteen vaikutus ostamiseen oli neutraalia. Samalla
voidaan korostaa avoimia vastauksia, jossa ostamiseen vaikuttaa ”hyvät alennukset”
sekä ”hyvät tarjoukset”. Vastaajat perustelivat ostamistaan siis tarpeellisuudella, mutta
toisaalta syitä ostamiseen ei tarvitse aina olla tai niitä ei osata määrittää. Voidaan
havaita, että yksi myynnin tehokeino, hinnan alennukset, vauhdittaisivat ostopäätöstä.
Sen jälkeen selvitettiin vielä erilaisia tekijöitä, jotka koetaan mieluisaksi tuotetietojen
lisäksi. Kysymyksen tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka eivät aiemmissa vastauksissa
tulleet esille. Alla oleva taulukko (Taulukko 2) havainnollistaa vastausvaihtoehtojen
suhteita. Mitä suurempi luku, sen mielekkäämmäksi se koetaan. Taulukosta voidaan
havaita, että kokeilu- ja maistamismahdollisuutta vastaajat pitivät mielekkäimpänä.
Koska

tämä

havaittiin

jo

aiemman

kysymyksen

yhteydessä

mielekkäästä

ostokokemuksesta, tämä vahvistaa aistinvaraisuuden merkityksellisyyttä. Ajatuksia ja
tunteita tuotteesta ei saanut suosiota, niin ikään tarina tuotteesta ei herättänyt
mielenkiintoa. Huomioitavaa onkin, että vastaajat halusivat tuotetietojen lisäksi tietoa
kilpailevien yritysten tuotteista, mutta samalla älypuhelimen merkitys tiedonsaannissa ei
nähdä miellyttävänä. Toisin sanoen, tietoa halutaan, mutta sitä ei haluta tai jakseta
hankkia, vaan tiedon tulisi olla saatavilla vaivatta.
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Taulukko 2. Mieluisia tekijöitä tuotetietojen lisäksi.
Tekijä
Tuotteen kokeilu- ja maistamismahdollisuus
Tuotteen käyttö- ja tarjoiluehdotuksia
Kilpailevien yritysten tietoja samasta tuotteesta
Valmiita tuotekokonaisuuksia, jotka sisältäisivät useita eri tuotteita
Tietoa tuotteen hinnan muodostumisesta
Asiakaskokemuksia ja suosituksia tuotteesta

Pisteytys
24
20
15
13
12
8

Mahdollisuus omalla älypuhelimella saada tietoa tuotteen sopivuudesta
juuri sinulle

7

Tekijöitä tuotteen tarpeellisuuteen
Tarina tuotteen synnystä kaupan hyllylle ja lopulta asiakkaalle
Ajatuksia sekä tuntemuksia tuotteesta

6
3
2

Taulukko 3 kertoo sukupuolien eroja mieluisista tekijöistä ostokokemuksessa.
Lukumäärä kertoo, kuinka moni on kokenut mieluisaksi kyseisen vaihtoehdon.
Mielenkiintoista on huomata, että kaikki vastaajat naisista sekä miehistä lähes kaikki,
kokivat tuotteen kokeilu- ja maistamismahdollisuuden mielekkääksi. Sen sijaan
eroavaisuuksia löytyi etenkin tuotekokonaisuuksien kohdalla, jossa naiset kokivat ne
huomattavasti mielekkäimmäksi kuin miehet. Voidaankin nostaa esille, että naisille
valmiit tuotekokonaisuudet ovat mielekkäitä, kun kaikki on tehty asiakkaalle valmiiksi.
Miehille sen sijaan yksittäiset tuotteet, joista asiakas saa luoda oman kokonaisuuden,
olisivat mielekkäämpiä.
Eroavaisuuksista voidaan nostaa vielä esille hinnan muodostuminen, jonka naiset
kokivat huomattavasti mielekkäämmäksi kuin miehet. Tieto siitä, mistä eri osista hinta
muodostuu ja miksi, koettiin tärkeäksi. Tätä voidaan peilata vielä tuotteen
tarpeellisuuteen, jonka naiset niin ikään kokivat tärkeämmäksi kuin miehet. Sen sijaan
miehille hinnan muodostuminen ei ole niin merkittävä tekijä. Voidaanko siis ajatella, että
hinnan muodostuminen korreloisi tiettyjen tuotteiden tarpeellisuutta sukupuolesta
riippuvaisena?

Toisaalta

miehille

mielekkyys

älypuhelimen

osallisuudesta

ostokokemuksessa oli naisia suurempi, joka ehkäpä nostaisi myös tuotteen
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tarpeellisuutta miesten keskuudessa? Tällöin korrelaatio hinnan ja tarpeen välissä voisi
olla suurempi?
Yhteenvetona ristiintaulukoinnista nähdään, että sukupuolesta on riippuvaista, miten
tiettyjä

tekijöitä

koetaan

ostokokemuksessa.

Niin

samankaltaisuuksia

kuin

eroavaisuuksia on eri tekijöiden kohdalla, joka kuvastaa, kuinka moninaista ja yksilöllistä
ostokokemus on ja miten se koetaan.
Taulukko 3. Ristiintaulukointi sukupuolesta ja mieluisista tekijöistä.

naiset

miehet

Tuotteen käyttö- ja tarjoiluehdotuksia

11

9

Tuotteen kokeilu- ja maistamismahdollisuus

15

9

Tietoa tuotteen hinnan muodostumisesta
Ajatuksia sekä tuntemuksia tuotteesta
Tarina tuotteen synnystä kaupan hyllylle ja lopulta
asiakkaalle

9
1

3
1

1

2

11

2

5

1

2

5

Asiakaskokemuksia ja suosituksia tuotteesta

6

2

Kilpailevien yritysten tietoja samasta tuotteesta

8

7

Valmiita tuotekokonaisuuksia, jotka sisältäisivät useita
eri tuotteita
Tekijöitä tuotteen tarpeellisuuteen
Mahdollisuus omalla älypuhelimella saada tietoa
tuotteen sopivuudesta juuri sinulle

5.2.5 Elämyksellinen ostokokemus

Viimeisenä kyselyssä selvitettiin ajatuksia elämyksellisestä ostokokemuksesta avoimella
kommentilla. Tavoitteena oli saada käsitys vastaajien ajatuksista ja ennakkokäsityksistä
uudenlaiseen ostokokemukseen. Kysymys oli muotoiltu seuraavasti; ”ajatuksia
perinteisen ostamisen sijaan uudenlaisesta elämyksellisestä myymäläympäristöstä”.
Kysymyksen

asettelulla

tavoiteltiin

vastaajaa

ymmärtämään,

että

perinteisen

ostoprosessin rinnalla olisikin jotain uutta ja ennennäkemätöntä tai -kokematonta.
Vastauksista voidaan huomata, että elämyksellinen ostaminen käsitteenä oli ollut
tulkinnanvarainen. Muutamassa vastauksessa huomataan, että käsitettä ei ole
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ymmärretty. Samalla voidaan havaita, että lapsiperheet kiinnostuivat ajanvietteeseen
sekä mahdollisuuteen parempaan asiakaspalveluun. Huomioitavaa onkin, että vastaajat
olivat innoissaan, mikäli elämyksellisessä ostokokemuksessa olisi mukana oma
älypuhelin, mutta samalla vastaajaa lainaten ostokokemus ”olisi mukava nähdä millainen
se on, ilman älypuhelimia”.
Vastauksista voidaan nostaa vielä esille houkuttelevuus, ennakkoluulot uuteen
kokemukseen sekä ostamisen helppouden mahdollistaminen. Samalla kuitenkin
muutamasta vastauksesta voidaan havaita tutusta ja turvallisuudesta luopumista, ”
Perinteinen on tuttu ja turvallinen, kiva tulla ostamaan, kun tietää mitä ostaa ja mistä
tuotteen löytää”.
Taulukko 4. Asiakasvirtamittauksen sekä kyselyn yhteenveto.

Asiakasvirtamittauksen käyttäytymismallit
Käyttäytymismalli 1

Käyttäytymismalli 2

Kulkeminen

rauhallinen
tutkiskeleva

nopeatempoinen
itseohjautuva

Ajatukset

tilaa omille ajatuksille
tunne edellä

arvostaa sujuvuutta
tarve ja hyöty edellä

moninainen
ei loogisuutta

suppea ja yksinkertainen
järjestelmällinen
kontrolloiva

Asiakasvirta

Taulukko 4 kiteyttää asiakasvirtamittauksen sekä kyselyn tuloksia, josta nähdään
asiakasvirtamittauksessa esille tulleet kaksi käyttäytymismallia sekä kyselyn pohjalta
asiakkaiden ajatuksia ja tuntemuksia. On tärkeää tiedostaa, että mallien välillä on
olemassa variaatioita.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän

opinnäytetyön

tavoitteena

oli

selvittää

tekijöitä

elämykselliseen

ostokokemukseen. Yritys x:n toimialan keskinäinen kilpailu on kiristymässä sekä samalla
verkkokauppa tekee yhä voimakkaammin jalansijaa kaupan alalla. Asiakkaista käydään
siis todellista kilpailua kivijalkaliikkeissä. Differoitumiskeinoina käytetään esimerkiksi
laatua, ostokokemusta, asiakaspalvelua tai jotakin niin ainutlaatuista, jota kilpailijoiden
ja verkkokaupan on vaikea kopioida. Jotta kivijalkaliikkeissä voidaan differoitua, tulee
ymmärtää

niitä

tekijöitä,

joita

on

vain

fyysisissä

myymälöissä.

Esimerkiksi

asiakaspalvelulla sekä ostokokemuksella voidaan saavuttaa kilpailuetua muihin
kilpailijoihin ja etenkin verkkokauppaan nähden. Toisaalta ostokokemuksenkin tulee olla
sellaisella tasolla, että asiakkaat tulevat mieluummin kivijalkaliikkeisiin ostamaan kuin
verkkokauppaan. Voidaankin pohtia, ettei pelkkä erinomainen asiakaspalvelu osana
ostokokemusta välttämättä riitä saavuttamaan pitkäaikaista kilpailuetua markkinoilla,
ilman, että se sisältää jotain poikkeavaa, odottamatonta tai uutta. Tämä ydinajatus
elämyksellisestä ostokokemuksesta sisältyy opinnäytetyön tarkoitukseen eli siihen, mitä
tässä työssä haluttiin tutkia. Juuri tätä ydinajatusta haluttiin tutkia, jotta saataisiin tietää
toimeksiantajan uusista mahdollisuuksista ostokokemuksessa ja miten näihin uusiin
mahdollisuuksiin
optimoimaan

ja

kilpailukeinoihin

yritys

voidaan

myyntiosaston

x:n

reagoida.

Tutkimuksella

myymäläympäristöä

sekä

pyritään
tukemaan

toimeksiantajan strategian mukaista palvelukeskeistä liiketoimintaa. Tutkimustulosten
avulla

tähdätään siihen,

että

yritys

x

pystyy

differoitumaan elämyksellisellä

ostokokemuksella toimialallaan.
Teoriaosuudessa

käsiteltiin

myymäläympäristöä

sekä

myyjän

ammattitaitoa.

Näkökulmaa pyrittiin tuomaan juuri asiakas edellä, sillä asiakaskeskeisyyteen
fokusoidaan kaupan alalla tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Teoriaosuutta on käsitelty siten, että taustalla on ollut ajatus elämyksellisyydestä
ostokokemuksessa. Asiakkaan myymäläympäristöllä käsiteltiin erilaisia tekijöitä, joita
asiakas aistii tullessaan myymälään. Sen jälkeen käsiteltiin myyjän ammattitaitoa, jossa
asiakas kohdataan, häntä palvellaan ja hänelle myydään tuotteita ja palveluita. Näitä
kahta pääaihetta käsiteltiin teoriaosuudessa, jotka yhdistyivät tutkimusosuudessa.
Tutkimuksessa

tehtiin

laadullinen

sekä

määrällinen

tutkimus.

Laadullisessa

tutkimuksessa tutkittiin asiakasvirtaa yritys x:n myyntiosastolla ja pyrittiin ymmärtämään
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asiakkaiden

ostokäyttäytymistä.

Määrällisessä

tutkimuksessa

tutkittiin

harkinnanvaraisella otannalla asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, sekä
tuntemuksia uudenlaisesta elämyksellisestä ostokokemuksesta.
Tutkimustulokset asiakasvirtamittauksesta osoittivat kahta eri käyttäytymismallia
asiakkaiden keskuudessa. Taulukosta (taulukko 4) voidaan vertailla näiden kahden
käyttäytymismallin eroavaisuuksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että käyttäytymismallit
etenivät joko tarve tai mielihalu edellä myyntiosastolla. Vierailu myyntiosastolla oli joko
rauhallista tuotteiden tutkimista eri aisteilla tai tiettyjen tarpeellisten tuotteiden hakemista.
Käyttäytymismallit alkoivat hahmottua mittauksen edetessä, joten mitattavat pystyttiin
kategorisoimaan karkeasti jompaankumpaan käyttäytymismalliin kuuluvaksi. Toisaalta
on huomioitavaa, että näihin kahteen kategoriaan sisältyy erilaisia variaatioita.
Asiakasvirtamittauksen pohjalta saatiin käsitys asiakasvirran tämän hetkisestä
toiminnasta. Vain ymmärtämällä asiakasvirran nykytilaa, on mahdollisuus kehittää ja
optimoida sitä tulevaisuudessa. Näin ollen asiakasvirtamittaus ja sen tulokset ovat yritys
x:lle ensiarvoisen tärkeitä mahdollistamaan myyntiosaston kehitystä.

6.1 Kehitysehdotukset yritys x:lle

Asiakasvirtamittauksesta voidaan nostaa esille kylmät ja kuumat myyntipaikat. Koska
myyntipaikat ovat toimivalla tasolla, voidaankin pohtia bulkkituotteen sijoittamista
kylmälle myyntipaikalle. Tällä pystyttäisiin vastaamaan mittauksessa havaittuun
epäkohtaan, jossa asiakkaat määrätietoisesti hakevat tietyn tuotteen ja poistuvat
mahdollisimman nopeasti pois osastolta. Koska bulkkituotteille on kysyntää sen
myyntipaikasta

riippumattomana,

asiakas

saataisiin

ohjattua

syvemmälle

myyntiosastolle. Samalla mahdollistetaan impulssiostot ja lisämyynti, mutta ennen
kaikkea tuetaan elämyksellistä ostokokemusta.
Kyselytutkimuksen tulokset tukivat asiakasvirtamittausta. Tuloksista voidaan nostaa
esille ostokokemuksen mielekkäimpiä tekijöitä, jotka olivat tuotteiden kokeilu- ja
maistamismahdollisuus sekä tarjoilu- ja käyttöehdotukset. Tämä korostaa asiakkaiden
aistinvaraisuuden hyödyntämistä, joka tuo lisäarvoa elämykselliseen ostokokemukseen.
Tuloksista voidaan poimia myös tuotteen tarpeellisuus ja hyödyllisyys, joita pidettiin
merkittävimpinä tekijöinä ostopäätöstä tehdessä. Toisaalta mielihalujen, eri aistien sekä
impulssiostojen vaikutuksesta tehdään ostopäätöksiä tunne ja mielenkiinto edellä sekä
samoja tekijöitä pohditaan vielä ostamisen jälkeenkin. Tästä poiminnasta voidaan
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suunnata ajatusta elämykselliseen ostokokemukseen, jossa ostaminen olisikin vain
ostokokemuksen yksi sivutoiminta. Ostaminen voisi olla vain yksi osa prosessia, joka
olisi välttämätön prosessin etenemiselle, mutta joka samalla olisi asiakkaalle
merkityksetöntä. Ostamisesta ei tulisi niin sanottua ostokrapulaa, vaan asiakas saisi
elämyksiä ja kokemuksia, joita hän ei voi rahalla ostaa. Tätä ilmiötä kuvaa osuvasti
kyselytutkimuksen

yksi

vastauksista,

jossa

vastaaja

kuvailee

mielekkään

ostokokemuksen olevan sellainen, jossa ”ei koe olevansa ostamassa”. Mielestäni tämä
ydinajatus palvelee elämyksellisen ostokokemuksen perustaa, johon toimeksiantajan
tulisi ehdottomasti tarttua.
Tämän opinnäytetyön ydinajatusta, elämyksellisyyttä, on tutkittu ja käsitelty läpi
opinnäytetyön eri näkökulmista ja lähtökohdista. Teorian sekä tutkimuksen pohjalta
havaittiin huomioita ja ajatuksia elämyksellisyydestä, jotka ovat ehdottomasti
kehitettävissä vielä eteenpäin. Elämyksellisyydellä voidaan jatkossa differoitua, joka vie
kilpailukykyä asiakaspalvelusta vielä seuraavalle, tavoiteltavalle tasolle. Elämyksellisyys
voisikin olla tulevaisuudessa yksi palvelukeskeisen liiketoiminnan merkittävimmistä
tekijöistä.
Tutkimuksen avulla saatiin moninaisia vastauksia elämyksellisen ostokokemuksen
muodostamiseen. Samalla saatiin kattava käsitys siitä, millainen nykytila asiakasvirralla
on myyntiosastolla. Tutkimuksen tulos tukee ehdottomasti yritys x:n strategiaa, joka
pyrkii palvelukeskeisempään liiketoimintaan. Näin voidaan todeta, että tutkimuksen
tulokseen voidaan olla tyytyväisiä.

6.2 Jatkotutkimusehdotukset

Tutkimusta voisi jatkojalostaa tutkimalla aihetta yritys x:n myyjien näkökulmasta.
Tutkimuksen tavoitteena olisi selvittää sekä ymmärtää myyjien tuntemuksia ja ajatuksia
työstään, motivaatiostaan sekä mielikuvistaan. Tutkimuksen tarkoituksena olisi tukea
elämyksellistä ostokokemusta myyjien näkökulmasta, sillä myyjillä on merkittävä rooli
ostokokemuksen muodostamisessa. Tämän lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää,
millaisen asiakasvirran myyjät mieltävät osastolleen. Myyjät voisivat piirtää olettamansa
asiakasvirran layoutiin samalla tavalla kuin asiakasvirtamittauksessa, jota sitten
verrattaisiin
tarkasteltuina

todelliseen

mitattuun

saataisiin

asiakasvirtaan.

muodostettua

Näitä

kokonaiskuva

ostokokemuksesta niin asiakkaan kuin yrityksen näkökulmasta.
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