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1 Johdanto 

Yritys, joka panostaa asiakaskokemuksen johtamiseen, pyrkii laittamaan asiakkaat ai-

dosti toiminnan keskiöön. Tällöin yritys ymmärtää, että keskittymällä asiakkaille tuo-

tettuun arvoon, se vahvistaa samalla myös omaa arvoaan ja tuoton tekoa (Löytänä & 

Korkiakoski 2014; Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros & Schlesinger 

2009). Myös Duncan, Jones ja Rawson (2013) kirjoittavat asiakaskokemuksen johta-

misen tärkeydestä. Heidän mukaansa yritykset, jotka johtavat asiakaskokemusta ko-

konaisuutena, menestyvät parhaiten. Voi olla, että asiakkaan kokemus palvelusta on 

hyvä mutta silti hän ei päädy valitsemaan juuri tätä yritystä palveluntuottajana. 

Mutta jos yritys keskittyy asiakaskokemukseen kokonaisuudessaan, kaikkiin osa-alu-

eisiin, niin siellä ymmärretään asiakkaan syyt valita toinen yritys (Duncan, Jones & 

Rawson, 2013). 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee asiakaskokemusta ja sen johtamista säännellyssä pal-

veluliiketoiminnassa ja kohdeorganisaationa on Veikkaus Oy. Veikkaus toimii mono-

poliasemassa Suomessa eli yrityksellä on yksinoikeus tarjota rahapelejä maassamme. 

Opinnäytetyössä selvitetään Veikkauksen yhden yksikön asiakaskokemusvastaavien 

roolia esimiehen apuna asiakaskokemuksen johtamisessa sekä heidän työnkuvaansa 

yksikössä. 

Kohdeorganisaatio Veikkaus Oy toimii rahapelialalla. Suomessa rahapelijärjestelmä 

perustuu yksinoikeuteen ja tavoitteena on tarjota rahapelejä vastuullisesti. Yksinoi-

keudella pyritään sääntelemään pelihaittoja ja rahapelaamiseen liittyvää rikolli-

suutta. Ongelmien minimoimiseksi EU:n jäsenvaltiot saavat itse valita parhaiten so-

veltuvan rahapelijärjestelmän ja siksi järjestelmät ovatkin erilaisia kaikissa EU:n jä-

senvaltioissa. Euroopan unionin tuomioistuin (EUTI) on antanut tukensa kansallisesti 

valvotulle rahapelijärjestelmälle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:n alueella 

jokaisella jäsenvaltiolla on lupa ja velvollisuus valvoa rahapelaamista. (Rahapeliala 

n.d.) 
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Veikkaus tarjoaa sekä digitaalista että fyysistä rahapelaamista. Veikkauksen organi-

saatiosta Myyntipaikat toimii fyysisen rahapelaamisen parissa. Tässä organisaatioyk-

sikössä toimii myös Pelaamot ja Ravintolapelit -yksikkö (PeRa), joka on tämän opin-

näytetyön kohdeyksikkö.  

1.1 Tutkimusongelma, työn tavoitteet ja rajaukset 

Syksyllä 2015 Raha-automaattiyhdistyksessä alettiin valmistella uuden johtamismal-

lin (MAD - hulluna asiakkaaseen) käyttöönottoa ja tuo johtamismalli on ollut tämän 

opinnäytetyön herättäjä. MAD - hulluna asiakkaaseen käynnisti asiakaskokemukseen 

keskittymisen. Tämän johtamismallin myötä asiakaskokemus pyrittiin laittamaan kai-

ken toiminnan keskiöön. Vuoden 2017 alussa tapahtui fuusio, jossa Veikkaus, Fintoto 

ja Raha-automaattiyhdistys yhdistyivät yhdeksi suureksi rahapeliyhtiöksi. Toimeksian-

tajan nimi vaihtui Raha-automaattiyhdistyksestä Veikkaus Oy:ksi. MAD - hulluna asi-

akkaaseen -johtamismalli ei ollut uuden yhtiön valinta johtamismalliksi mutta PeRa-

yksikössä se säilyi. 

Asiakaskokemuksen parantamisella pystytään varmistamaan pelitoiminnan pelikat-

teen kehittyminen ja kannattavuuden parantaminen. Isossa kuvassa asiakaskoke-

muksen parantaminen voisi kirkastaa rahapelaamisen imagoa Suomessa ja sitä 

kautta saada rahapelaaminen hyväksyttäväksi muodoksi kerätä tukea yhdistyksille. 

Työn tavoitteena on tutkia asiakaskokemusvastaavien työkuvan selkeyttä Veikkaus 

Oy:n PeRa -yksikössä. Lisäksi selvitetään asiakaskokemusvastaavien roolia yksikön 

esimiesten apuna asiakaskokemuksen johtamisessa. Tämän opinnäytetyön tutkimus-

ongelma on: Mikä on asiakaskokemusvastaavien tehtävänkuva asiakaskokemuksen 

johtamisessa? Tutkimusongelman vastauksia haetaan kahden tutkimuskysymyksen 

kautta: Millaisia epäkohtia esimiehet ovat havainneet asiakaskokemusvastaavien toi-

menkuvassa? Millaisista asiakaskokemusvastaavan työtehtävistä olisi apua parem-

man asiakaskokemuksen tuottamisessa? Vastauksia tutkimusongelmaan sekä tutki-

muskysymyksiin haetaan neljän eri aineistonkeruumenetelmän avulla, jotka ovat ha-

vainnointi, esseekirjoitukset, haastattelut ja työpajat. 
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Tämä opinnäytetyö on rajattu kolmella tavalla. Ensimmäinen rajaus koskee yksikköä. 

Tämä rajaus liittyy siihen, minkä yksikön asiakaskokemuksen johtamista tutkitaan. 

Veikkaus Oy:n myyntipaikat on jaettu kahteen asiakaspalvelua tarjoavaan yksikköön, 

Pelaamot ja Ravintolapelipöydät (PeRa) sekä Kasinot ja Feel Vegasit. Tähän työhön 

valittiin PeRa -yksikkö ja yksikön asiakaskokemusvastaavien toiminta asiakaskoke-

muksen johtamisen apuna. Valinta oli selkeä, koska uuden organisaation myötä Kasi-

not ja Feel Vegasit siirtyivät omaksi yksikökseen ja lähtivät kehittämään omaa johta-

mistaan sekä palveluaan eri suuntaan kuin Pelaamot ja ravintolapelipöydät. PeRa -

yksikkö oli selkeä valinta kohdeorganisaatioksi, koska työskentelen itse siellä. Koski-

nen, Alasuutari ja Peltonen (2005, 45) kirjoittavat, että yksinkertainen laadullinen tut-

kimus keskittyy vain yhteen yritykseen tai yrityksen osastoon. Kun tutkitaan vain yhtä 

tapausta, voidaan antaa vähintäänkin luotettava kuva tutkimuksen kohteesta, koska 

tapaus pystytään tutkimaan läpikotoisin (mts. 46). Tämän rajauksen avulla opinnäy-

tetyöstä tulee selkeämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus. Muiden yksiköiden mukaan 

ottaminen olisi antanut kuvan koko myyntipaikkojen tilanteesta ja olisi tehnyt opin-

näytetyöstä liian laajan eikä asiakaskokemuksen johtamiseen olisi pystytty keskitty-

mään tarpeeksi syvällisesti. 

Toinen rajaus koskee tutkimuksen näkökulmaa. PeRa-yksikössä otettiin, ennen fuu-

siota, käyttöön uusi johtamismalli. Uuden johtamismallin myötä tuli asiakaskokemus-

vastaavia, joiden työnkuva oli auki ja vaati selventämistä. Tutkimuksen näkökulmaksi 

tuli asiakaskokemuksen johtaminen, jonka yhtenä osa-alueena on asiakaskokemus-

vastaavat sekä heidän työtehtävänsä esimiehen apuna asiakaskokemuksen johtami-

sessa. Uuden johtamismallin kokonaisuuden tutkiminen olisi ollut näkökulmana liian 

laaja opinäytetyöhön, joten opinnäytetyö rajattiin koskemaan vain asiakaskokemus-

vastaavien työnkuvaa. 

Tutkimuksen kolmas rajaus on tutkimuksen laajuus. Koskisen ja muiden (2005, 51) 

mukaan opinnäytetyössä olisi hyvä muistaa nöyryys laajuutta kohtaan. Tutkimus il-

man muutosohjelman mukana tuomaa lisätyötä riittää opinnäytetyön laajuudeksi. 

Tässä työssäni kehittämistyö lopetetaan kehittämisideoiden esittämiseen.  
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1.2 Työn rakenne  

Tämä opinnäytetyö etenee kirjallisuuskatsauksen kautta tutkimuksen toteutukseen 

sekä tuloksiin.  

 

Kuvio 1 Opinnäytetyön rakenne 

Johdannon jälkeen opinnäytetyön toisessa osassa tutustutaan teoreettiseen viiteke-

hykseen, käsitellään tutkittavaa ilmiötä eli asiakaskokemusta ja siihen liittyviä asioita, 

asiakaskokemuksen johtamista ja asiakaskokemuksen mittaamista. Kolmannessa lu-

vussa käydään lävitse tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja tutustutaan niihin tar-

kemmin. Haastattelu on monelle tuttu mutta learning cafe -menettely tuntematto-

mampi keino hankkia tietoa tutkittavasta aiheesta. Lisäksi käydään lävitse valittuja 

tutkimusmenetelmiä, tiedonkeruumenetelmiä ja analyysimenetelmiä sekä perustel-

laan tehdyt valinnat.  

Neljäntenä lukuna on tutkimuksen tulokset, jossa käydään lävitse eri tutkimusmene-

telmillä saatuja tietoja. Luvun lopussa myös vedetään yhteen koko tutkimusaineisto. 

Tässä luvussa on erittäin tärkeänä osana myös luotettavuuden pohdinta. Viimeisenä 

lukuna on pohdinta työn kulusta sekä tuloksista, myös ehdotukset mahdollisista jat-

kotutkimusaiheista. Arvioin työn merkittävyyttä kohdeyritykselle sekä myös yhteis-

kunnallisen merkittävyyden näkökulmasta. Pohdinta päättyy opinnäytetyön yhteen-

vedolla siitä, mitkä olivat tavoitteet ja miten ne saavutettiin. 

2 Asiakaskokemus ja asiakaskokemuksen johtaminen 

There is only one boss. The Customer. And he can fire everybody in the company 
from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else. 
Sam Walton, Wallmart (Reiss 2014) 
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Asiakaskokemus syntyy palvelusta ja palvelu on monimutkainen ilmiö. Walmartin pe-

rustaja Sam Walton (Reiss 2014) on sanonut, että yrityksessä on vain yksi johtaja ja 

se on asiakas. Gröönroos (2009, 77) määrittelee palvelun seuraavasti: 

Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva 
prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimite-
taan yleensä, muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyy-
sisten resurssien tai tuotteiden ja/tai palvelutarjoajan järjestelmien välisessä 
vuorovaikutuksessa. 

Grönroos (2009, 79) määrittelee palvelun myös kolmen piirteen kautta. Ensim-

mäiseksi hän kertoo palvelujen olevan prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai 

joukosta toimintoja. Toisena hän toteaa, että palveluja tuotetaan ja kulutetaan 

yleensä samanaikaisesti. Viimeisenä hän kirjoittaa asiakkaan roolista palvelun tuotan-

toprosessissa mukana olevana kanssatuottajana. 

2.1 Asiakaskokemuksen ydin 

Englanninkielinen termi Customer Experience alkoi yleistyä bisneskielessä 2000-luvun 

alussa. Vuonna 1999 julkaistun Experience Economy –kirjan kirjoittajat B.Josephine 

Pine II ja James H. Gilmore olivat ensimmäiset, jotka tällä nimikkeellä kirjoittivat. Tä-

män jälkeen aihetta on käsitelty runsaasti niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, mutta 

meillä Suomessa vain vähän. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11.)  

 

”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka 

asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa”, toteavat Janne Löytänä ja Katleena Korte-

suo (2011, 11). Tuulaniemen (2011, 37) mukaan asiakaskokemus on asiakkaan koke-

mus palvelusta ja se sisältää yrityksen koko toiminnan. Tuulaniemi sanookin, että 

erinomainen asiakaspalvelu syntyy vasta, kun ymmärretään, miten ja milloin ihmiset 

kohtaavat yrityksen. Venkat (2007, 102) puolestaan määrittelee asiakaskokemuksen 

asiakkaan ja yrityksen väliseksi vuorovaikutukseksi, joka syntyy suoraan tai epäsuo-

raan palveluprosessin aikana. Venkat (2007, 102, 109) myös toteaa, että asiakaskoke-

mus syntyy laajemmin kuin vain pelkkien fyysisten tuotteiden kautta eli asiakaskoke-

mus sisältää asioinnin helppouden, asiakaslähtöisen palveluprosessin, asiakkaiden 

tarpeisiin vastaamisen, asiakaspalvelun ja palvelun käytön miellyttävyyden.  
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Asiakaskokemuksen voidaankin kuvata olevan asiakkaan tai oikeastaan ihmisen teke-

mien yksittäisten tulkintojen, kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa.  Sen 

perusteella asiakas tekee mielikuvan yrityksen toiminnasta. Asiakaskokemukseen vai-

kuttavat voimakkaasti myös alitajuntaisesti tehdyt tulkinnat. Siksi ei olekaan täysin 

mahdollista vaikuttaa ihmisten asiakaskokemukseen. Mutta yritykset kuitenkin itse 

päättävät, millaisia asiakaskokemuksia he pyrkivät luomaan. (Löytänä & Kortesuo 

2011, 11.) 

 

Asiakkaalla on tietyt odotukset tullessaan jonkin yrityksen asiakkaaksi, ja asiakasko-

kemuksen pitäisi vastata niitä odotuksia.  Todellisuus on kuitenkin, että yritys ei pysty 

vaikuttamaan kaikkiin asiakkaan odotuksiin. Ulkoisella markkinointiviestinnällä voi-

daan kuitenkin luoda asiakkaille odotuksia, joihin yritys pystyy vastaamaan. Yritysten 

pitää muistaa suunnitella omaa palvelukonseptia, markkinointiviestintää sekä halut-

tua brändiä rinnakkain. Brändin ja palvelukonseptin on vastattava toisiaan, ainakin 

asiakkaan silmissä. Niiden on oltava myös strategian mukaisia. Strategialla taas on ol-

tava vastaus, miten toimimalla saadaan riittävästi kannattavia asiakkaita. (Reinboth 

2008, 62-63.) 

 

Henkilökunta on tärkein osa asiakkaan kokemaa ainutlaatuista asiakaskokemusta, ja 

tärkein yksittäinen osatekijä on se, että asiakas saa hoidettua asiansa kerralla kun-

toon. Henkilökunnalla pitää olla osaamisen lisäksi valtuutus hoitaa asiakkaan asiat ky-

symättä erikseen valtuutusta esimieheltä. Näitä tilanteita varten pitää olla selkeät 

ohjeet. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 172.)  

Asiakaskokemus on kuin uusi brändi yritykselle. Yrityksen pitää muodostaa yksi yhtei-

nen ajattelutapa, joka koskee ihan kaikkia. Puhutaan toiminnan muutoksesta yksittäi-

sissä kohtaamisissa, ja muutos on tärkeää avata, kuvata ja konkretisoida riittävän yk-

sityiskohtaisesti. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 182.) Vasta silloin yksi yksittäinen 

työntekijäkin ymmärtää, mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan. 

Asiakas itse tekee päätöksen, minkälaisen asiakaskokemuksen hän saa. Siihen vaikut-

tavat kaikki yrityksen toiminnot, asiakaspalvelu, markkinointi, laskutus sekä tietysti 

myös muiden ihmisten kokemukset ja mielipiteet. Voidaan oikeastaan sanoa, että 
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asiakaskokemukseen on hyvin vaikea vaikuttaa, mutta voidaan siitä huolimatta pyrkiä 

luomaan tietynlaisia kokemuksia. On tärkeää, että jokainen työntekijä ymmärtää 

asiakaskokemuksen merkityksen. Asiakas maksaa työntekijän palkan ja jos kokemus 

on huono, palkkaa ei välttämättä tule. (Kortesuo & Löytänä 2011, 11, 15-16.) 

Kortesniemi (2013) mukailee Daniel Kahnemanin tutkimusta asiakaskokemuksesta ja 

käyttää asiakaskokemuksen muodostumisesta termiä ”Peak-End Rule” (kuva 2). Tä-

män Kahnemanin teorian mukaan asiakaskokemus muodostuu palvelutilanteen huip-

pukohdan (positiivinen tai negatiivinen) perusteella tai vaihtoehtoisesti sen mukaan, 

miten kohtaamistilanne päättyi. 

 

Kuvio 2. Esimerkki asiakaskokemuksen muodostumisesta (Kortesniemi.) 

 

DiJuliusin (2008, 137-139) mukaan asiakaskokemus muodostuu kuudesta elemen-

tistä: 

1. Fyysiset tekijät – yrityksen pysyviä elementtejä, mm. rakennus, paikoitus 

2. Puitteet – palveluympäristö, jotka vetoavat asiakkaiden aisteihin. esim. kalus-

teet, musiikki ja tunnelma 

3. Toiminnallisuus – yrityksen palvelujen helppous, esim. aukioloajat, siisteys, 

palvelujen saaminen, opasteet 
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4. Tekniset tekijät – henkilöstön osaaminen ja ammattitaito, myös käytettävät 

järjestelmät ja välineet 

5. Operationaaliset tekijät – näkymättömät toiminnat, toiminnat joilla mahdol-

listetaan palvelutapahtuma 

6. Kokemukselliset tekijät – nämä saavat asiakkaan yllättymään ja palaamaan ta-

kaisin sekä suosittelemaan ystäville.  

 

Kun asiakas lähestyy yritystä, hän lähestyy sitä aina asiakaskokemuksen näkökul-

masta. Jokaisella asiakkaalla on subjektiivinen odotusarvo palvelukohtaamiselta ja 

sitä kutsutaan asiakaskokemukseksi. Siitä syntyy positiivista tai negatiivista tunne-

energiaa. Vaikkakin kasvokkain tapahtuvassa palvelussa asiakaskokemus henkilöityy 

helposti, sen rakentumiseen vaikuttaa koko organisaatio. (Fischer & Vainio 2015, 

165.) 

Liiketoiminnan tarkoitus on asiakas. Peter Drucker (Fischer & Vainio 2015.) 

Jokaisessa kohtaamisessa asiakas on vastaanottavan palvelun kohteena mutta myös 

aktiivinen osallistuja kokemuksessa. Näin ollen palvelua tuotetaankin yhdessä asiak-

kaan kanssa. Jos asiakas on valmiiksi pahalla päällä tai väsynyt, helposti hän kokee 

palvelun huonoksi ja huomioi sen mahdolliset puutteet tarkoin silmin ja korvin. Tästä 

syystä vuorovaikutuksen laadulla ja merkityksen kokemuksella on vahva yhteys. Hyvä 

vuorovaikutuskokemus jättää yksilöiden välille yhteyden, joka jättää aivoihin muisti-

jäljen. Näiden muistijälkien kautta syntyy asiakkaalle merkityksellisiä kokemuksia ja 

samalla vahva yhteys toiseen ihmiseen, asiakaspalvelijaan. (Fischer & Vainio 2015, 

167.) 

Kuten Löytänä ja Korkiakoski (2014, 119) ovat todenneet tasalaatuinen, keskinkertai-

nen ja perushyvä palvelu ei tuota mitään ylimääräistä lisäarvoa. Yrityksen tulisikin 

pyrkiä odotukset ylittävään asiakaskokemukseen. Yllättävä ja elämyksellinen asiakas-

kokemus lisää suositteluhalukkuutta sekä asiakkaiden mielihyvää. Tavoitteena pitäisi-

kin heidän mukaansa aina olla, että asiakkaiden odotukset systemaattisesti ylitetään. 
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Kun lähdetään ajatuksesta, että asiakkaiden odotukset muuttuvat ja kehittyvät jatku-

vasti, voidaan jatkuvasti innovoida uusia tapoja täyttää ja ylittää asiakkaiden odotuk-

set.  

Odotukset ylittävä asiakaskokemus voidaan jakaa kolmeen osaan: ydinkokemus, laa-

jennettu kokemus ja odotukset ylittävät osat (kuvio 3). Asiakaskokemuksen tuottami-

sessa tavoitteena on odotuksien ylittäminen. Kuitenkin ydinkokemuksen pitää olla 

kunnossa ennen kuin odotukset voidaan ylittää. Laajennetussa kokemuksessa ydin-

kokemukseen tuodaan jokin tekijä, jolla lisätään tuotteen tai palvelun arvoa. Odotuk-

set ylittävä asiakaskokemus on henkilökohtainen, aito ja yksilöllisyyden huomioiva. 

(Löytänä & Kortesuo 2011, 59 -64.) 

 

Kuvio 3. Asiakkaan odotukset ylittävän asiakaskokemuksen osat (Löytänä & Kortesuo 
2011.) 

2.2 Asiakaskokemuksen tasot ja kohtaamispisteet 

Asiakaskokemus syntyy mielikuvista ja tunteesta, joka asiakkaalle tulee kohtaamisista 

yrityksen edustajien, kanavien ja palveluiden kanssa. Asiakaskokemukseen vaikutta-

vat myös yritysten brändi sekä asiaan liittyvät tunnepohjaiset seikat. Jos tunneside 

on vahva, voi asiakas joustaa asiakaskokemuksen suhteen. Hän siis antaa helpommin 
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anteeksi, mikäli tunneside yrityksen arvomaailmaan ja brändiin on vahva. (Ahvenai-

nen, Gylling & Leino 2017, 10.) 

Löytänän ja Kortesuon (2011, 50-54) mukaan asiakaskokemus voidaan jakaa kolmeen 

eri tasoon. He jakavat asiakaskokemuksen sen mukaan, onko kyseessä satunnainen, 

ennalta odotettava vai johdettu kokemus. Satunnainen kokemus ei ole ennalta suun-

niteltu, ja siinä laatu saattaa vaihdella paljonkin. Satunnaisessa kohtaamisessa tai ko-

kemuksessa onnistumiseen vaikuttaa hyvin paljon se, millaisessa tilanteessa ja missä 

kohtaaminen tapahtuu, sekä tietysti, ketkä siihen osallistuvat. Ennalta odotettava ko-

kemus on etukäteen suunniteltu, ja siinä toistuvat aina tietyt samat elementit. En-

nalta odotettu kokemus ei kuitenkaan ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan. Johdettu 

kokemus on suunniteltu ja mietitty tarkkaan sekä kohtaamisen elementit on pyritty 

valikoimaan tarkasti. Näin pystytään varmistamaan onnistunut asiakaskokemus. Joh-

dettu asiakaskokemus tuottaa asiakkaalle eniten arvoa, mutta se vaatii yritykseltä 

systemaattisista asiakaskokemuksen johtamista ja tavoitteiden määrittelyä. 

 

Kuvio 4. Asiakaskokemuksen tasot (Löytänä & Kortesuo 2011.) 

Asiakaskokemus kokonaisuudessaan koostuu kolmesta isommasta kokonaisuudesta, 

joiden pohjalta asiakkaan tunnekokemus yritystä kohtaan syntyy. Fyysinen kohtaami-

nen on varmasti tunnetuin osa asiakaskokemusta, ja siinä yrityksen edustaja kohtaa 

asiakkaan kasvotusten. Toinen kokonaisuus on digitaalisessa ympäristössä tai sosiaa-

lisessa mediassa tapahtuva asiakaskohtaaminen, asiakas itsenäisesti tiedonhaun 

ohella käy tutustumassa erilaisiin vaihtoehtoinen verkossa. Kolmas osa-alue on tie-
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dostamaton tunnekokemus, siinä kaikki aiemmat olettamukset, näkemykset ja mieli-

kuvat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti kokemuksen syntymiseen. Kokonaisvaltainen 

asiakaskokemus muodostuu näistä kolmesta ulottuvuudesta, painoarvot vaihtelevat 

tuote- ja alakohtaisesti. (mts 2017, 34.) 

Teknologian ja tuoteinformaation sijasta, kasvokkain tapahtumassa kohtaamisessa, 

tärkeintä on kyky tunnistaa asiakkaan tunnetilat ja tarpeet keskustelun lomassa. Tätä 

kautta mukauttaa palvelukokemus asiakkaalle sopivaksi, tätä kutsutaan tunneälyksi. 

Tunneälyä voidaan opettaa osittain teorian ja tiedon kautta mutta vahvimmin aitojen 

kokemusten kautta. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 57.) 

Kasvotusten tapahtuvan kohtaamisen lopputulemana tulisi aina olla tilanne, jossa 

asiakas poistuu paremmalla tuulella kuin siihen tullessa. Kun asiakaspalvelija jokaisen 

tilanteen jälkeen miettii, miten tilanne meni. Hän pystyy parantamaan suoritustaan 

ja varmistamaan jokaiselle asiakkaalle aidon palvelutilanteen. Jos yritys ymmärtää 

asiakaskokemuksen tärkeyden niin se rakentaa toimintamalleja, joiden tavoitteena 

on saavuttaa korkea palvelutaso. Tällöin siihen ei vaikuta se, kuka on työvuorossa. 

Yksi keino on rakentaa palvelulle minimistandardi, johon jokaisen on jokaisessa työ-

vuorossa yllettävä. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 57-58.) 

Useimmiten asiakkaan ensimmäinen kohtaaminen yritykseen tapahtuu verkossa, hä-

nen itsenäisesti vertaillessa vaihtoehtoja. Täten ensimmäinen kohtaamispiste yleensä 

on hakukone, verkkosisältö tai sosiaalisen median profiili. Voidaankin todeta, että mi-

käli yritys ei ole läsnä ostoprosessin tiedonhakuvaiheessa niin on haastavaa päästä 

mukaan myöhemmin neuvotteluvaiheeseen tai varsinaiseen kaupantekoon. (mts, 

36.) 

Asiakkaan matka koostuu erilaisista kohtaamisista digitaalisessa ja analogisessa maa-

ilmassa. Asiakaskokemus syntyy erilaisten kohtaamispisteiden summana, erilaisista 

vaikutuksista ja painoarvoista. Tärkein on kuitenkin ydinasiakaskokemus, esim. onko 

maitokaupassa hyllyssä maitoa vai ei. Mikäli tuo ydinasiakaskokemus pettää niin mi-

tään ei oikein ole tehtävissä. (mts 2017, 70.) 
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Duncan, Jones ja Rawson (2013) painottavat asiakaskokemuksen johtamisen kokonai-

suutta, asiakaskokemus syntyy kaikkien eri kosketuspisteiden ja kanavien kautta. Ei 

riitä, että yritys parantaa jotain yksittäistä kosketuspistettä, mikäli yritys ei näe asia-

kaskokemuksen kokonaisuutta. Yritysten pitäisikin pystyä johtamaan yksittäisiä kos-

ketuspisteitä mutta myös kokonaisuutta.  

Loppujen lopuksi se millainen kokemus ja mielikuva yrityksestä arjessa muodostuu, 

määrittyy aina vastaanottajan kokemuksen pohjalta. Tästä syystä onkin tärkeää, että 

yritykset saavat viestittyä brändin timanttisen ytimen mahdollisimman hyvin kaikkien 

kokemuskerrosten läpi asiakkaalle asti. Jos aidosti panostetaan ja keskitytään yhden-

mukaiseen ja kaikki kanavaiseen viestintään, niin yrityksellä on mahdollisuus saada 

viestittyä paremmin yhdenmukainen ja hallittu kuva omasta brändistään. Tätä kautta 

saadaan asiakkaille haluttu kuva brändistä. (mts, 53.) 

Jokaisen yrityksen pitää pyrkiä hallitsemaan oma brändinsä mahdollisimman hyvin, 

koska sillä kerrotaan paljon yrityksestä itsestään. Brändikokemus muodostuu tiedos-

tetuista ja tiedostamattomista elementeistä ja se voidaan jakaa kahteen erilaiseen 

osa-alueeseen, sisäiseen brändikokemukseen ja ulkoiseen brändikokemukseen. Sisäi-

nen brändikokemus näkyy asiakkaille arvojen, arjen tekojen, johtajuuden ja erilaisten 

viestien kautta. Ulkoinen kokemus muodostuu enemmän asiakkaan kokemuksista ja 

kohtaamisista syntyvien perusteella. Kuva 5 havainnollistaa brändikokemuksen muo-

dostumisen elementtejä. (mts 2017, 44 – 46.) 
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Kuvio 5. Brändikokemuksen muodostuminen (mts.) 

2.3 Asiakaskokemuksen johtaminen 

Customer experience management eli CEM on asiakaskokemuksen johtamisen eng-

lanninkielinen vastine. Asiakaskokemuksen johtamisen tavoitteena on tuottaa asiak-

kaille heidän odotuksiaan täyttäviä kokemuksia ja siten lisätä sitä arvoa, jota asiak-

kaille tuotetaan sekä sitä kautta lisätä tuottoa. Asiakaskokemuksen johtamisessa läh-

detään siitä ajatuksesta, että jokaisessa asiakaskohtaamisessa luodaan merkitykselli-

siä kokemuksia ja täten maksimoidaan yrityksen asiakkaille tuottama arvo. (Löytänä 

& Kortesuo 2011, 13, 20.)  

Berry ja Carbone (2007, 26) mielestä asiakaskokemuksen johtaminen on yhteydessä 

asiakkaan emotionaaliseen puoleen. Haluttaessa tuottaa odotuksia ylittäviä asiakas-

kokemuksia, pitää luoda asiakkaiden tunteisiin vetoava johtamisympäristö. Heidän 

mielestään asiakaskokemuksen johtamisen keskeisimmäksi tavoitteeksi pitäisi laittaa 

asiakkaille annettujen lupausten lunastamisen ja odotuksia ylittävien asiakaskoke-

musten systemaattisen tuottamisen. 

Emme pysty tietämään missä asiakas ensimmäisen kerran kohtaa yrityksen. Tuo 

seikka on jokaisen yrityksen ymmärrettävä ja sisäistettävä siinä vaiheessa, kun asia-

kaskokemusta tai asiakkaan matkaa aletaan kehittää. Jokainen asiakas on oma yksi-

lönsä, jokaiselle tulisi räätälöidä omanlaiset kohtaamiskanavat heidän mieltymyksien 
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mukaan. Asiakkaiden erilaisuus aiheuttaa omat haasteensa asiakaskokemuksen ke-

hittämiselle. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 67.) 

Löytänän ja Korkiakosken (2014, 36) mielestä ei riitä, että pelkästään yrityksen johto 

sitoutuu asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen. Asiakaskeskeinen strategia pitäisi 

saada toteutumaan ja jalkautumaan yrityksessä niin, että se välittyy asiakkaille asti. 

Bade (2013) kirjoittaa, että asiakaskokemusvastaavan valinnan olevan merkki organi-

saation halusta saada parannettua asiakaskokemusta sekä saada parempaa asiakas-

kokemuksen hallintaa. Asiakaskokemusvastaavan tehtävänä onkin tarkastella koko-

naisuuksia.  

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 37) ovat jakaneet asiakaskokemuksen kehittämisen toi-

menpiteet kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä yritys ottaa asiakaskokemuksen ke-

hittämisessä ensiaskeleet, tämän jälkeen siirtyy kypsyysvaiheeseen ja lopuksi jatku-

van kehityksen ylläpitämiseen.  

Ensiaskel-vaiheessa asiakkaille annetaan markkinointilausein lupauksia asiakaskoke-

mukseen liittyen, näiden tarkoitus on lähinnä ohjata yrityksen sisäistä ajattelua asia-

kaskeskeisempään suuntaan. Alkuun aletaan mitata asiakaskokemusta, piirretään 

kosketuspistekarttoja ja pyritään poistamaan suurimpia kompastuskiviä kehitystoi-

menpitein. Näitä toimenpiteitä tekevät innostuneet yksilöt, jotka haluavat kehittää ja 

toteuttaa yksittäisiä kehitystoimia parantaakseen joidenkin kosketuspisteiden toi-

mintaa. Kokonaisuus on tässä vaiheessa vielä hukassa eikä se ole nähtävissä, organi-

saatiorakenteet, siiloutuminen ja vastuualueet estävät sen. (mts, 37.)  

Jossain vaiheessa yrityksessä aletaan jo rekrytointivaiheessa miettimään hakijoiden 

palveluasennetta ja kykyä antaa tietynlaisia asiakaskokemuksia asiakkaille, tässä vai-

heessa yritys tekeekin strategisen valinnan ottaa asiakaskokemus yrityksen kilpailute-

kijäksi. Tässä vaiheessa yritys lähenee asiakaskokemuksen seuraavaa vaihetta, kyp-

syysvaihetta. Kypsyysvaiheessa koko henkilöstön asiakaskokemusosaamista kasvate-

taan, muutosohjelman jalkauttaminen aloitetaan ja asiakaskeskeinen yrityskulttuuri 

alkaa juurtua. Yritykseen ehkä valitaan asiakaskokemusjohtaja sekä asiakas-, henki-

löstö- ja talousmittareita hyödynnetään asiakaskokemuksen johtamisessa. Kannuste- 
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ja palkkiomittareita hiotaan asiakaskokemukseen perustuen. Kehitystoimenpiteet ja 

–prosessit suunnitellaan huomioimaan asiakkaan kokema hyöty ensin. (mts 38-41.) 

Kolmannessa, jatkuvan kehityksen, vaiheessa yrityksen pitäisi jatkaa kehittymistä 

koska maailma ja asiakkaiden käyttäytyminen, tarpeet ja odotukset muuttuvat jatku-

vasti. Kaikissa prosesseissa pitää huomioida asiakaskokemus ja mietittävä jatkuvasti, 

miten asiakkaille voidaan luoda uutta arvoa ja pyrkiä ylittämään heidän odotuksensa 

kerta toisensa jälkeen. Kun näin tehdään, niin voidaan todeta asiakaskokemuksen 

olevan yrityksen tärkein kilpailukeino. (mts, 39-42.) 

2.4 Asiakaskokemuksen johtamisen kompastuskiviä  

Haluttaessa parantaa asiakaskokemusta, niin esimiehen pitää luottaa työnteki-

jöihinsä. Esimiehen pitää tehdä tietoinen valinta antaa alaistensa toimia parhaalla 

mahdollisella tavalla asiakaskohtaamisissa. Esimiehen pitäisi myös ymmärtää, ettei 

hänen tarvitse aina olla itse kertomassa ratkaisuja tai oikeita vastauksia. Monesti ko-

kemattomat esimiehet pitävätkin kaikki langat itsellään ja haluavat aina sanoa sen 

viimeisen sanan, samalla ihmettelevät miksi alaisia pitää jatkuvasti motivoida ja val-

voa. Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että jokainen ymmärtää oman roolinsa ta-

voitteiden saavuttamisessa sekä organisaation prosessit. Esimiesten pitää myös ym-

märtää, että jokainen työntekijä pystyy itse seuraamaan onnistumisiaan. (Fischer & 

Vainio 2015, 114.) 

Asiakaskokemuksen näkökulmasta on tärkeää, että yrityksen johto näyttää esimerk-

kiä omilla toimillaan. Heidän pitäisi tehdä päätöksiä säännönmukaisesti asiakaskoke-

musta silmällä pitäen ja täten näyttää esimerkkiä työntekijöille. Yrityksen rakenteet, 

järjestelmät ja työprosessit on muokattava asiakaskokemuksen lähtökohdista. Asia-

kaskokemuksesta on tultava tärkein prioriteetti koko henkilökunnalle ylintä johtoa 

myöten. Vasta tämän jälkeen yritys voi tuottaa hyvää asiakaskokemusta. (Meyer & 

Schwager, 2007). 

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 70) esittelevät kaksi merkityksellistä syytä, miksi asia-

kaskokemuksen tuottamisessa epäonnistutaan. Ensimmäinen syy on siiloutuminen, 
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joka voi olla operatiivista, kanavakohtaista tai hierarkista. Siilot ovat organisaation it-

senäisyyteen pyrkiviä osia, jotka siiloutumalla heikentävät sisäistä yhteistyötä ja yh-

teisten tavoitteiden saavuttamista (Hatch & Cunliffe, 2013. 161). Kevyemmillä organi-

saatiorakenteilla, avoimella kommunikaatiolla sekä uusilla toimintatavoilla voidaan 

estää siiloutumista. Jos halutaan päästä asiakkaan odotukset ylittävään kokemukseen 

niin tavoitteet pitää asettaa yli siilojen yhteisiksi. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 70-

74.) 

Toinen syy epäonnistumiseen asiakaskokemuksen johtamisessa on osaoptimointi. 

Kokonaisuutta tärkeämpänä nähdään yksittäiset erilliset toiminnan osat. Löytänän ja 

Korkiakosken (2014, 70 -75) mukaan suomalaisten yritysten asiakaskokemuksen joh-

tamisessa löytyy merkittävä määrä osaoptimointia, tästä syystä yrityksissä ei vielä 

täysin ymmärretä asiakaskokemusta kokonaisuutena 

Yksilö- ja tiimikohtaiset palkkiomallit ohjaavat myös osaoptimointiin ja kannustavat 

siiloutumiseen. Asiakaskokemuksen kehittämisessä monesti keskitytään liian usein 

yksittäisiin kosketuspisteisiin. Kokonaisuus muodostuu osista ja näitä osia voidaan ke-

hittää omina osa-alueinaan mutta kokonaisuus pitäisi olla koko ajan hallinnassa. 

(mts, 75.) 

Näiden lisäksi Shaw (2007, 140-141) näkee, että johto voi omalla asenteellaan hei-

kentää asiakaskokemusta. Johdon pitäisi olla säännöllisesti kosketuksissa asiakasraja-

pinnassa ja lukea asiakaspalautteita, näin osoittaa ymmärtävänsä asiakaskokemuk-

sen parantamisen tärkeyden. Ratkaisuksi arjen kiireeseen Shaw ehdottaakin, että 

johtoa tulisi mitata asiakaskokemuksen mittareiden mukaan. 

2.5 Asiakaskokemuksen mittaaminen  

Asiakaskokemuksen johtamisen yksi keskeisimpiä käytäntöjä on asiakaskokemuksen 

mittaaminen, mittaamisella saadaan tuotettua tietoa johtamisen ja päätöksenteon 

tueksi. Mittaamista voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta; asiakasmittarit, ta-

loudelliset mittarit ja henkilöstömittarit. On hyvinkin perusteltua käyttää näitä kaik-

kia kolmea mittaria, mikäli asiakaskokemuksen johtamisella tavoitellaan strategista 

liiketoiminnan hyötyä. Taloudellisten mittareiden ohelle tarvitaan asiakasmittareita, 
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joilla johdetaan ja seurataan asiakaskeskeisyyden kehittymistä. Henkilöstömittareilla 

tarkastellaan sisäisestä näkökulmasta yrityskulttuurin ja asiakaskeskeisyyden kehitty-

mistä. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 52.) 

Philip Klaus (2015, 2) tuo esille yritysten erilaisen tavan lähestyä asiakaskokemusta. 

Asiakaskokemusta voidaan mitata sekä asiakassuhteiden että asiakaskohtaamisten 

tasolla. Voidaan mitata asiakkaan aikomuksia ja mielentilaa (asiakastyytyväisyyttä, si-

toutumista tai suosittelualttiutta) tai varsinaista käytöstä. Asiakaskokemuksen mit-

taaminen voidaan Löytänän ja Kortesuon (2011, 102) mukaan jakaa aktiivisiin ja pas-

siivisiin seuraavassa järjestyksessä: 

• jatkuvat palautekyselyt eri kosketuspisteissä 

• Mystery Shopping-tutkimukset 

• biometriset mittaukset (katseenseuranta) 

• asiakaspaneelit (fokus-ryhmäkeskustelut) 

• asiakastyytyväisyystutkimukset 

• kohtaamisten analysointi 

• SoMe:n seuranta 

• reklamaatioiden analysointi 

• palautelomakkeet ja -laatikot 

• asiakkaan spontaanisti antama palaute 

 

Peter Drucker (Prusak 2010) on sanonut "Only what gets measured, gets managed" 

eli sitä saat mitä mittaat. Asiakaskokemusta mitattaessa huomioon on otettava neljä 

osa-aluetta: keneltä kysytään, mitä kysytään, milloin kysytään ja missä kanavassa. 

Asiakaskokemuksen mittarit tulisikin liittää kannattavuuden parantamiseen, kuten 

uusintaostoihin tai asiakkaan elinkaaren arvon kasvattamiseen. Saatua tietoa pitää 

hyödyntää prosessien ja tuotteiden kehittämisessä. Myös mittarien kehitystä on seu-

rattava reaaliajassa ja saatua palautetta on jaettava organisaatiossa laajasti. Pelkkä 

NPS-indeksin kehityksen seuraaminen ei pelkästään riitä, keskiarvot hämäävät ja mit-

tari on enemmän reaktiivinen kuin proaktiivinen. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 162-

169.) 
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Asiakaskokemusta voidaan mitata mm. Customer Effort Score (CES)- tai Net Promo-

ter Score (NPS)-kyselyillä, näillä mittareilla yksittäiset kohtaamiset konkretisoituvat 

yksittäisen työntekijän tasolle. Työntekijöiden kanssa käydään systemaattisesti ja 

mahdollisimman nopeasti läpi kaikki kyselyiden kautta tulleet arvostelut tai suositte-

lut. Tämä on hyvä keino saada asiakasrajapinnassa työskentelevälle ymmärrystä, mi-

ten juuri hänen toimintansa vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen. Mittauksen suun-

nittelu pitäisi aloittaa aina asiakkaan näkökulmasta eli ostopolun kuvauksesta. Tämän 

jälkeen voidaan lähteä valitsemaan oikeita mittareita eri asiakaskohtaamisiin. Tärkeä 

on ymmärtää myös eri mittarien tarkoitus, suositteluhalukkuutta ei kannata kysyä sa-

tunnaiselta asiakkaalta vaan tällöin järkevämpää on kartoittaa asioinnin helppoutta 

ja tehokkuutta esim. CES-mittarilla. Sen jälkeen, kun kosketuspisteet ja sopivat mitta-

rit on kartoitettu, voidaan mittausmalli pilotoida ja tämän jälkeen mahdollisesti 

edetä käyttöönottoon. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 173 – 174; Gerdt & Korkiakoski 

2016, 162 - 169.) 

  

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 183) toteavat, että asiakaskokemuksesta voidaan pu-

hua mutta puheiden muuttaminen teoiksi on prosentin verran koulutusta ja 99 pro-

senttia kertausta. Vaaditaan selkeitä toimintamalleja ja käytänteitä ihan työtehtävä-

tasolle. Mittaaminen on näiden käytänteiden toteennäyttämistä, tulokset taas yksi 

syy kerrata ja sitten syventää asioita. Mittauksista saatuja asiakaspalautteita pitää ke-

rätä systemaattisesti ja myös analysoida jatkuvasti, antaa tietoa näistä palautteista 

henkilöstölle.  
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Kuvio 6. Asiakaskokemuksen mittaamisen kokonaisuus (Gerdt & Korkiakoski 2016.) 

 

Mikäli halutaan saada selville asiakkaiden saamia kokemuksia, niin vaihtoehtoja löy-

tyy useita (kuvio 6). Tärkeintä on löytää oikea tapa tutkia, palautteen antaminen pi-

tää olla helppoa asiakkaille sekä yrityksen pitäisi saada tietoa onnistumisisesta ja 

heikkouksista. Palautelomakkeet, asiakkaan spontaanisti antama palaute, reklamaati-

oiden käsittely, sosiaalisen median seuranta sekä kohtaamisten seuranta ovat ns. 

passiivisia mittaus keinoja. (Löytänä & Kortesuo 2011, 188.) 

 

Suositteluhalukkuuden kysyminen asiakkaalta on helpoin ja yksinkertaisin tapa mi-

tata asiakastyytyväisyyttä (kuvio 7). Net Promoter Score (NPS) -menetelmä perustuu 

siihen, että asiakkailta kysytään yksi ainoa kysymys, joka ennustaa todennäköisyyttä 

ostaa uudelleen ja suositella muille: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä 

ystävälle tai työtoverille?” Asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 0-10.  
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Kuvio 7. Net Promoter Scoren laskenta (Korkiakoski & Ylikoski 2013.) 

 

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan arvostelijoihin (arvosana 0-6), nämä asi-

akkaat voivat vahingoittaa yrityksen brändiä negatiivisilla puheilla ja passiivisiin (ar-

vosana 7-8), nämä asiakkaat ovat tyytyväisiä mutta välinpitämättömiä asiakkaita, 

jotka voivat siirtyä kilpailijalle sekä suosittelijoihin (arvosana 9-10), nämä ovat uskolli-

sia asiakkaita, jotka ostavat jatkossakin ja suosittelevat yritystä muille. (Löytänä & 

Kortesuo 2011, 202-203.) 

 

Toinen paljon käytetty mittausmenetelmä on Customer Effort Score (CES). CES mittaa 

asioinnin helppoutta, sitä käytetään paljon esim. asiakastukeen soittamisen asiakas-

kokemuksen selvittämisessä (Löytänä & Korkiakoski 2014, 148). CES ei ole vielä saa-

vuttanut samanlaista suosiota kuin NPS, parhaimman hyödyn yritys saakin yhdistä-

mällä nämä kaksi mittaria (Korkiakoski & Ylikoski 2013). CES-kysely sisältää yleensä 

vain yhden kysymyksen, missä kysytään asioinnin vaivattomuutta ja asteikkona on 1-

5 (Korkiakoski 2013). Kuvio 8 kuvaa esimerkkiä CES-kyselystä, British Telecom (Clark 

& Bryan 2013) kysyy asiakkailtaan yhden kysymyksen: Kuinka helppoa oli saada apua 

tänään?  Asteikolla yksi kuvaa hyvin helppoa asiointia ja viisi hyvin vaivalloista asioin-

tia (Gfk 2013). 
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Kuvio 8. British Telecomin Net Easy Score -malli (Clark & Bryan 2013.) 

 

2.6 Työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen  

Työntekijäkokemus voitaisiin oikeastaan nähdä sisäisenä asiakaskokemuksena. Se on 

terminä aika uusi, ja sille onkin vaikea löytää määritelmää. Asiakaskokemuksessa ja 

työntekijäkokemuksessa on kuitenkin paljon samaa.  

Rantanen (2016, 56) toteaa, että suurimpia palvelukokemuksen sudenkuoppia ovat 

asioiden epälooginen eteneminen, väärien asioiden tekeminen, roolien epäselvyys, 

yksityiskohtien puuttuminen ja vajavaiset resurssit. Rantanen toteaa myös, että mi-

käli asiakaspalvelija ei tee työtään täydestä sydämestään, se näkyy asiakaskokemuk-

sessa. Siksi työntekijäkokemuksella on tärkeä rooli, kun halutaan parantaa asiakasko-

kemusta. 

Työntekijän kokemukset työyhteisön vuorovaikutussuhteista, johtamisesta ja henki-

lökohtainen sitoutuminen vaikuttavat asiakaskokemukseen ja sitä kautta myös tulok-

seen. Myös työntekijän positiivinen kokemus ja koettu työilo vaikuttavat asiakaskoh-

taamisiin ja sitä kautta asiakaskokemukseen. Kuviossa 9 on kuvattu eri osa-alueiden 

vaikutukset asiakaskokemukseen. Kaikki osat vaikuttavat toisiinsa joko suoraan tai 

syntyvän tunne-energian kautta. Onkin mahdotonta väittää, että jokin osa-alue vai-

kuttaisi enemmän kuin jokin toinen. Kuvio on kiteytys siitä, miten työyhteisökokemus 

synnyttää asiakaskokemuksen. (Fischer & Vainio 2015, 11-12.)  
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Kuvio 9. Tunne-energian vaikutus asiakaskokemukseen (Fischer & Vainio 2015.) 

 

Monissa tutkimuksissa on todettu työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen väli-

nen yhteys, mm. Temkin Groupin (Löytänä & Korkiakoski 2014, 150) tekemän tutki-

muksen mukaan HR:n sitoutuminen ja mukana olo asiakaskokemuksessa vaikuttaa 

asiakaskokemuksen tasoon. Yritykset, joiden HR on mukana asiakaskokemuksessa, 

ovat 50% todennäköisemmin alansa johtavia asiakaskokemuksen tarjoajia. Mikäli 

työntekijäkokemusta ja asiakaskokemusta kehitetään ja seurataan yhdessä, niin on-

gelmat pystytään ennakoimaan. Työntekijöiden sitoutumisen lasku heijastuu suoraan 

asiakaskokemukseen. Työntekijöitä pitäisikin sitouttaa yritykseen ja tekemään aina 

parhaansa viiden i:n mukaisesti: 

Inform – visio ja brändiarvo tiedotetaan, myös asiakkaiden kokemukset organi-

saatiosta 

Inspire – henkilöstön pitää pystyä olemaan ylpeä työstään sekä tuntea visio ja ar-

vot omikseen 

Instruct – työntekijöitä tuetaan koulutuksin ja palautteella, näin pystytään tar-

joamaan asiakkaille brändilupaus 
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Involve – työntekijät mukaan suunnittelemaan työtehtäviä ja prosesseja, myös 

mukaan ratkomaan asiakkaiden ongelmia 

Incent – kannustinjärjestelmä, jolla mitataan, palkitaan ja vahvistetaan haluttua 

käytöstä sekä motivoidaan henkilöstöä tekemään parhaansa. 

Kun yrityksellä on oikeanlainen mittaristo, niin henkilöstö- ja asiakastoimenpiteitä 

voidaan verrata liiketoiminnan kasvuun ja tuloksellisuuteen (Temkin 2015). Morgan 

(2017, 178) puolestaan on huomannut, että työntekijät puhuvat työntekijäkokemuk-

sesta mutta usein heitä ei kuunnella. Siksi olisikin tärkeää, että johtamiskulttuuri ra-

kentuu vuorovaikutuksessa, johtajien teoille pitäisi antaa suurempi painoarvo kuin 

julkilausutuille arvoille, periaatteille tai strategioille (Mäki 2017, 220). 

2.7 Yhteenveto tutkimuksen viitekehyksestä 

Tässä työssä käytettiin paljon asiakaskokemukseen ja asiakaskokemuksen johtami-

seen liittyvää sanastoa. Tärkeimmät työssä käytetyt termit on listattu alla olevaan 

taulukkoon. Termit on esitetty myös englanniksi.  

Taulukko 1. Yhteenveto käsitteistä 

Termi (Lähde) Määritelmä 

Asiakaskokemus/ Cus-

tomer Experience (Löy-

tänä & Kortesuo 2011, 

11) 

Asiakkaan yhtiön toiminnasta subjektiivisesti muodostama kuva, joka 

muodostuu kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summana 

Asiakaskokemuksen 

johtaminen/Customer 

Experience Manage-

ment (Dandridge 2010) 

Menetelmät, joilla pyritään parantamaan asiakaskokemusta sekä vaikut-

tamaan seikkoihin, joista asiakaskokemus koostuu. 

NPS/ Net Promoter 

Score 

Suosittelevuus asiakaskokemuksen mittarina: ”Kuinka todennäköisesti 
suosittelisit yritystä X ystävällesi tai kollegallesi?”  
 
% Suosittelijat - % Arvostelijat = Net Promoter Score 
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Työntekijäkokemus/Em-

ployee Experience 

(Fischer & Vainio 2015, 

11) 

Muodostuu vuorovaikutustilanteista työnantajan kanssa ja työpaikan 
kulttuurista. Työntekijän oma kokemus työpaikasta kokonaisuutena ja 
omasta roolista osana työyhteisöä. 

 

”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka 

asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa.” toteavat Janne Löytänä ja Katleena Korte-

suo (2011, 11). Tuulaniemen (2011, 37) mukaan asiakaskokemus on asiakkaan koke-

mus palvelusta ja se pitää sisällään yrityksen koko toiminnan. Tuulaniemi sanookin, 

että erinomainen asiakaspalvelu syntyy vasta, kun ymmärretään miten ja milloin ih-

miset kohtaavat yrityksen. Venkat (2007, 102) puolestaan määrittelee asiakaskoke-

muksen asiakkaan ja yrityksen väliseksi vuorovaikutukseksi, joka syntyy suoraan tai 

epäsuoraan palveluprosessin aikana. Asiakaskokemuksen voidaankin kuvata olevan 

asiakkaan tekemien yksittäisten tulkintojen, kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden 

summa (Löytänä & Kortesuo 2011, 11). 

 

Asiakaskokemuksen johtamisen tavoitteena on tuottaa asiakkaille odotuksiaan täyt-

täviä kokemuksia ja siten lisätä sitä arvoa, jota asiakkaille tuotetaan sekä sitä kautta 

lisätä tuottoa. Asiakaskokemuksen johtamisessa lähdetään siitä ajatuksesta, että jo-

kaisessa asiakaskohtaamisessa luodaan merkityksellisiä kokemuksia ja täten maksi-

moidaan yrityksen asiakkaille tuottama arvo. (Löytänä & Kortesuo 2011, 13, 20). 

Berry ja Carbone (2007, 26) mielestä asiakaskokemuksen johtaminen on yhteydessä 

asiakkaan emotionaaliseen puoleen. Haluttaessa tuottaa odotuksia ylittäviä asiakas-

kokemuksia, pitää luoda asiakkaan tunteisiin vetoava johtamisympäristö.  

 

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 52) kirjoittavat, että asiakaskokemuksen johtamisen 

yksi keskeisimpiä käytäntöjä on asiakaskokemuksen mittaaminen, mittaamisella saa-

daan tuotettua tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Mittaamista voidaan tar-
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kastella kolmesta näkökulmasta; asiakasmittarit, taloudelliset mittarit ja henkilöstö-

mittarit. Suositteluhalukkuuden (NPS-kysely) kysyminen asiakkaalta on helpoin ja yk-

sinkertaisin tapa mitata asiakastyytyväisyyttä (Löytänä & Kortesuo 2011, 202-203.)  

Työntekijäkokemus syntyy työpaikan kulttuurista sekä kaikesta vuorovaikutuksesta 

työantajan kanssa. Lisäksi siihen vaikuttaa henkilön kokemus työpaikasta sekä 

omasta roolista työyhteisön osana. Työntekijöiden kokemus vaikuttaa asiakaskoke-

mukseen. Kun työntekijä kokee saavansa arvostusta ja työnsä merkitykselliseksi, syn-

tyy positiivinen ilmapiiri, joka näkyy asiakaskohtaamisissa. (Fischer & Vainio 2015, 

11.) 

3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen case-tutkimus, koska se soveltuu tämän tyyppi-

seen tutkimukseen paremmin kuin määrällinen tutkimusmenetelmä. Laadullisella eli 

kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä pyritään yleistyksien sijasta ilmiön syvälliseen 

ymmärtämiseen (Kananen 2008, 24). Lähtökohtana laadulliselle tutkimukselle on to-

dellinen elämä ja sen tutkiminen. Keskeistä on tutkittavien omat kokemukset tutkit-

tavasta ilmiöstä, tutkijan tehtävänä onkin tehdä tästä ilmiöstä teoreettisesti mielekäs 

tulkinta. Tutkijalla on omakohtainen tai toisen kautta saatu ymmärrys tutkittavasta 

aiheesta. (Puusa & Juuti 2011, 48-49; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) 

Työn tuloksena on kuvaus Veikkauksen PeRa-yksikön asiakaskokemusvastaavan työ-

kuvasta esimiesten apuna asiakaskokemuksen johtamisessa.  Tuloksena pyritään an-

tamaan myös konkreettisia kehittämisehdotuksia asiakaskokemuksen johtamiseen 

PeRa-yksikössä. Asiakaskokemusvastaavien työkuvan selkeyttäminen ja kehittämis-

ehdotusten antaminen tarjoavat PeRa-yksikölle mahdollisuuden kehittää omaa asia-

kaskokemuksen johtamista.  

3.1 Työn taustaa 

Toimin alue-esimiehenä Veikkauksen myyntipaikkojen Pelaamot ja Ravintolapelipöy-

dät (PeRa) -yksikössä, joka on tämän tutkimuksen toimeksiantaja ja kohdeorganisaa-
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tio. Toimeksiantajan tahtona on, että 2017 nimettyjen asiakaskokemusvastaavien toi-

menkuva selkeytyisi ja heidän avullaan yksikön esimiesten työ asiakaskokemuksen 

johtamisessa helpottuisi. Sitä kautta asiakaskokemus Pelaamoissa ja Ravintolapeli-

pöydissä parantuisi, ja näin pystyttäisiin varmistamaan pelikatteen kehittyminen ja 

kannattavuuden parantuminen. 

Asiakaskokemuksen parantaminen on ollut tavoitteena jo syksystä 2015, jolloin asia-

kaskokemus otettiin yksikön keskiöön. Syksyllä 2015 lanseerattiin uusi johtamismalli, 

MAD - hulluna asiakkaaseen, jonka keskiössä oli asiakaskokemuksen johtaminen. Sen 

mukana luotiin laatustandardit, jotka edelleen ohjaavat toimintaa PeRa -yksikössä. 

Hyvin alkanut käyttöönotto jäi tauolle, kun syksyllä 2016 alkoi valmistautuminen ra-

hapeliyhtiöiden fuusioon. Keväällä 2017 aloitettiin rakentamaan uutta organisaa-

tiota, johon myös asiakaskokemusvastaavat kuuluivat. Yhdistymisen jälkeen MAD-

johtamismalli ei ollut uuden Veikkauksen johtamismalli, mutta PeRa-yksikössä se oli 

vahvasti mukana. PeRa-yksikössä päätettiin uudessakin yhtiössä keskittyä asiakasko-

kemukseen ja kehittää johtamista asiakaskokemuksen näkökulma mielessä.  

3.2 Kohdeorganisaatio 

Veikkaus toimii Suomessa monopoliasemassa ja on kokonaan Suomen valtion omis-

tama, yrityksellä on yksinoikeus tarjota rahapelaamista Suomessa. Tuotonjaosta 

päättää opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysminiteriö sekä maa- ja met-

sätalousministeriö.  Veikkaus Oy aloitti toimintansa 1.1.2017 kun vanha Veikkaus Oy, 

Fintoto Oy ja Raha-automaattiyhdistys (RAY) yhdistyivät. Toimintaa valvoo Poliisihalli-

tus. (Mikä Veikkaus on n.d.) 

Veikkaus kuuluu Suomen Top 5- yritysten joukkoon liikevaihdolla ja tuotolla mitat-

tuna. Vuonna 2017 Veikkauksen liikevaihto oli 3 230,9 miljoonaa euroa ja tulos 

1 021,3 miljoonaa euroa.  Pelien koko tuotto käytetään Suomessa asuvien hyväksi, 

avustuskohteita on tuhansia ympäri Suomea ja kertyvää rahaa miljardi euroa vuo-

dessa. Veikkauksen veikkausvoittovaroilla tarjotaan suomalaisille harrastaa, liikkua, 

pysyä terveenä ja tervehtyä. Avustuksilla (kuva 11) tuetaan vapaaehtoistoimintaa 
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sekä autetaan arjen kriisitilanteissa, tuetaan erityisryhmiä sekä tieteen tekemistä ja 

urheilua. (Mikä Veikkaus on n.d.) 

 

Kuvio 10. Veikkausvoittovarojen jakaminen (Avustuskohteet n.d.) 

 

Rahapelaamisella on haittapuolensa ja noin 3,3 % suomalaisista kärsii peliongel-

masta. Veikkaus tuntee vastuunsa ja tarjoaa asiakkaillensa viihdyttäviä pelejä ja sa-

malla huolehtii, että pelaamisen haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Veikkauksen 

peleillä on 18-vuoden ikäraja, myyntipaikkojen henkilöstöä koulutetaan kysymään 

papereita ja estämään alaikäisiltä pelaaminen. Veikkauksen omissa pelipaikoissa on 

18 vuoden ikäraja ja oma henkilökunta pitää huolen, etteivät alaikäiset pääse peli-

saleihin. (Vastuullisuus n.d.) 

Veikkaus työllistää noin 2000 rahapelien ammattilaista mitä moninaisimmissa tehtä-

vissä, nimikkeitä on esimerkiksi kertoimenlaskija, koodari, huoltoedustaja, pelimyyjä, 

pelinhoitaja ja palveluasiantuntija. Suurin osa veikkauslaista työskentelee pelinhoita-

jina pelisaleissa, ravintoloissa ja kasinolla. (Työpaikat n.d.) 

Tämä opinnäytetyö keskittyy Pelaamot ja ravintolapelipöydät (PeRa)-yksikköön, joka 

vastaa Pelaamo-pelisaleista ja ravintoloihin sijoitettujen pelipöytien operoinnista val-

takunnallisesti. Pelaamot ovat rahapelaamisen erikoismyymälöitä, joita on valtakun-
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nallisesti yli 80. Pelivalikoima näissä Pelaamoissa koostuu laajasti Veikkauksen tuot-

teista sisältäen kuponkipelit, arvat, raha-automaatit ja totopelit. Ravintolapelipöydät 

ovat sijoitettu maakuntien merkittävimpien kaupunkien suurimpiin yökerho- ja 

pubtyyppisiin ravintoloihin. Pelipöytiä on sijoitettu noin 170 ravintolakumppanin 

operoimaan ravintolaan. Pelaamoissa ja ravintolapelipöydissä työskentelee yhteensä 

yli 700 henkilöä. Pelaamoissa työskentelee pelimyyjiä ja pelimyymälävastaavia. Ra-

vintolapelipöydissä työskentelee pelinhoitajia ja vastuupelinhoitajia. Lisäksi yksikössä 

työskentelee asiakaskokemusvastaavia. (Myyntipaikat n.d.) 

 

Kuvio 11. Pelipöytä ravintolassa (Myyntipaikat n.d.) 

 

Kuvio 12. Pelaamo kauppakeskuksessa (Myyntipaikat n.d.) 
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Pelaamon pelimyyjän ja ravintolapelien pelinhoitajan työ pohjautuu palvelupolkuun, 

jonka Marjo Rantanen (2013) omassa opinnäytetyössään on esitellyt. Rantanen teki 

opinnäytetyönsä vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistykselle mutta PeRa-yksikkö on 

siirtynyt sellaisenaan Veikkaukselle. Joten tämä opinnäytetyö toimii hyvänä pohjana 

tälle tutkimukselle, vaikka onkin tehty eri toimeksiantajalle. Rantanen (2013, 34) on 

opinnäytetyössään todennut että, asiakaskokemuksen kehittämisen keinoja Raha-au-

tomaattiyhdistyksessä olisivat: Täyden kympin palvelua-oppaan päivittäminen, palve-

lun tasojen erojen selkeämpi määrittely sekä esimerkkien tuominen onnistumisista ja 

epäonnistumisista aidoissa palvelutilanteissa. Rantanen on suositellut asiakaskuunte-

lun ottamista osaksi palvelun kehittämisistä ja kertoa tuloksista avoimesti henkilö-

kunnalle.    

 

3.3 Kvalitatiivinen case-tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on kiinnostunut usein ihmisten kokemuksesta 

jostain tietystä ilmiöstä. Kokemukset antavatkin uudenlaisen tavan lähestyä jotakin 

tiettyä ilmiötä (Metsämuuronen, 2016).  Laadullisessa tutkimuksessa käytetään sa-

noja, kun taas määrällisessä tutkimuksessa käytetään lukuja. Laadullisen tutkimuksen 

tarkoituksena on ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen ja tulkinnan antaminen. Laadul-

lisella tutkimuksella ei pyritä yleistyksiin ja se onkin enemmän kuvailevaa. (Kananen 

2012, 29.)  

Tämän opinnäytetyö tutkii ihmisten toimintaa organisaatiossa. Aineisto on sellaista, 

että sitä ei pystytä analysoimaan kvantitatiivisin eli määrällisin keinoin. Tutkimusky-

symykset vaativat syvällistä tietoa, siksi tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen case-eli 

tapaustutkimus. Määrällisellä kyselytutkimuksella ei olisi saatu tarpeeksi syvällistä 

tietoa esimiesten ja asiakaskokemusvastaavien todellisista kokemuksista ja tarpeista 

asiakaskokemuksen johtamisessa. Tutkimusten tulosten todistettavuus ja luetetta-

vuus perustuvat tutkijan omiin tulkintoihin ja ymmärtämiseen.  Case-tutkimus sovel-

tuu tutkimuksiin, joissa halutaan ymmärtää syvällisesti tutkittavaa tapausta (Saun-

ders, Lewis & Thornhill 2009, 146.) 
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3.4 Aineiston keruumenetelmät 

Tutkimuksen aineiston hankintamenetelminä käytettiin työpajoja, esseekirjoituksia, 

havainnointia sekä ryhmä- ja henkilöhaastatteluja. Lisäksi käytettiin asiakaskokemus-

vastaaville tehdyn kyselyn vastauksia sekä palaveripöytäkirjoja sekä tutkijan omia 

muistiinpanoja kokouksista. Lisäksi koko vuoden kestäneen tutkimusajan aikana tut-

kija teki havainnointia joka päiväisessä työssään esimiehenä tutkittavassa yksikössä 

sekä keskusteluissa asiakaskokemusvastaavien ja muiden esimiesten kanssa esimies-

palavereissa. Havainnot kirjoitettiin päiväkirjaan muistiinpanoiksi.  

Haastattelu on joustava tutkimusmenetelmä, jota pystytään soveltamaan usealla ta-

valla (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 55). Haastattelua suunniteltaessa ydin on 

tutkimusongelma, koska tiedonkeruumenetelmät ja tiedonlähteet ovat riippuvaisia 

ongelmasta (Kananen 2009, 60). Haastattelumenetelmää valitessa, tärkeää on tietää, 

millaista tietoa tarvitaan. Aluksi on ratkaistava, kuinka kiinteästi kysymykset muotoil-

laan. Haastattelumenetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään strukturoituun ja ei 

strukturoituun. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 95.) Lisäksi on olemassa puo-

listrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu, joka on enemmän keskustelunomai-

nen tilanne mutta haastattelussa käydään lävitse ennalta suunniteltuja teemoja. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tähän tutkimukseen valittiin haastattelui-

hin puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, teemahaastattelu. Tutkija koki saavansa 

sen avulla parhaiten vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

Yhtenä tutkimusaineiston keruu muotona käytettiin ryhmähaastattelua. Ryhmähaas-

tattelu on laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa ryhmä valitaan ja haastattelurunko 

suunnitellaan etukäteen. Tällä menetelmällä pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmi-

öitä ja saamaan uusia näkökulmia sekä tietoa, jota ei aikaisemmin ole. (Mäntyranta & 

Kaila 2008, 1507.) Tutkimuksen ryhmähaastattelu nauhoitettiin äänitallenteeksi ja lo-

puksi litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi. Litteroinnissa jätettiin pois kaikki puhu, 

joka ei liittynyt tutkittavaan aiheeseen.   



33 
 

 

Yhtenä aineiston keruumenetelmänä oli esseekirjoitukset. Syy, miksi päädyttiin es-

seekirjoituksiin yhtenä aineiston keruumenetelmänä, on sen taloudellisuus. Sähköi-

set vastaukset olivat käännettävissä suoraan tiedostoiksi, jolloin ei jouduttu käyttä-

mään aikaa litterointiin. PeRa-yksikön esimiehiä pyydettiin kirjoittamaan esseet liit-

tyen asiakaskokemuksen johtamisesta. Esseekirjoituksia teetettiin kaksi kertaa, tutki-

muksen alussa alkuvuodesta 2017 sekä uudestaan tammikuussa 2018.  Ensimmäi-

sellä kerralla haluttiin selvittää lähtötilanne tutkimukselle ja vuoden päästä tehtyjä 

esseekirjoituksilla selvitettiin, onko kehittymistä tapahtunut. Esseet olivat valmiiksi 

kirjoitetussa muodossa, joten litterointia ei tarvinnut tehdä. Esseet luettiin huolelli-

sesti lävitse, tekstimateriaali järjestettiin apukysymysten avulla aiheiden mukaan ja 

teemoiteltiin tekstejä tutkimuskysymysten avulla.  

Molempien esseekirjoitusten tulosten perusteella järjestettiin yksikön esimiehille 

työpajat, jonka kysymykset nostettiin esseeanalyyseistä. Työpajoissa käytettiin työs-

kentelytapana Learning Cafe -menetelmää. Learning Cafe eli oppimiskahvila on tapa 

tuottaa ja kerätä ideoita sekä oppia. Se syventää työpajatyyppistä oppimista. Lisäksi 

siinä keskitytään enemmän ongelmien tai kysymysten ratkaisuun. Ohjaaja pohtii etu-

käteen oppimiskahvilan tavoitteet sekä aiheen. Hän on myös koonnut kysymyksiä, 

teemoja ja näkökulmia ennakkoon. Prosessi etenee seuraavasti (kuvio 13): Teemat 

jaetaan aiheisiin pöydittäin ja jokaisessa pöydässä on puheenjohtaja, joka pysyy koko 

kierroksen ajan pöydässään. Puheenjohtaja esittelee aiheen lyhyesti pienryhmille, 

osallistuu ideointiin ja kirjoittaa ajatuksia paperille.  Pienryhmät A, B ja C vaihtavat 

pöytiä tietyn ajan kuluttua ja pohtivat teemoja yhdessä puheenjohtajan kanssa. Lo-

puksi syntyneet tuotokset esitellään koko ryhmälle ja keskustellaan aiheesta yhdessä. 

(Haukijärvi ym. 2014, 37-38.) 



34 
 

 

 

Kuvio 13. Esimerkkikuvio Learning Cafe -menetelmästä (Haukivuori ym. 2014.) 

Havainnointia suoritettiin koko vuoden kestäneen tutkimuksen ajan. Osallistuva ha-

vainnointi oli luonteva tapa kerätä aineistoa, koska tutkija työskentelee kohdeorgani-

saatiossa esimiehenä. Osallistuva havainnointi on aineiston keruutapa, jossa tutkija 

osallistuu kohdeorganisaation toimintaan (Eskola & Suoranta 2000, 98). Havainnoin-

tia tehtiin jatkuvasti työpäivien aikana sekä erilaisissa keskusteluissa työntekijöiden ja 

kollegoiden kanssa sekä viidessä eri palaverissa. Kanasen (2008, 70) mukaan tämä on 

rooli, johon tutkijan pitäisi pyrkiä osallistuvassa havainnoinnissa. Osallistuvan havain-

noinnin dokumentoitiin muistiinpanoina muistikirjaan. Havainnointi tuki hyvin mui-

den tutkimusmenetelmien tuloksia ja vahvisti sitä tietoa mitä saatiin niiden avulla. 

Toisaalta pystyttiin myös testaamaan muilla tutkimusmenetelmillä saatuja tietoja, 

varmistamaan tehtyjen päätelmien pitävyys. 

Tutkimusaineistoa ja taustatietoa kerättiin paljon asiakaskokemusta käsittelevistä si-

säistä sähköpostikeskusteluista sekä intranetin sivustoilta, lisäksi käytiin paljon kes-

kusteluja yksikön esimiesten sekä asiakaskokemustavien kanssa asiakaskokemuk-

sesta Veikkauksessa ja erityisesti PeRa -yksikössä.   
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Kuvio 14. Aineiston keruumenetelmät ja -määrät 

3.5 Aineiston kuvaus 

Lähtötilanteen tutkimukselle selvitettiin PeRa-yksikön esimiesten esseekirjoitusten 

avulla keväällä 2017. Esseekirjoituksia kirjoitti seitsemän esimiestä, yksikössä työs-

kenteli tuolloin yhteensä 27 esimiestä. Esseekirjoituksilla haettiin vastausta kysymyk-

seen, Miten esimiehet kokevat asiakaskokemuksen johtamisen nykytilan? Esimiesten 

kirjoitusprosessia autettiin antamalla seuraavat apukysymykset: 

1. Minkälaista huomiota asiakaskokemukseen kiinnitetään Veikkauksella? 

2. Mihin mielestäsi asiakaskokemuksen johtamisella pyritään, mitkä ovat tavoit-

teet? 

3. Miten asiakaskokemusta johdetaan tällähetkellä, minkälaisia työkaluja an-

nettu esimiehille? 

4. Onko asiakaskokemusvastaavan rooli selkeä tällähetkellä? 

5. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tehtävät asiakaskokemusvastaavalla? 

6. Miten kehittäisit nykyistä toimintaa? Asiakaskokemuksen näkökulmasta? 

Asiakaskokemusvastaavaa ajatellen 

 

Esseet olivat valmiiksi kirjoitetussa muodossa, joten litterointia ei tarvinnut tehdä 



36 
 

 

Esseekirjoitusten vastausten analysoinnin jälkeen PeRa-yksikön esimiehille pidettiin 

työpajan keväällä 2017, jossa mietittiin ja työstettiin asiakaskokemusta sekä asiakas-

kokemuksen johtamista Veikkauksella. Tähän työpajaan osallistui kaikki yksikön 27 

esimiestä. Aluksi ohjeistettiin (liite 1) esimiehet työstöön ja heidät oli jaettu valmiiksi 

ryhmiin.  

Näiden jälkeen teetettiin keväällä 2017 asiakaskokemusvastaaville työpaja heidän 

roolistaan esimiesten apuna asiakaskokemuksen johtamisessa. Tuohon työpajaan 

osallistui asiakaskokemusvastaavia sekä PeRa-yksiköstä että myös Feel Vegaseista. 

Siitä saatua aineistoa jouduttiin erottelemaan, ettei eri yksikön asiakaskokemusvas-

taavien vastaukset sekoita tutkimusaineistoa. 

Tammikuussa 2018 esimiehiä pyydettiin kirjoittamaan uudet esseet. Näillä esseekir-

joituksilla haluttiin selvittää, onko puolen vuoden aikana tapahtunut muutosta asia-

kaskokemuksen johtamisessa. Nämäkin esseet luettiin huolellisesti lävitse, järjestel-

tiin tekstimateriaali apukysymysten avulla aiheiden mukaan ja lopuksi tekstejä jäsen-

neltiin tutkimuskysymysten avulla.  Näilläkin esseekirjoituksilla haettiin vastausta ky-

symykseen, Miten esimiehet kokevat asiakaskokemuksen johtamisen nykytilan? Esi-

miehet saivat jälleen apukysymyksiä helpottamaan kirjoittamista: 

1. Minkälaista huomiota asiakaskokemukseen kiinnitetään Veikkauksella? 

2. Mihin mielestäsi asiakaskokemuksen johtamisella pyritään, mitkä ovat tavoit-

teet? 

3. Miten asiakaskokemusta johdetaan tällä hetkellä, minkälaisia työkaluja an-

nettu esimiehille? 

4. Onko työntekijäkokemuksella/henkilöstökokemuksella mielestäsi vaikutusta 

asiakaskokemukseen? 

5. Onko asiakaskokemusvastaavan rooli selkeä tällä hetkellä? 

6. Mitkä ovat mielestäsi asiakaskokemusvastaavan tärkeimmät tehtävät? 

7. Miten kehittäisit nykyistä toimintaa? Asiakaskokemuksen näkökulmasta? 

8. Mikä on asiakaskokemuksen merkitys/hyöty monopoliyritykselle? 

9. Mitä edellyttää kokonaisvaltainen asiakaskokemuksen kehittäminen? 
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10. Miten asiakaskokemuksen johtaminen on jalkautettu yritykseen? Miten näkyy 

yrityskulttuurissa? Mikä on yrityskulttuurin asema asiakaskokemuksen johta-

misprosessissa? 

11. Toimiiko Veikkauksen johto asiakaskokemus etusijalla? tehdäänkö päätöksiä 

ajatellen asiakaskokemusta? 

 

Esseekirjoitusten jälkeen keväällä 2018 Järjestettiin ryhmäkeskustelu neljälle Pelaa-

mot-yksikön esimiehelle, heistä kolme toimii alue-esimiehinä ja yksi aluepäällikkönä. 

Ryhmäkeskustelu on yksi empiirisen tutkimusaineiston keräämismenetelmä, jota 

käytetään laadullisessa tutkimuksessa (Järvenpää & Kosonen 1996, 20). Ryhmäkes-

kustelu on vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jonka aihe on etukäteen kerrottu sii-

hen osallistuville ihmisille (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 223). Ryhmäkeskustelu nau-

hoitettiin äänitallenteeksi, joka on yksi laadullisen tutkimuksen aineistomuoto (Jär-

venpää & Kosonen 1996, 20). Keskustelu litteroitiin tekstimuotoon tekstinkäsittelyllä, 

keskustelun aikana tehtiin myös muistiinpanoja. Haastattelumateriaali, puhe ja teksti 

ovat helpompia analysoida, kun sen ensin litteroi eli kirjoittaa auki tekstiksi. Materi-

aali litteroitiin mahdollisimman tarkasti, jättäen kuitenkin pois välisanat ja puhe, joka 

ei kuulu aiheeseen. 

Esimiehille pidettiin uusi työpaja keväällä 2018, jossa esimiehet pääsivät vuoden 

tauon jälkeen miettimään asiakaskokemusvastaavien työnkuvaa sekä asiakaskoke-

muksen johtamista. Tähän työpajaan osallistui yksikön kaikki 24 esimiestä. Tämänkin 

työpaja ohjeistettiin (liite 2) yhteisesti, tutkija itse osallistui tähän työpajaan yhtenä 

yksikön esimiehenä. 

Tutkimuksessa käytettiin myös asiakaskokemusvastaaville suoritettua kyselyn tulok-

sia hyväksi, vastauksia peilattiin vastauksia esimiesten vastauksiin. Näiden lisäksi tut-

kija osallistui asiakaskokemusvastaavien koulutuspäivään tammikuussa 2018, koulu-

tuspäivästä tehtiin havaintoja ja kirjoitettiin muistiinpanoja. Toukokuussa 2018 tut-

kija haastatteli vielä kolmea asiakaskokemusvastaavaa, haastattelu litteroitiin ja ana-

lysoitiin. 
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3.6 Tutkimusaineiston analysointimenetelmät 

Kaikki tämän opinnäytetyön tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä laadullisen tut-

kimuksen analyysimenetelmiä. Sisällön analyysiä käytetään kaikissa laadullisen tutki-

muksen menetelmissä. Sisällön analyysi on kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisäl-

töjen analyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2012, 91 - 93). Tämän opinnäytetyön aineistoana-

lyysin vaiheet ovat kuvattuna kuviossa 15.  

 

Kuvio 15. Aineistoanalyysin vaiheet 

 

Analyysitavaksi valitaan tapa, jonka avulla saadaan parhaiten vastauksia tutkimuson-

gelmaan (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori 2009, 224). Tämän tutkimusaineis-

ton analysointiin valittiin aineistolähtöinen eli induktiivinen sisällönanalyysi. Kaikki ai-

neisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä, koska ei ollut käytettävissä aiem-

paa tietoa aiheesta ja haluttiin edetä aineiston ehdoilla. Induktiivisessa sisällönana-

lyysissa ainestoa tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, tällöin aineistosta 

voidaan saada esille odottamattomia seikkoja eikä tutkija määrää mikä on tärkeää. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 
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Aineistosta tulee löytää tekstikokonaisuudet, jotka antavat vastauksia opinnäytetyön 

tutkimuskysymyksiin (Kananen 2017, 132). Esseekirjoitusten vastauksista listatattiin 

tutkimusongelman alle yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia, lisäksi listattiin ulkopuolelta 

nousevia teemoja.  Lopuksi löydetyt yhtäläisyydet ja eroavaisuudet ryhmiteltiin sa-

maa tarkoittaviin alaluokkiin, muodostuneet alaluokat yhdistettiin ja nimettiin pää-

luokiksi.  

Eri tutkimusmenetelmistä saatuja analysoituja tietoja vertailtiin toisiinsa ja lopuksi 

yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi löydettyjen teemojen alle. Teemoittelu on yksi 

laadullisen tutkimuksen analysointimuoto. Teemoittelun tarkoituksena on löytää sa-

mankaltaisia tiettyihin teemoihin liittyviä asioita sanallisesta aineistosta ja näin saada 

selkeyttä aineistoon (Tuomi & Sarajärvi 2011, 93). 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineiston teemoittelua tehdessä piti ottaa huomioon, 

milloin tutkimusaineisto oli kerätty. Aineistoa kerättiin kahdessa otteessa, keväällä 

2017 sekä keväällä 2018. Näitä eri ajankohtana kerättyjä aineistoja ei voinut yhdis-

tää, koska se olisi antanut väärän kuvan tilanteesta. Kevään 2017 tutkimusaineisto 

antoi pohjan, johon vuoden päästä kerättyä aineistoa verrattiin. Näin saatiin kuva 

asiakaskokemusjohtamisen ja asiakaskokemusvastaavien työnkuvan kehittymisestä 

PeRa-yksikössä.  

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistosta voidaan löytää seuraavat teemat, joiden 

alaisuuteen koko aineisto voidaan jaotella: 

• Asiakaskokemuksen johtamisen tila PeRa-yksikössä 

• Asiakaskokemusvastaavan tärkeimmät tehtävät 

• Asiakaskokemusvastaavien toiminnan kehittäminen 

4 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa tarkastelen kirjallisen materiaalin, haastattelujen, havainnoinnin ja työ-

pajojen kautta kerättyä aineistoa. Olen ottanut myös suoria lainauksia tutkimustulos-

ten tueksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mikä on asiakaskokemusvastaavien 
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tehtäväkuva asiakaskokemuksen johtamisessa sekä minkälaisia epäkohtia esimiehet 

ovat havainneet tehtäväkuvassa ja millaisista työtehtävistä olisi apua paremman asia-

kaskokemuksen tuottamisessa.  

 

Työn tutkimusongelma: 

• Mikä on asiakaskokemusvastaavien tehtävänkuva asiakaskokemuksen johta-

misessa? 

Tutkimusongelmaa selvittävät tutkimuskysymykset: 

• Millaisia epäkohtia esimiehet ovat havainneet asiakaskokemusvastaavien toi-

menkuvassa? 

• Millaisista asiakaskokemusvastaavan työtehtävistä olisi apua paremman asia-

kaskokemuksen tuottamisessa? 

4.1 Esitutkimus asiakaskokemusvastaavien työkuvasta 

Tutkimus alkoi keväällä 2017 esimiesten esseekirjoituksilla, joita tuli yhteensä seitse-

män. Vastaajien mielestä Veikkauksella asiakaskokemukseen kiinnitetään isoa huo-

miota, koetaan että vuosi vuodelta on entistä enemmän asetettu asiakas keskiöön. 

Esimiehet olivat myös hyvin yksimielisiä siitä, että asiakaskokemuksen johtamisella 

pyritään saamaan tyytyväisiä asiakkaita. Tavoitteena onkin parempi asiakaspalvelun 

laatu, jotta asiakas palaa takaisin ja tuo kaveritkin mukanaan pelaamaan Veikkauksen 

pelejä. 

Esimiehet kokivat, että heillä on jonkin verran työkaluja asiakaskokemuksen johtami-

seen. Asiakaskokemusvastaavat (askot) koettiin isona apuna, he toimivat linkkinä 

henkilöstön ja esimiehen välillä sekä opastajina pelimyyjille. Mutta kaikki esimiehet 

kokivat, että asiakaskokemusvastaavan rooli ei ollut kovin selkeä. Myös mystery 

shopping sekä auditoinnit koettiin hyödyllisiksi työkaluiksi.  
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Esseekirjoitusten jälkeen järjestin keväällä 2017 esimiehille työpajan, jossa esimiehet 

miettivät kuuden kysymyksen avulla asiakaskokemusvastaavien roolia esimiehen 

apuna asiakaskokemuksen johtamisessa.  

Esimiesten mielestä asiakaskokemusvastaavien tärkeimpiä työtehtäviä (kuva 1) ovat 

tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen, myös osallistuminen tapahtumiin ja niistä 

raportointi esimiehille. Tärkeää on myös, että askot tekevät omalla vastuualueellaan 

pelisali- sekä ravintolapelikiertoja varmistaen näin työntekijöiden laatustandardien 

mukaisen toiminnan. Kiertojen jälkeen on myös tärkeää, että askot raportoivat näke-

mästään esimiehelle. NPS-kyselyiden seuranta sekä raportointi nähdään myös tär-

keänä työtehtävänä. On erittäin tärkeää, että askot kontaktoivat sekä ulkoiset että 

sisäiset yhteistyökumppanit. Esimiesten mielestä askojen pitää ottaa myös vastuu 

omasta työstään ja työvuorolistoista. Heidän pitää osata priorisoida omat työvuo-

ronsa työvuorolistoilla. Askon halutaan myös olevan mukana uusien työntekijöiden 

rekrytoinnissa sekä heidän koulutuksessaan. Lisäksi esimiehet toivoivat askojen otta-

van roolia palavereissa omalla vastuualueellaan 

 

Kuva 1. Millaisista työtehtävistä on eniten apua esimiehelle? 
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. 

Esimiehet näkivät myös epäkohtia askojen (kuva 2) toiminnassa. He myös tekivät eh-

dotuksia, miten epäkohdissa voisi ohjata askoja oikeaan suuntaan. Nähtiin, että asko-

jen toiminta ei ole suunnitelmallista. Esimiehet eivät myöskään halua, että asko on 

sairaslomatuuraaja. Koettiin myös, että askojen kohtelu on epätasa-arvoista. Askoilta 

puuttui järjestelmällinen raportointi toiminnastaan. Esimiehet näkivät, että suurin 

osa näistä epäkohdista saataisiin kuntoon, mikäli heidän oma toimintansa askojen 

kanssa olisi systemaattista. Esimiehet kokivat, että on tärkeää opastaa ja kertoa 

omista odotuksistaan.  

 

Kuva 2. Millaisia epäkohtia esimiehet ovat havainneet askojen toiminnassa? 

 

Esimiehet näkivät myös, että askojen toiminnassa on sujuvia asioita (kuva 3). Tapah-

tumien suunnittelu ja mukana olo olivat oikeanlaista.  Nähtiin myös, että askot otta-

vat vastuuta ja vievät tehtäviä loppuun asti. Askojen sitoutuminen on hyvää ja he 

ovat innostuneita sekä valmiita innostamaan myös muita. Kommunikaatio toimii esi-

miehiin päin, ja askot ovat hyviä antamaan palautetta. 
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Esimiesten mielestä askoilla on valmiudet ohjata toimintaa (kuva 4), mikäli työkalut 

ovat kunnossa ja askojen oma rooli on selkeä heille itselleen sekä muille. Askojen olisi 

hyvä saada koulutusta mm. palautteen annosta sekä työelämän oikeuksista ja vas-

tuista. Lisäksi askoille olisi hyvä antaa koulutusta myynnistä sekä ilmaisutaidoista. 

Koulutustilaisuuksia olisi esimiesten mielestä hyvä olla valtakunnallisesti 2 kertaa 

vuodessa ja sen lisäksi alueelliset koulutukset kaksi kertaa vuodessa. Myös kommuni-

kaation esimiesten ja muiden askojen kanssa pitää olla kunnossa sekä askoilla pitää 

olla ajantasainen tieto toiminnasta.  

Kuva 3. Mitkä asiat kunnossa askoilla? 
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Kuva 4. Miten askot pystyvät varmistamaan hyvän asiakaskokemuksen? 

 

Tämän keväällä 2017 järjestetyn ensimmäisen esimiesten työpajan tulokset tiivistin 

asiakaskokemusvastaavan työtehtäviksi (kuvio 16). Näiden työtehtävien avulla läh-

dettiin rakentamaan asiakaskokemusvastaavan roolia asiakaskokemuksen johtami-

sen apuna PeRa-yksikössä. 
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Kuvio 16. Asiakaskokemusvastaavan työtehtävät kevät 2017 

 

Tämä asiakaskokemusvastaavan tehtävänkuva käytiin lävitse esimiespalavereissa 

sekä henkilöstöpalavereissa ympäri Suomea. Esimiesten oli tiedostettava, että asko 

ei ole esimies eikä sihteeri. Hän toimii viestin välittäjänä esimieheltä ja esimiehelle, 

kerää palautetta sekä henkilökunnalta että asiakkailta. Toimii tsemppaajana ja innos-

taja, valmentaa omalla esimerkillä ja yhdessä tekemällä 

 

Esimiesten työpajan jälkeen oli vuorossa asiakaskokemusvastaavien koulutuspäivä, 

johon tutkija pääsi osallistumaan. Koulutuspäivässä järjestettiin asiakaskokemusvas-

taaville työpaja heidän roolistaan esimiesten apuna asiakaskokemuksen johtami-

sessa. Ennen työpajaa esitettiin esimiesten työpajan tuloksena syntyneen tehtäväku-

vauksen. 

Asiakaskokemusvastaavien mielestä he tarvitsevat erityisesti tukea esimiehiltä hei-

dän roolin selventämisessä työyhteisöissä sekä olemalla heidän tukenaan työssä. 

Myös ohjeistusta toivottiin selkeämmäksi sekä työkalut toimiviksi. Asiakaskokemus-

vastaavat toivoivat myös esimiehiltä kiinnostusta sekä aikaa heidän työlleen. 
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Asiakaskokemusvastaavien mielestä heidän olisi hyvä saada tietää mystery shopping 

-raporttien sisällöstä, näin he pystyisivät antamaan tukea sitä tarvitseville. Heidän 

mielestään heillä on myös esimiestä laajemmat näkökulmat pelimyyjien toimintata-

voista ja he pystyvät toimimaan esimerkkeinä työyhteisössä. 

Erityisesti asiakaskokemusvastaavat toivoivat saavansa enemmän aikaa hoitaa asia-

kaskokemusvastaavan työtä, lisäksi esimiesten pitäisi pitää yhtenäistä linjaa asiakas-

kokemuksen johtamisessa sekä asiakaskokemusvastaavien kohtelussa. Tärkeää on 

myös heidän mielestään, että esimiehet ymmärtävät mikä asiakaskokemusvastaavan 

rooli on yksikössä. 

Asiakaskokemusvastaavat kokivat, että työvälineet sekä laatustandardit olivat kun-

nossa. Myös omasta mielestään he pystyivät hyvin toimimaan suunnannäyttäjinä ja 

olemaan esimerkkinä työyhteisössä. Toivomuksena oli heillä, että koulutusta pitäisi 

olla säännöllisesti ja toimintatapoja pitää yhtenäistää. Lisäksi asiakaskokemusvastaa-

vat kokivat, että tarvitsevat jonkun koordinoimaan heidän toimintaansa. 

Esseekirjoitusten ja työpajojen jälkeen keväällä 2017 haastateltiin yksi yksikön esi-

mies, haastattelussa käytiin läpi asiakaskokemusvastaavan roolia sekä asiakaskoke-

muksen johtamista PeRa-yksikössä. Hänen mielestä suurin vastuu asiakaskokemuk-

sen johtamisesta on lähiesimiehelle ja raportointi on hyvin vähäistä. Hän koki, että 

toiminta oli vielä lapsenkengissä mutta ollaan hyvällä alulla. 

Se aika mikä on käytettävissä ihmisten töiden seuraamiseen ja johtamiseen, on 
melko rajallista. Ehkä jopa liiankin vähäistä. Meillä on ollut hyviä alkuja, just vii-
meisimmän organisaatiouudistuksen jälkeen siinä, että on asiakaskokemusvas-
taavia ja nyt tulee myös vastuupelinhoitajia. Silloin saattaa olla, että niitä käsiä 
on tarpeeksi mutta tällä hetkellä on liian vähäsen. (esimies 1) 

Hän koki myös, että asiakaskokemusvastaavien rooli ei ole selkeä ja on jäänyt jatku-

vien organisaatiomuutosten jalkoihin. Haastateltu esimies näki askojen tärkeimpänä 

tehtävänä, asiakaskokemuksen mittaamisen ja toisaalta myös toisten kannustamisen 

oikeanlaisiin toimintatapoihin. 
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4.2 Asiakaskokemusvastaavien työkuvan selventäminen 

Vuoden 2018 alussa esimiehet pääsivät uudestaan kirjoittamaan esseetyylisen kirjoi-

tuksen asiakaskokemusvastaavan roolista a ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Vas-

tauksia peilattiin edellisenä keväänä saatuihin esseekirjoitusten ja työpajojen vas-

tauksiin. Näiden kirjoitusten avulla pyrittiin selvittämään, miten keväällä 2017 luotu 

asiakaskokemusvastaavan rooli on käytännössä toiminut sekä miten esimiehet ovat 

kokeneet heidän apunsa.  

Esimiehistä suurin osa koki, että Veikkauksella hyvää asiakaskokemusta pidetään tär-

keänä ja sen paremmaksi saamiseksi on tehty töitä. Esimiehet mainitsivat mm. askot, 

NPS-kyselyt sekä mystery shoppingin hyvinä työkaluina asiakaskokemuksen paranta-

miseksi. Toisaalta koettiin myös, että joltain osin voisi asiakaskokemuksen huomioida 

paremmin. Parannusta haluttiin mm. palkitsemis-, motivointi- ja koulutustyökaluihin 

ja tästä syystä kentälle vienti ontuu osittain. Varsinkin Pelaamo -puolen esimiehet 

kaipasivat henkilökunnalle myynti- ja palveluvalmennusta. 

Puheen ja suunnittelun tasolla hyvää (esimies a1) 

Esimiehet ovat hyvin oivaltaneet sen mitä asiakaskokemuksen johtamisella pyritään, 

tavoitteena on aina paras mahdollinen palvelu.  

Tehdä Pelaamosta todella pelien erikoismyymälä=Veikkaus maailman paras ra-

hapeliyhtiö (esimies a2) 

Asiakaskokemuksen tulee olla perustasolla samanlaista tai -tasoista paikasta, asiak-

kaasta tai työntekijästä riippumatta. Asiakaskokemuksen johtamisella koettiin saada 

henkilökunta toimimaan osaamiseltaan ja tahtotilaltaan niin, että Veikkaus pystyy 

olemaan maailman paras rahapeliyhtiö. 

Asiakaskokemusvastaavan rooli ei ollut edelleenkään kovin selkeä esimiesten mie-

lestä. Seitsemästä vastanneesta esimiehestä neljä koki, ettei rooli ole selkeä. Esimie-

het toivoivat askoille koulutusta ja opastusta ongelmiin puuttumisesta, toisaalta toi-

vottiin myös askoille itselleen enemmän uskallusta ongelmiin puuttumiseen. Askon 
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tehtävät pitäisi konkretisoida arkeen, näin henkilöstön olisi helpompi ymmärtää 

miksi ja miten askosta on heille apua. Hyvin vahvana varsinkin ryhmäkeskustelussa 

nousi esille se, että pelaamoilla ja ravintolapeleillä pitäisi olla omat askot sekä heidän 

työnsä koordinointi pitäisi olla selkeämpää. Esimiehet toivoivat, että askoilla olisi 

oma tiimivetäjä. 

Esimiesten mielestä askojen tärkeimpinä tehtävinä ovat esimerkkinä toimiminen 

muulle henkilöstölle, viestin viejänä sekä viestin tuojana toimiminen esimiehen ja 

henkilöstön välillä, uusien työntekijöiden sparraus ja alkuun auttaminen sekä van-

hempien työntekijöiden sparraaminen haastavissa tilanteissa. Pelisali- sekä yökierrot 

koettiin tärkeäksi, myös niistä raportointi esimiehelle. Tähän apuna toivottiin tarkkaa 

tsekkilistaa, jonka avulla asko voi tarkastaa, että kaikki on laatustardardien mukaista. 

Tärkeää on myös raportointi henkilöstölle kierron jälkeen ja puuttua kierroilla huo-

mattuihin epäkohtiin. NPS-mittausten koordinointi ja raportointi koettiin myös tärke-

äksi työtehtäväksi, kuten myös palavereissa mukana olo ja NPS-tulosten kertominen 

siellä. 

Veikkaus toimii yksinoikeudella Suomessa rahapelialalla ja esimiesten näkemys on, 

että hyvään asiakaskokemukseen panostamalla saadaan rahapelaamiseen menevät 

eurot pysymään Suomessa. Parantamalla asiakaskokemusta saadaan asiakkaat pysy-

mään Veikkauksen asiakkaina ja kannattamaan yksinoikeutta. 

Myydään palvelua ei niinkään mahdollista voittoa (esimies a3) 

Esimiesten mielestä hyvällä asiakaskokemuksella parannetaan rahapelaamisen hy-

väksyttävyyttä, positiivisemmalla kuvalla pelaamisesta saadaan peliyhtiön tulevai-

suus näyttämään paremmalta. Loppupelissä Suomen kansa päättää säilyykö yksinoi-

keus Veikkauksella. 

Esimiehet ymmärtävät sen, että kokonaisvaltainen asiakaskokemuksen kehittäminen 

vaatii paljon työtä. Tarvitaan koulutusta, valvontaa ja pitää vaatia parempaa kiteyttää 

eräskin esimies asian. Esimiehet ymmärtävät, että asiakaskokemuksen kehittäminen 

vaatii jokaisen sitoutumista siihen, tarvitaan myös paljon aitoa asiakkaiden kuuntele-

mista ja ymmärrystä asiakaskokemuksen muodostumisesta.  
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asiakaskokemus ei ole vain kohtaamista asiakaspalvelijan kanssa vaan myös asi-

akkaalle näkymättömät asiat vaikuttavat siihen (esimies a2) 

 Yrityksen tasolla esimiehet näkevät, että asiakaskokemukseen panostaminen ei näy 

vielä yrityskulttuurissa. Toisaalta esimiehet ymmärtävät, että kolmen yrityksen yh-

teen puristetulla kokoonpanolla ei ole vielä yrityskulttuuria. 

Paljon hienoja kysymyksiä, joihin ei ole vastausta, oma ajatus on, että vielä on 

hieman nuorta meidän asiakaskokemuksen johtamisemme kuitenkin (esimies a7) 

Yrityksen johdon ei nähdä vielä olevan kovin asiakaskokemus edellä meneviä. Eräs 

esimies kertoi, ettei näe nykyisessä työtilanteessa johdon edistäneen asiakaskoke-

musta omalla toiminnallaan. Esimiehet kokevat, että johdon pitäisi enemmän kuun-

nella esimiestason ja työntekijätason toiveita asioista, esimiehet ja työntekijät ovat 

lähellä kenttää ja tietävät rajat sekä resurssit henkilökunnan koulutukseen. Johdon 

pitäisi esimiesten mielestä ymmärtää, että henkilökunta tuntisi arvostusta, mikäli sai-

sivat ulkopuolista koulutusta asiakaspalvelusta tai myynnistä. Nykyisellään koulutus 

on jätetty esimiesten vastuulle palavereissa. 

Esimiesten näkemys on yksimielisesti se, että henkilöstökokemuksella on suuri merki-

tys asiakaskokemukseen. 

Hyvin työssään viihtyvä henkilöstö jaksaa palvella asiakkaita laadukkaasti (esi-

mies a4) 

Yksi esimies sanoikin, että ilman hyvää henkilöstökokemusta ei voi olla hyvää asiakas-

kokemusta. Kaikki esimiehet kokivat, että mikäli henkilöstöllä ei ole hyvä olla fir-

massa niin se jossain vaiheessa alkaa näkymään myös palvelussa. 

Tutkija sai käyttöön myös asiakaskokemusvastaaville tehdyn kyselyn tulokset. Siinä 

asiakaskokemusvastaavat olivat joutuneet miettimään haasteita, jotka olivat heidän 

mielestään merkittävimmät heidän työtehtävissään alkuvuodesta 2018. Suurimman 
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osan mielestä heidän työnsä on pelkkää vastuuta ilman oikeuksia, he kokivat ole-

vansa virallisia kantelupukkeja omassa työyhteisössään. Edelleen asiakaskokemus-

vastaavat kokivat tarvitsevansa oman liiderin, joka sparraisi ja haastaisi työtehtävissä.  

Suurin osa asiakaskokemusvastaavista oli myös huolissaan esimiesten vastuualueiden 

laajuudesta. Asiakaskokemusvastaavat kokivat. että heillä pitäisi olla enemmän aikaa 

kiertää pelisaleissa esimiesten laajojen vastuualueiden takia. Puutetta koettiin olevan 

myös henkilökunnan koulutuksessa sekä edelleen asiakaskokemusvastaavan rooli ko-

ettiin epäselväksi. Työnkuvan koettiin olevan hajanainen, esimiehiltä haluttiin luotta-

musta ja kannustusta lisää työn hoitamiseen. 

Työtehtävien epäselvyys. Työtehtävät eroavat pakkakunnittain paljonkin. Ta-

voitteet ovat epäselvät minulle ja esimiehille. (Asko 1) 

Myös työntekijöiden aktivointi koettiin haastavaksi. Askot kokivat, ettei heillä ollut 

työkaluja saada ei motivoituneita työntekijöitä tekemään töitään toivotulla tavalla. 

Myös koulutus koettiin haastavaksi, asiakaskokemusvastaavien odotettiin koulutta-

van työkavereitaan, vaikka heitä ei ollut koulutettu kouluttamaan. 

On vaikea saada töitä kartteleva, ei niin asiakaspalveluhenkinen työntekijä te-

kemään työnsä niin kuin Veikkaus olettaa ja toivoo. (Asko 2) 

Tammikuussa 2018 tehtiin ryhmähaastattelu, jossa mukana oli kolme esimiestä sekä 

yksi päällikkö PeRa-yksiköstä. Ryhmähaastattelussa esimiehet toivat esille huolen 

siitä, että askot eivät innostu tekemään suorittavia vuoroja vaan haluavat tehdä vain 

vastuutehtäviä. He kokivat yhteisaskojen roolin olevan epäselvä. Heidän mielestään 

olisi selkeämpää, mikäli pelaamoilla ja ravintolapelipöydissä olisi omat askot. Myös 

heidän huolena oli koordinaatittomuus, kukaan ei koordinoi askojen toimintaa. Hei-

dän mielestään askoilla pitäisi olla tiimivetäjä tai koordinoija, tätä kautta askojen teh-

täväkuva saataisiin selkeytettyä ja heidän raportointinsa saataisiin yhtenäisiksi. Myös 

askojen roolia uusien koulutuksessa pitäisi vahvistaa, heille haluttiin oma osio koulu-

tuksessa. Lisäksi jonkinlainen tapaaminen uusien kanssa, kun ovat jonkin aikaa olleet 

töissä. Esimiehet toivoivat myös jonkinlaista tsekkilistaa askoille. Sellaista, jota he 

voisivat käyttää pelisalikierroilla tarkistaessaan laatustandardien mukaista toimintaa.  
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Ryhmähaastattelun jälkeen järjestettiin uusi työpaja PeRa-esimiehille. Tuossa työpa-

jassa esimiehet kokivat, että askojen tärkein tehtävä on toimia suunnannäyttäjä. He 

valmentavat muita omalla toiminnallaan jokaisessa työvuorossa. Pyrkivät auttamaan 

muita ja välittävät tietoa esimiehelle, mikäli ei itse osaa auttaa. Tärkeää olisi, että as-

kojen työ olisi suunnitelmallista ja heidän tulisi muistaa raportoida esimiehelle näke-

mästään ja tekemisistään. Esimiehet kokivat, että yksi tärkeimmistä toimista on toi-

mia uusien työntekijöiden sparraajana mutta muistaa myös sparrata vanhempia 

työntekijöitä haastavissa tilanteissa.  

Esimiehet kokivat myös, että askojen rooli ei edelleenkään ollut selkeä. Osa koki 

myös, että pelaamoilla ja ravintolapelipöydillä pitäisi olla omat askot. Kaivattiin myös 

jonkinlaista tsekkilistaa askoille pelisalikiertoihin, lisäksi halutiin antaa enemmän ai-

kaa tehdä asiakaskokemusvastaavatyötä. Esimiehet kokivat myös, että askoilla pitäisi 

olla oma tiiminvetäjä. Ihminen, joka koordinoi heidän toimintaa ja varmistaa toimin-

nan tasalaatuisuus. 

Kesäkuussa 2018 haastateltiin vielä kolme asiakaskokemusvastaava, joista kaksi toi-

mii pelaamoissa ja ravintolapelipöydissä sekä yksi näiden lisäksi Feel Vegasissa. Feel 

Vegas ei kuuluu tämän tutkimuksen kohdeyksikköön, joten tutkija pyysi tätä asiakas-

kokemusvastaavaa miettimään vastauksia pelkästään Pelaamoiden ja Ravintolapeli-

pöytien kautta. Haastattelussa kyllä kävi ilmi se, että hän koki roolinsa näissä kol-

messa yksikössä haastavaksi koska aika ei riittänyt paneutumaan yhden yksikön asioi-

hin riittävästi vaan työ oli enemmän pintaraapaisua joka yksikössä. Mikäli hän paneu-

tui yhteen yksikköön niin kaksi muuta jäivät vähemmälle. 

Asiakaskokemusvastaavat olivat yksimielisiä siitä, että jopa heidän kolmen alueet oli-

vat todella erilaiset ja vaatimukset erilaisia. Yksi asiakaskokemusvastaava koki, että 

hänen alueella on hyvin helppo hoitaa sekä Pelaamot että Ravintolapelipöydät, koska 

alue on maantieteellisesti pieni ja töitä tehdään alueella todella paljon ristiin eri yksi-

köissä. Toinen taas koki, ettei hänellä riitä aika ravintolapelipöytiin, koska se alueelli-

sesti isompi ja Pelaamot vievät häneltä paljon aikaa. Kolmas taas koki, että Feel Ve-

gas vie häneltä suurimman osana ajasta ja Ravintolapelipöydissä paljon uusia työnte-

kijöitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea.  
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Kaikki kolme asiakaskokemusvastaavaa oli yhtä mieltä siitä, että esimiehet voisivat 

enemmän ohjata heitä. He toivoivat myös esimiehiltä töitä, rohkeasti voisi delegoida 

tehtäviä asiakaskokemusvastaaville. Lisäksi raportointiohjeistus voisi olla selkeämpi.  

4.3 Tulosten yhteenveto 

PeRa-yksikössä ollaan hyvällä matkalla kohti hyvin hoidettua asiakaskokemuksen joh-

tamista. Tämän tutkimuksen perusteella voi todeta, että paljon on jo tehty mutta jo-

tain vielä voisi tehdäkin. Paljon nousi samoja epäkohtia esille sekä keväällä 2017 teh-

dyissä tutkimuksissa kuin keväällä 2018 tehdyissä, osa epäkohdista on jo ratkaistu. 

Tutkimuksen perusteella asiakaskokemusvastaavien toimenkuvaa on selkeytetty ja 

osittain toimenkuva on jo hyvinkin selkeä. Viimeisten tutkimusten perusteella esimie-

hissä on eroja edelleen eikä vuoden aikana tässä ole tapahtunut merkittävää muu-

tosta. Tutkimuksen perustella voisi sanoa, että asiakaskokemusvastaavat tarvitsevat 

jonkun koordinoimaan heidän toimintaansa. Voisiko asiakaskokemusvastaavista va-

lita tiiminvetäjän tai tiiminvetäjät, jotka koordinoisivat porukan toimintaa. Asiakasko-

kemusvastaavat tarvitset jatkuvaa tukea lähiesimieheltä sekä myös toisen yksikön 

esimieheltä, koska monet heistä tekevät työtään kahdelle esimiehelle.  

Myös asiakaskokemuksen mittaamista pitäisi miettiä uudestaan, onko NPS oikea mit-

taustapa juuri PeRa-yksikössä. Veikkauksella mitataan asiakaskokemusta NPS-

kyselyillä, tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti tutkittu sen hyödyllisyyttä kohdeorga-

nisaatiossa mutta havaintojen kautta huomattiin, että se ei välttämättä ole juuri oi-

kea mittauskeino. Vastauksissa paljon korostui rahapelaamisen arkaluonteisuus, mo-

net vastaukset olivatkin: " eihän rahapelaamista voi kenellekään suositella".  

Ravintolapelipöydissä NPS-mittaus lopetettiin vuoden 2018 alussa ja tilalle tuli asia-

kaskokemusvastaavien ja esimiesten tekevät palvelun auditoinnit, jotka vastaavat ul-

kopuolisen tekemää mystery shoppingia. Pelaamoissa NPS-kyselyitä tehdään, käy-

tössä on myös ulkopuolisen tekemät mystery shopping. NPS-mittausta on kehitetty 

koko tutkimusajan, alkuun mittauksia tehtiin jatkuvasti mutta vuoden 2018 aikana 

mittauksia on alettu tekemään vain kuukauden ensimmäisenä viikkona. Nyt viimei-
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senä muutoksena Pelaamo-yksikössä haluttiin kehittää NPS-mittausta ja jokainen Pe-

laamo saa itse määritellä tavoitetason NPS-kyselyiden määrälle viikossa. Aikaisemmin 

jokaisella Pelaamolla oli samanlaiset tavoitteet määrissä, ottamatta huomioon asia-

kasmääriä. Rahapelaaminen on monelle asiakkaalle arka asia, eivätkä he halua sitä 

suositella kavereilleen. Tämä pitää ottaa huomioon, kun NPS-kyseleiden vastauksia 

analysoidaan. 

Paljon on tehty yksikössä asiakaskokemuksen johtamisen suhteen ja asiakaskoke-

muksesta puhutaan jatkuvasti mutta monessa osa-alueessa kuitenkaan asiakas ei ole 

päätösten keskiössä, päätöksiä ja linjauksia ei kuitenkaan aina tehdä asiakasta ajatel-

len. Alan erityisyys aiheuttaa vaikeutta, päätöksiä on tehtävä poliisihallituksen ja la-

kien mukaan. Tällöin asiakasta ei voi laittaa päätösten keskiöön. Tutkijalle jäi kuiten-

kin kuva, että PeRa-yksikössä halutaan aidosti olla asiakaskokemuksen edelläkävi-

jöitä. 

Vastauksena tutkimusongelmaan voisi sanoa tämän tutkimuksen perusteella, että 

asiakaskokemusvastaavien rooli on selkeytynyt tutkimuskauden aikana. Viimeisim-

mässä yksikön esimiesten palaverissa aiheena ei ollut asiakaskokemusvastaavat, joka 

osoittaa merkkejä selkeämmästä työnkuvasta. Aikaisemmin jokaisessa esimiespala-

verissa yksi keskustelun aihe on ollut asiakaskokemusvastaavat ja heidän tehtävänku-

vansa. 

Tutkimuksen perusteella asiakaskokemusvastaavista on apua asiakaskokemuksen pa-

rantamisessa PeRa-yksikössä, mutta heidän toimintansa vaatii jatkuvaa ohjausta sekä 

seurantaa esimiehiltä, että olisi tuloksellista. Tutkimuksessa kävi selväksi, että asia-

kaskokemusvastaavat haluavat esimiehiltä selkeitä tehtäviä ja ohjeistusta toimin-

taan. Esimiehet käyvätkin säännöllisiä palavereita omien asiakaskokemusvastaavien 

kanssa. Asiakaskokemusvastaavat kokivat, että esimiesten lisäksi heillä pitäisi olla 

jonkinlainen tiimivetäjä koordinoimassa tekemistä, yhtenäistämässä sekä selkeyttä-

mässä toimintaa. Voisiko se olla joku tai jotkut asiakaskokemusvastaavista. Koordi-

naattori tarvitaan yhtenäistämään asiakaskokemusvastaavien toimintaa, heidän ra-

portointiaan ja viestintäänsä esimiehille sekä henkilöstölle. 
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4.4 Luotettavuus ja reabiliteetti 

Kaikkea materiaalia tarkasteltiin arvioiden ja harkiten, myös kirjallisuutta. Keskustelut 

ja esseekirjoitukset pohjustettiin mahdollisimman hyvin, ennen jokaista esseekirjoi-

tusta ja haastattelua jokaiselle osallistuvalle kerrottiin mistä tutkimuksessa on kyse 

sekä vastattiin epäselvissä tilanteissa. Tutkimukseen osallistuvilla oli oikeasti konk-

reettisesti mahdollisuus vaikuttaa, joten uskon tämän auttaneen saamaan totuuden-

mukaisempia vastauksia. Esseekirjoitukset jokainen sai antaa anonyyminä ja ryhmä-

keskustelut pidettiin anonyyminä. Työpajoissa henkilöiden nimet ovat tiedossa mutta 

vastauksista ei voi päätellä mikä on kenenkin vastaus. 

Tutkimusetiikka on otettava huomioon koko tutkimusprosessin ajan, on huomioitava 

tutkijan ja tutkittavan kohteen suhde tutkimuksen aikana. Tutkimusta tekevä tutkija 

voi olla työsuhteessa kohde organisaatioon. (Eriksson & Kovalainen 2008, 65 -66.) 

Tässä opinnäytetyössä tutkija on työsuhteessa case-yritykseen ja on osa tutkittavaa 

organisaatiota. Tämä saattaa aiheuttaa työn objektiivisuuden suhteen kyseenalaista-

mista mutta toisaalta laadullisessa tutkimuksessa tutkija on usein lähellä tutkimaansa 

kohdetta ja täten tutkimus ei ole koskaan täysin objektiivinen. Korostin koko tutki-

muksen ajan rooliani tutkijana sekä tutkimuksen luottamuksellisuutta, myös vastaa-

jien anonymiteettiä korostin. 

Tässä tutkimuksessa on osallistujien anonymiteetti säilynyt niin, ettei missään tutki-

muksen vaiheessa ole tullut selville haastateltavien henkilöllisyys tai sijaintipaikka-

kunta. Tutkimukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Tutkija on pyrkinyt kir-

joittamaan opinnäytetyön siten, ettei tutkijan oma persoona ja omat mielipiteet tule 

liiaksi esiin. Toisaalta tutkijan rooli osana tutkittavaa organisaatio on ollut vaikea, 

koska tutkija on osa tutkimusta ja tutkijan mielipiteet tulisi ottaa huomioon tutki-

muksessa.  

Reliabiliteetti tutkimuksessa tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta, reabili-

teetti-käsitteen käyttöä laadullisessa tutkimuksessa on kritisoitu sen yhteydestä mää-

rälliseen tutkimukseen. Se on syntynyt määrällisen tutkimuksen piirissä ja se vastaa 

enemmän määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 134-136.) 
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Tarkka selostus siitä, miten tutkimus on toteutettu, parantaa tutkimuksen reabiliteet-

tia. Pitää kertoa, miten ja missä aineisto on kerätty sekä tutkimuksen vaiheet. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 232.) Tässä opinnäytetyössä on pyritty mahdollisim-

man tarkkaan kuvaukseen. Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetin suojelemiseksi 

lainaukset on esitetty haastateltavanumeroin (esim. esimies a1 -a7). Myöskään haas-

tateltavien murre tai henkilökohtaiset sanonnat eivät tule esille opinnäytetyössä. 

5 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä on asiakaskokemusvastaan teh-

tävänkuva asiakaskokemuksen johtamisessa Veikkauksen PeRa-yksikössä. Tavoit-

teena oli selventää asiakaskokemusvastaavien toimintaa yksikön esimiesten apuna 

ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa. Tutkimuksen tuloksena löytyi selkeyt-

täviä toimenpide- sekä muutosehdotuksia. Yksikön päälliköiden vastuulle jää, lähte-

vätkö he uudistamaan toimintaa tulosten perusteella. Tutkija auttaa tarvittaessa to-

teutuksessa ja käytännön työssä, ja voi myös alkuun toimia koordinaattorina asiakas-

kokemusvastaavien suuntaan oman työnsä ohella. Kehitysideat ja Veikkauksen asia-

kaskokemusohjelma sekä PeRa-yksiön johtamismalli ovat sovellettavissa muillekin 

aloille toimialasta riippumatta. 

Asiakaskokemus on yksi tärkeimmistä osa-alueista yrityksen toiminnassa, sillä ilman 

asiakasta ei ole yritystä. Kuitenkin tärkeää on pitää huolta omasta henkilöstöstä. Il-

man hyvinvoivaa henkilöstöä ei ole tyytyväisiä asiakkaita. Mikäli henkilöstö voi huo-

nosti, niin se ei pysty suoriutumaan työstään hyvin eikä myöskään halua suositella 

yritystä työantajana tuttavilleen. 

Mediassa (Rantanen 2016) kirjoitetaan, että kaikki kokemukset, joita ihmisille muo-

dostuu työpaikalla vaikuttavat työntekijäkokemukseen. Kaikki ihmisten toiminta kai-

kenlaisissa tilanteissa, suunnitellusti tai suunnittelematta, tiedostaen tai tiedosta-

matta, synnyttää työntekijäkokemuksia. Myös meistä jokainen muodostaa omalla 

toiminnallaan kokemuksia omille työkavereilleen, joko suoraan tai sosiaalisen median 

kautta. Työntekijäkokemuksen parantaminen onkin seikka, johon sekä case-yrityksen 
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että muidenkin palveluliiketoiminnassa toimivien yritysten pitäisi kiinnittää huo-

miota. 

Asiakaskokemus, työntekijäkokemus ja niiden johtaminen ovat lähellä tutkijan sy-

däntä. Tämän tutkimuksen teoriaosuuden kirjoittaminen oli hyödyllistä tutkijan 

oman ammatillisen kehittymisen kannalta, oma ammatillinen asiantuntijuus kasvoi. 

Oli erittäin opettavaista kuulla eri alueiden asiakaskokemusvastaavien sekä esimies-

ten ajatuksia asiakaskokemuksesta ja sen johtamisesta PeRa-yksikössä. Tämän tutki-

muksen avulla saatiin yhtenäistettyä toimintaa yksikössä ja tuloksista on ollut hyötyä 

koko yksikön kehitykseen. Lisäksi tutkimuksen ansiosta tutkija itse sai innostusta ja 

lisämotivaatiota omaan työhönsä. Tutkimus toteutettiin alkuvuoden 2017 ja kevään 

2018 välisenä aikana, oikeastaan työ alkoi jo syksyllä 2015 mutta näkökulma tutki-

mukseen vaihtui ajan kanssa. Tutkijan työskentelyä haittasivat useat YT-neuvottelut, 

joita kohdeyrityksessä käytiin tuon syksyn 2015 jälkeen. Tämä oli otettava huomioon 

tutkimusta kirjoittaessa, ettei katkeruus näistä vaikuttanut työn lopputulokseen. 

Emme voi tietää, missä asiakas ensimmäisen kerran kohtaa yrityksen. Nykypäivänä se 

on usein verkko, kuten Ahvenainen, Gylling ja Leino (2017, 70) toteavat. Löytänä ja 

Kortesuo (2011, 11) kirjoittavat asiakaskokemuksen olevan ihmisten tekemien tulkin-

tojen, kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa. Tästä syystä asiakaskokemus 

on tärkeä tiedostaa myös Veikkauksen PeRa -yksikössä, Pelaamoiden pelimyyjät ja 

Ravintolapelipöytien pelinhoitajat ovat Veikkauksen kasvot. PeRa-yksikössä on ym-

märretty henkilökunnan tärkeys asiakaskokemuksen tuottamisessa, yksikössä on 

luotu laatustandardit ja valittu asiakaskokemusvastaavat. Kuten Löytänä ja Kor-

kiakoski (2014, 172) kirjoittavat henkilökunnalla pitää olla osaamisen lisäksi valtuutus 

hoitaa asiakkaan asiat ja näitä tilanteita varten pitää olla selkeät ohjeet. 

Löytänä ja Korkiakoski (2014, 37) ovat jakaneet asiakaskokemuksen kehittämisen toi-

menpiteet kolmeen vaiheeseen: ensiaskeleet, kypsyysvaihe ja jatkuvan kehityksen yl-

läpitäminen. Tämän tutkimuksen perusteella voi todeta Veikkauksen PeRa-yksikön 

olevan siirtymässä, ellei ole jo siirtynyt, jatkuvan kehityksen vaiheeseen. Ensiaskel-

vaiheessa yritys antaa markkinointilupauksia asiakaskokemukseen liittyen ja aloittaa 

asiakaskokemuksen mittaamisen (mts, 37). PeRa-yksikössä on NPS-mittauksia tehty 
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jo usean vuoden. Kypsyysvaiheessa aletaan jo rekrytoinnissa miettimään hakijoiden 

palveluasennetta ja kykyä antaa tietynlaista asiakaskokemusta asiakkaille sekä vali-

taan mahdollisesti asiakaskokemusvastaavat (mts, 38–41). Asiakaskokemusvastaavat 

PeRa-yksikköön valittiin jo aikaisemmin ja havainnointien perusteella huomattiin, 

että pelimyyjien ja pelinhoitajien rekryissä painotettiin palveluasennetta. Jatkuvan 

kehityksen vaiheessa yrityksen pitää jatkaa kehittymistä, laitettava asiakas kaiken toi-

minnan keskiöön (mts, 39-42). PeRa-yksikössä on halua laittaa asiakas kaiken toimin-

nan keskiöön mutta lait rajoittavat tätä tahtoa. 

Tutkimuksessa käytettiin yhtenä tutkimusmenetelmänä osallistuvaa havainnointia. 

Se on aineiston keruumenetelmänä tässä tutkimuksessa asia, jonka vaikutusta luotet-

tavuuteen pitää pohtia. Tutkija on tässä tutkimuksessa osa tutkittavaa organisaatiota 

eli osa tutkimusta. Olisiko voitu puhua ennemmin aktivoivasta osallistuvasta havain-

noinnista? Aktivoivassa osallistuvassa havainnoinnissa tutkimusasetelma muodoste-

taan ja toteutetaan yhdessä tutkittavien kanssa, näin tehtiin tässä tutkimuksessa 

(Vilkka, 41). Toisaalta kyseessä oli myös piilohavainnointi tyyppinen havainnointime-

netelmä, tutkija osallistui tutkimuskohteen toimintaa toissijaisesti tutkimussyistä. En-

sisijaisesti hän oli työsuhteessa kohdeorganisaatioon, hän ei ollut soluttautunut ryh-

mään vaan kuului siihen työsuhteensa takia. Vilkka (49) toteaa tämän tyyppisen tutki-

musasetelman moraalisesti oikeutetuksi. Luotettavuuden näkökulmasta tutkija joutui 

koko tutkimuksen ajan käymään itsensä kanssa keskustelua, ettei olisi kirjoittanut 

omia ajatuksia tekstiin tai antanut niiden vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia asiakaskokemusta ja sen johtamista 

PeRa-yksikössä työntekijän näkökulmasta, miten pelimyyjä Pelaamossa kokee asia-

kaskokemusvastaavan roolin omassa työssään. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia 

asiakaskokemuksen johtamista eri alueiden välillä, jotta näkisi onko johtaminen tasa-

laatuista eri esimiesalueilla samanlaisessa työympäristössä työskenneltäessä. Olisi 

mielenkiintoista tehdä tutkimus rahapelialan asiakaskokemuksesta asiakkaan näkö-

kulmasta, pystyykö pelimyyjä toiminnallaan vaikuttamaan positiivisesti asiakaskoke-

mukseen. 



58 
 

 

 

Lähteet 

Ahvenainen, P., Gylling, J. & Leino, S. 2017. Viiden tähden asiakaskokemus. Helsingin 
seudun Kauppakamari. 

Avustuskohteet. N.d. Veikkaus. Viitattu 1.8.2018. https://www.veikkaus.fi/fi/yri-
tys#!/avustukset/avustuskohteet 

Bade, R. 2013. Kokonaisuus kadoksissa. Blogikirjoitus Marmai. Viitattu 4.5.2016 
http://www.marmai.fi/blogit/ihmejuttuja/kokonaisuus-kadoksissa-6287792 

Berry, L. L. & Carbone, L. P. 2007. Build Loyalty Through Experience Management. 
Quality Progress, 40, 9, 26 -32. Viitattu 5.9.2018. https://search.proquest.com/open-
view/118d3a5d34fd6905933410d1ba31e16c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34671 

Clark, M. & Bryan, A. 2013.Customer Effort: Help or Hype? Viitattu 5.9.2018. 
http://www.ccma.ie/upload/news/files/1372936500_Cust_Effort_BT_and_H en-
ley_whitepaper_FINAL_15.4.13.pdf 

Dandridge, M. 2010. Customer Experience Magement. Electrical Wholesaling. Vii-
tattu 13.4.2018. http://www.ewweb.com/sales/customer-experience-management 

Duncan, E., Jones, C. ja Rawson, A. 2013. The truth about customer experience. Har-
vard Business Review, 91, 9, 90 -98.  

Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008. Qualitative Methods in Business Research. Lon-
too: Sage. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 2000. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vast-
paino. 

Fischer, M. & Vainio, S. 2015. Potkua palvelubisnekseen, asiakaskokemus luodaan yh-
dessä. Helsinki: Talentum. 

Gerdt, B. & Korkiakoski, K. 2016. Ylivoimainen asiakaskokemus. Helsinki: Talentum 
Pro.  

GfK. N.d. 2013. Customer Effort - How to use Customer Effort as a Customer Experi-
ence Measure. Viitattu 20.5.2018. http://www.gfk.com/uk/documents/thought-pie-
ces/customer-effort.pdf 

Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYpro. 

https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/avustukset/avustuskohteet
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/avustukset/avustuskohteet
http://www.marmai.fi/blogit/ihmejuttuja/kokonaisuus-kadoksissa-6287792
https://search.proquest.com/openview/118d3a5d34fd6905933410d1ba31e16c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34671
https://search.proquest.com/openview/118d3a5d34fd6905933410d1ba31e16c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34671
http://www.ewweb.com/sales/customer-experience-management
http://www.gfk.com/uk/documents/thought-pieces/customer-effort.pdf
http://www.gfk.com/uk/documents/thought-pieces/customer-effort.pdf


59 
 

 

Hatch, M.J & Cunliffe, A.L. 2013. Organization Theory. Modern, Symbolic, and Post-
modern Perspectives. 3. Painos. Great Britain: Ashford Colour Press Ltd, Gosport, 
Hampshire.  

Haukijärvi, N., Kangas, A., Knuutila, H., Leino-Richert, E. & Teirasvuo, N. 2014. Tavoit-
teena aktiivinen ja työelämälähtöinen oppiminen. Turun ammattikorkeakoulu. Tam-
pere. Viitattu 12.4.2018. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165107.pdf 

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Kananen, J. 2008. Kvali – Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Kananen, J. 2009. Toimintatukimus yritysten kehittämisessä. Jyväskylän ammattikor-
keakoulun julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä: kehittämistutkimuksen kirjoit-
tamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 134. Jyväskylä: 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Kananen, J. 2017. Laadullinen tutkimus prograduna ja opinnäytetyönä. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun julkaisuja – sarja 234. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkea-
koulu.  

Korkiakoski, K. & Ylikoski, T. 2013. Suosittelun johtamisen pikaopas. Futurelab.  

Kortesniemi, A. 2013. Asiakaspalaute on loistava mahdollisuus. Viitattu 27.4.2018. 
http://blog.digia.com/tech/2013/08/08/asiakaspalaute-on-loistava-mahdollisuus-pe-
lastaa-asiakaskokemus 

Löytänä, J. & Korkiakoski, K. 2014. Asiakkaan aikakausi, rohkeus + rakkaus = raha. 
Helsinki: Talentum. 

Löytänä, J. & Kortesuo, K. 2011. Asiakaskokemus – Palvelubisneksestä kokemusbis-
nekseen. Helsinki: Talentum.  

Metsämuuronen, J. 2006. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International 
Methelp.  

Meyer, C. & Schwager, A. 2007. Understanding Customer Experience. Harward Busi-
ness Review. Viitattu 6.11.2017. https://hbr.org/2007/02/understanding-customer-
experience 

Mikä Veikkaus on. N.d. Veikkaus. Viitattu 1.8.2018. https://www.veikkaus.fi/fi/yri-
tys#!/yritystietoa/mika-veikkaus-on 

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165107.pdf
http://blog.digia.com/tech/2013/08/08/asiakaspalaute-on-loistava-mahdollisuus-pelastaa-asiakaskokemus
http://blog.digia.com/tech/2013/08/08/asiakaspalaute-on-loistava-mahdollisuus-pelastaa-asiakaskokemus
https://hbr.org/2007/02/understanding-customer-experience
https://hbr.org/2007/02/understanding-customer-experience
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/yritystietoa/mika-veikkaus-on
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/yritystietoa/mika-veikkaus-on


60 
 

 

Morgan, J. 2017. The Employee Experience Advantage. Hoboken: John Wiley & Sons. 

Myyntipaikat. N.d. Veikkauksen intranet. Vain sisäiseen käyttöön. Viitattu 1.8.2018 

Mäki, A. 2017. Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä. Vaa-
san yliopisto. Viitattu 6.8.2018 http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-
730-9.pdf 

Mäntyranta, T & Kaila, M 2008. Fokusryhmähaastattelu laadullisen tutkimuksen me-
netelmänä lääketieteessä. Duodecim 124. 1507-1513. Viitattu 5.9.2018. 
http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo97349.pdf 

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät, Uuden-
laista osaamista liiketoimintaan. Porvoo: WSOYpro. 

Prusak, L. 2010. What Can't Be Measured. Harvard Business Review. Viitattu 
31.8.2018. https://hbr.org/2010/10/what-cant-be-measured 

Puusa A. & Juuti, P. 2011. Menetelmäviidakon raivaajat: Perusteita laadullisen tutki-
muslähestymistavan valintaan. Helsinki: JTO. 

Rahapeliala. N.d. Veikkaus.fi Viitattu 6.8.2018. https://www.veikkaus.fi/fi/yri-
tys#!/yritystietoa/rahapeliala 

Rantanen, M. 2013. Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelupolun mukaisesti. 
Opinnäytetyö, AMK. Laurea ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma. Vii-
tattu 14.5.2017. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75649/Ranta-
nen_Marjo.pdf?sequence=1 

Rantanen, M. 2016. Tunnelmamuotoilu. Helsinki: Talentum Pro.  

Rantanen, S. 2016. Mitä työntekijäkokemuksen tarinnallistaminen tarkoittaa? Blogi-
julkaisu 16.11.2016. Viitattu 26.4.2018.  http://emine.fi/mita-tyontekijakokemusten-
tarinallistaminen-tarkoittaa/ 

Reinboth, C. 2008. Johda ja kehitä asiakaspalvelua. Helsinki: Tammi.  

Reiss, R. 2014. How Top CEOs Transform Companies Around The Customer, Like The 
New Kentucky Derby Videoboard. Forber. Viitattu 21.8.2018. 
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2014/04/21/how-top-ceos-transform-
companies-around-the-customer-like-the-new-kentucky-derby-video-
board/#2ed9dce932ac 

Saaranen-Kauppinen, A & Anna Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäope-
tuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 
30.8.2018. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ 

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-730-9.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-730-9.pdf
http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo97349.pdf
https://hbr.org/2010/10/what-cant-be-measured
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/yritystietoa/rahapeliala
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/yritystietoa/rahapeliala
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75649/Rantanen_Marjo.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75649/Rantanen_Marjo.pdf?sequence=1
http://emine.fi/mita-tyontekijakokemusten-tarinallistaminen-tarkoittaa/
http://emine.fi/mita-tyontekijakokemusten-tarinallistaminen-tarkoittaa/
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2014/04/21/how-top-ceos-transform-companies-around-the-customer-like-the-new-kentucky-derby-videoboard/#2ed9dce932ac
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2014/04/21/how-top-ceos-transform-companies-around-the-customer-like-the-new-kentucky-derby-videoboard/#2ed9dce932ac
https://www.forbes.com/sites/robertreiss/2014/04/21/how-top-ceos-transform-companies-around-the-customer-like-the-new-kentucky-derby-videoboard/#2ed9dce932ac
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/


61 
 

 

Shaw, C. 2007. The DNA of Customer Experience – How Emotions Drive Value. Great 
Britain: Palgrave Macmillan. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research methods for business stu-
dents. Fifth edition, Lombarda, Pearson Education Limited. 

Temkin, B. 2015. To Improve Customer Experience, Engage Your Employees. Viitattu 
26.4.2018. http://www.destinationcrm.com/Articles/Columns-Departments/Custo-
mer-Experience/To-Improve-Customer-Experience-Engage-Your-Employees-
103608.aspx 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2011. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 
Tammi. 

Tuomi, J & Sarajärvi, A. 2012. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 9.p. Helsinki: 
Tammi. 

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Talentum.  

Työpaikat. N.d. Veikkaus. Viitattu 1.8.2018. https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/ty-
opaikat/avoimet-tyopaikat 

Vastuullisuus. N.d. Veikkaus. Viitattu 1.8.2018. https://www.veikkaus.fi/fi/yri-
tys#!/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma 

Venkat, R. 2007. Impact of customer experience on satisfaction, brand image and 
Loyalty. Viitattu 30.8.2018. http://ojs.acadiau.ca/in-
dex.php/ASAC/article/view/1037/896 

Verhoef, P.C., Lemon, K. N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M. & Schle-
singer, L. A. 2009. Customer Experience Creation: Determinants, Dynamics and Man-
agement Strategies. Journal of Retailing, 85, 1, 31-41. Viitattu 20.5.2018. 
https://www.rug.nl/staff/p.c.verhoef/jr_customer_experience.pdf 

Vilkka, H. Tutki ja havainnoi. Viitattu 7.9.2018. http://hanna.vilkka.fi/wp-con-
tent/uploads/2014/02/Tutki-ja-havainnoi.pdf 

 

 

  

http://www.destinationcrm.com/Articles/Columns-Departments/Customer-Experience/To-Improve-Customer-Experience-Engage-Your-Employees-103608.aspx
http://www.destinationcrm.com/Articles/Columns-Departments/Customer-Experience/To-Improve-Customer-Experience-Engage-Your-Employees-103608.aspx
http://www.destinationcrm.com/Articles/Columns-Departments/Customer-Experience/To-Improve-Customer-Experience-Engage-Your-Employees-103608.aspx
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/tyopaikat/avoimet-tyopaikat
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/tyopaikat/avoimet-tyopaikat
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma
http://ojs.acadiau.ca/index.php/ASAC/article/view/1037/896
http://ojs.acadiau.ca/index.php/ASAC/article/view/1037/896
https://www.rug.nl/staff/p.c.verhoef/jr_customer_experience.pdf
http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-havainnoi.pdf
http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-havainnoi.pdf


62 
 

 

Liitteet 

Liite 1. Esimiesten työpaja kevät 2017 ohjeistus 
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Liite 2. Esimiesten työpaja kevät 2018 ohjeistus 

Jakaantukaa ryhmiin pohtimaan 

Kirjoittakaa muistilapuille ajatuksia  

 

1. Pohtikaa askon roolia suunnannäyttäjänä. Millaisia ta-

voitteita Askojen kiertovuoroille tulisi asettaa? Kuinka 

Askon tulisi toimia omissa vuoroissaan? Verratkaa koke-

muksia, etsikää parhaita käytäntöjä.  

 

2. Pohtikaa askon roolia suunnannäyttäjänä. Millaista 

palautetta ja millaisia raportteja kentältä halutaan? Mi-

ten kentän palaute tulisi käsitellä, jotta se johtaisi pa-

rempaan asiakaskokemukseen? 

 

3. Pohtikaa askojen toimintaa. Miten asiat voisi tehdä 

toisin ja mitä muutoksia se edellyttäisi? Mitä muutoksia 

pitäisi nykytilanteeseen tehdä, jotta asiat olisivat parem-

min? 

 

 

 


