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1

Johdanto

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen asiakaskokemusta tutkimalla, miten asiakkaat kokivat kohdeyrityksen palvelut. Kyselyllä selvitettiin
asiakaskokemuksen nykytila. Kyselystä saatujen tutkimustulosten perusteella kehitettiin
asiakaskokemusta palvelumuotoilun avulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää asiakkaan palvelupolun kosketuspisteitä, joissa asiakaskokemusta voidaan kehittää siten, että
asiakas kokee saavansa paremmin tarpeitaan vastaavia palveluja ja arvoa. Parantamalla
asiakaskokemusta pyritään saamaan asiakas sitoutumaan ja rakentamaan liiketoimintaa
yhä ammattimaisemmaksi ja siten kasvattaen liikevaihtoa ja asiakastyytyväisyyttä. Kehittämistyön tuloksena syntyi konkreettisia kehittämisehdotuksia, joiden keskiöön tulee asiakas ja asiakkaan kokemus.
Opinnäytetyöni aihevalintaan vaikutti mielenkiintoni asiakaspalvelua ja hyvinvointitoimialaa kohtaan, aiempi oma kokemus yrittäjyydestä sekä toimeksiantajan tarve selvittää
asiakaskokemuksen nykytila ja kehittää liiketoimintaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Lisäksi toimin kyseisessä yrityksessä hallituksen jäsenenä, joten koin
kehittämishankkeen erityisen motivoivana. Toimeksiantajayritys Cranion Oy on hyvinvointipalveluja tuottava suomalainen yritys, jossa on tällä hetkellä töissä viisi Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) rekisterissä olevaa ammattilaista.
Asiakaskokemus ja asiakkaan kokema arvo ovat tärkeitä lähtökohtia kehitettäessä palveluja. Palvelut yksilöllistyvät, asiakkaiden tietoisuus ja vaatimustaso palveluja kohtaan on
kasvanut. Asiakaskokemuksen kehittäminen yrityksessä alkaa aina asiakastarpeesta, kehittämistä ei pitäisi aloittaa yrityksen sisäisestä tarpeesta kytkeä henkilöstön bonus- ja
palkkiojärjestelmä asiakastyytyväismittareihin. Jos johdetaan asiakassuhteita pelkästään
datan avulla, katsotaan asiakasta yrityksen näkökulmasta eikä yritystä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan arjessa yrityksen toiminta voi näyttää hyvin erilaiselta kuin järjestelmän
mittareiden mukaan. Asiakasymmärrystä lisäämällä saadaan kokonaiskuva asiakkaan
motiiveista, jolloin voidaan luoda palveluja niin, että ne vastaavat asiakkaan odotuksia ja
tarpeita. Tämän vuoksi asiakkaan kokemuksen mittaaminen on liiketoimintakriittistä tietoa.
Asiakaskokemus muodostuu erilaisissa asiakkaan kokemissa kosketuspisteissä yrityksen
kanssa. Asiakkaalle hyvä kokemus tarkoittaa helppoutta, tehokkuutta ja positiivista tunnekokemusta. Kun yrityksen asiakaslupaus vastaa asiakkaiden tarpeita ja on linjassa yrityksen toiminnan kanssa, voidaan olettaa asiakkaan saavan etsimiään kokemuksia. Tämä
kehittämishanke pyrkii vastaamaan rohkeasti tulevaisuuden haasteisiin uudistamalla liiketoimintaa asiakaskokemusta kehittämällä, kuten myös maamme hallitusohjelmaan on kirjattu.
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Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman 10.12.2019 mukaan ”Vauhditetaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaava rohkeaa uudistumista.”
Hallituksen ohjelmaan on kirjattu selkeästi tavoite, jossa halutaan mahdollistaa yritysten
kasvua ja uudistumista erilaisten yritysten tarpeet tunnistaen. Lisäksi hallituksen ohjelman
mukaan tehdään yrittäjyysstrategia, jonka avulla kasvatetaan yrittäjyyttä kohtaan myönteistä ilmapiiriä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa mikroyritysten työllistämisen edistäminen, yksinyrittäjien aseman parantaminen ja liiketoimintamallien kehittäminen. (Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31, 2019, 101.)
Seuraavissa luvuissa avataan systemaattisesti kehittämisprosessin etenemistä. Ensimmäiseksi kuvataan lyhyesti toimeksiantajayrityksen hyvinvointiliiketoiminta-alaa yleisesti,
esitellään toimeksiantajayritys, tutkimuksen tavoitteet sekä avataan keskeiset käsitteet.
Sen jälkeen syvennytään valittuun tietoperustaan. Tietoperusta muodostuu asiakaskokemuksesta, asiakaskokemuksen johtamisesta, kehittämisestä ja mittaamisesta. Tutkimuksen esittely aineistonkeruumenetelmineen ja asiakaskyselyn tuloksineen esitellään ennen
pohdintaa, jossa käydään läpi keskeiset tulokset peilaten tietoperustaan, johtopäätökset ja
kehittämisehdotukset sekä viimeisenä oman oppimisen arviointi.
1.1

Hyvinvointiala ja vaihtoehtoiset hoitomuodot

Hyvinvointiala on erittäin monia aloja käsittävä kokonaisuus, minkä vuoksi siitä ei voida
tehdä täsmällistä ja aukotonta määritelmää. Pikemminkin on enemmän tarkasteltavasta
näkökulmasta riippuvaista, minkä alojen lasketaan kuuluvaksi hyvinvointialaan. Työ- ja
elinkeinoministeriön eli TEM:n toimialaraportissa 2018 pyritään luomaan kuvaa hyvinvointialan yrityksistä valituista näkökulmista käsin. Valintaa määrittää osaltaan myös toimialaluokituksen (TOL 2008) käyttämä luokitusjärjestelmä, sillä käyttämällä kyseistä luokitusjärjestelmää mahdollistaa se laajojen tilastoaineistojen hyödyntämisen, vaikkei tilastoluokitus
ei luonnollisestikaan ole kaiken kattava. Hyvinvointialan yritykset jakaantuvat TEM:n raportissa terveysalaan, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja liikunta-alaan. Käytettyyn luokitukseen sisältyy niin valmistukseen, kaupan alaan kuin palveluihin liittyviä aloja esim. apteekit, sosiaalihuollon laitospalvelut, lääkeaineiden- ja lääkkeiden valmistusta harjoittavien
yritykset sekä urheiluvälineiden vähittäiskauppa. (TEM 2018, 14.) Tilastoluokitus ei ole
tätä kehittämishanketta varten riittävän hienojakoinen, koska tässä opinnäytetyössä hyvinvointialalla tarkoitetaan täydentäviä tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoavia yrityksiä, tarkemmin sanottuna manuaalisen käsittelyn hoitoja kuten hieronta ja manuaalinen migreenihoito.

5

Sosiaali- ja terveydenhuoltolan ammatinharjoittamisoikeudet Suomessa myöntää hakemusten perusteella Valvira (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Terveydenhuollossa ammattioikeuden saaneita oli vuonna 2015 yli 400 000. Näistä suurin ryhmä on
nimikesuojattu lähihoitaja (128 914), muita nimikesuojattu ammatteja ovat muun muassa
laillistettu sairaanhoitaja (89 269), nimikesuojattu fysioterapeutti (16 074) ja hieroja
(14 580). (THL 2015, 39.) Vuonna 2018 laillistettuja koulutettuja hierojia oli 20 263 (THL
2018, 9).
Tuki- ja liikuntaelimistön kivut ja toiminnanvajavuudet ovat yleisiä Suomessa. FinTerveys
2017 -tutkimuksessa selvitettiin tuki- ja liikuntaelinsairauksia väestössä. Selkäkipua oli
(tutkimusajankohtana) viimeksi kuluneen kuukauden aikana (30 päivää) kokenut vajaa
puolet (44 %) miehistä ja lähes puolet (48 %) naisista. Niskakipua oli tuntenut 37 prosenttia miehistä ja yli puolet (51 %) naisista, olkapääkipua 37 prosenttia miehistä ja vajaa puolet (39 %) naisista. (THL 2018, 80-81.)
Lääkärilehden artikkelin (Lääkärilehti 2017) mukaan ihmiset hakevat päänsäryn, selkäkivun ja muiden kiputilojen hoitoon vaihtoehtoisten hoitomuotojen menetelmiä. Täydentävillä tai vaihtoehtoisilla hoitomuodoilla tarkoitetaan lääkkeetöntä hoitoa. Näitä menetelmiä
ovat manuaaliset terapiat (hieronta, osteopatia, vyöhyketerapia), perinteiset aasialaiset
hoitomuodot (akupunktio, kiinalainen lääketiede), vaihtoehtoiset lääkintämuodot (homeopatia, yrttiterapia) ja mielen sekä kehon terapiat mm. hypnoosi. Naiset ja korkeammin koulutetut hyödyntävät täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja yleisemmin kuin muut. Useimmin
käytetyt hoitomuodot ovat hieronta, osteopatia, homeopatia ja yrttihoidot. Lisäksi huomioitavaa on, että näitä vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitoja käytetään tavanomaisen lääketieteen rinnalla. Lääkärilehden artikkeli perustuu Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen
vuonna 2014 tehtyyn tutkimukseen, jossa aineistoa oli yli 20 Euroopan maasta. (Lääkärilehti 2017.)
Suomen Lääkäriliiton vaihtoehtoiset hoitomuodot -artikkelin (Suomen lääkäriliitto 2020)
mukaan ihmiset käyttävät paljon hoitoja, jotka eivät kuulu lääketieteen piiriin. Syitä vaihtoehtohoitojen käyttöön on runsaasti. Syynä voi olla ideologinen, yksilön omaan maailmankuvaan perustuva syy, esimerkiksi antroposofia, pettymys hoitotulokseen tai kohteluun virallisessa terveydenhuollossa. Eri kulttuureissa ja aikakausina on paljon vaihtelua siinä,
mitkä hoitomuodot kuuluvat mihinkin kategoriaan. Raja lääketieteen ja vaihtoehtohoitojen
välillä ei ole selväpiirteinen. Joskus jokin hoitomuoto, esimerkiksi akupunktio, siirtyy vähitellen osittain lääketieteen piiriin. Toisin kuin Suomessa muun muassa homeopaattisten
valmisteiden käyttö on useissa Keski-Euroopan maissa laajasti hyväksyttyä myös lääkärien keskuudessa. (Suomen lääkäriliitto 2020.)
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Vaihtoehtohoitoja on jossakin määrin tutkittu lääketieteen hyväksymillä tieteellisillä menetelmillä. Valtaosasta ei kuitenkaan ole käytettävissä sellaista tutkimustietoa, jolla voitaisiin
perustella hoidon hyöty, ja toisaalta tietoa puuttuu yhtä lailla myös näiden hoitojen mahdollisista haitoista. (Suomen lääkäriliitto 2020.)
1.2

Toimeksiantajayrityksen esittely

Cranion Oy on hyvinvointipalveluja tuottava suomalainen yritys, jossa on tällä hetkellä
töissä viisi Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) rekisterissä olevaa
ammattilaista. Cranion Oy on Espoon Perkkaalla toimiva migreenin lääkkeettömään hoitoon erikoistunut hoitoklinikka. Muita hoitopalveluita ovat klassinen hieronta, urheiluhieronta, faskia- eli lihaskalvokäsittely, kinesioteippaus, hoitava kuumakivihieronta, fysioterapia ja lymfaterapia. Yritys on ollut toiminnassa vuodesta 2012. (Cranion 2020.)
Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 hiukan yli 200 000 euroa ja vuosina 2018 ja 2019 liikevaihto oli laskenut lähemmäs 100 000 euroa (Hakala 4.3.2020). Yritykselle ei ole määritelty toimintaa tukevia missiota, visiota tai arvoja. Verkkosivuilla on kuitenkin kerrottu CMT
Method -migreenihoidon toimintaperiaatteesta, joka perustuu asiakaskeskeiseen ja yksilölliseen palveluun, ennaltaehkäisevään hoitoon sekä asiakkaan kuunteluun ja läsnäoloon. Cranion Oy:llä on www-sivut, Facebook-sivut, joiden kautta palveluja markkinoidaan. (Cranion 2020.)
Seuraavaksi kuvataan lyhyesti tuki- ja liikuntaelin sairauksien ilmiötä ja yleisesti migreeniä
sekä Cranion Oy:n pääpalveluja; migreenihoitoa ja hierontapalvelua, joiden asiakaskokemuksen kehittämiseen tämä tutkimus kohdistuu. Muut Cranion Oy:n palvelut eivät muodosta merkittävää osaa liikevaihdosta, joten muut palvelut rajattiin kehittämishankkeen ulkopuolelle. Tässä työssä jätettiin myös kuvaamatta yksityiskohtaisesti sairauksien taudinkuvat, syyt, oireet ja muut hoitomenetelmät, koska ei kehitetä itse hoitomenetelmää vaan
asiakaskokemusta.
1.2.1

Lääkkeetön migreenihoito

Migreeni ei ole samanlainen kaikilla ihmisillä. Osalla on oireita (esim. näköhäiriö, huimaus)
ennen varsinaista päänsärkyä, osalla migreenisärky alkaa suoraan ilman kohtausta edeltäviä oireita, osa pärjää ilman lääkkeitä, osa selviää apteekin itsehoitosärkylääkkeillä ja
osa joutuu turvautumaan migreenin kohtaushoitoon kehitettyihin reseptilääkkeisiin. Joillakin migreeni on niin hankala, että joudutaan käyttämään estohoitoa. Joka 10. henkilö potee migreeniä, joten vaiva on melko yleinen. Lisäksi koulunsa aloittavista lapsista noin 5
prosentilla on migreeniä, yli 10-vuotiaista pojista 8–15 prosentilla ja tytöistä 10–25 prosentilla on migreeniä. (Suomen käypä hoito 2016.)
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Lääkkeetön migreenihoito CMT Method® on rekisteröity tavaramerkki, Suomessa hyvinvointiammattilaisen kehittämä hoitomenetelmä, jossa manuaalisesti käsitellään pään ja
kasvojen aluetta sekä niska-hartia -aluetta. CMT Method -hoidoissa vaikutetaan ennakolta
migreeniä aiheuttaviin tekijöihin, jolloin aineenvaihdunta ja verenkierto tehostuvat, hermosto rauhoittuu ja lihaskireydet lievittyvät tehokkaasti. Hoidossa tärkeä osa palvelua on
asiakkaitten ohjaus itsehoitoon ruokavalion ja elämäntapojen suhteen. CMT Method -hoito
aloitetaan aina maksuttomalla alkukartoituskäynnillä, jossa keskustellaan asiakkaan yksilöllisestä hoidon tarpeesta ja kerrotaan hoidosta. Parhain hoitotulos saavutetaan sarjahoidoilla, jotka toteutetaan 2-5 viikon aikana noin 3-5 hoitokerralla. Hoitoon myydään sarjakortteja, jolloin kertahinta on hieman edullisempi kuin normaali 79 euron kertahinta. (Cranion 2020.)
CMT Method -migreenihoidolla pyritään siis vaikuttamaan migreeniin ennaltaehkäisevästi.
Hoidolla ei pystytä poistamaan migreenitaipumusta, mutta CMT Method -hoidoilla migreenikohtauksia voidaan ennaltaehkäistä sekä vaikuttaa niiden voimakkuuteen ja kestoon.
Asiakkaiden kokemuksien perusteella voidaan todeta, että hoidon avulla he ovat pystyneet vähentämään migreenilääkkeiden käytön määrää, ja elämänlaadun koetaan parantuneen merkittävästi hoitojen aloittamisen jälkeen. (Cranion 2020.)
1.2.2

Hierontapalvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleistyvät Suomessa ja niistä kärsii noin joka viides työikäinen. Tyypillisiä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ovat erilaiset hartioiden, niskan ja selän
hartioiden vaivat. Mielenterveysongelmien jälkeen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat
toiseksi merkittävin työkyvyttömyyden aiheuttaja vuonna 2015. (Duodecim 2019.)
Toimeksiantajayrityksen hierontapalveluja ovat klassinen hieronta ja tehokas urheiluhieronta. Klassisessa hieronnassa käsitellään pehmytkudoksia tehostaen aineenvaihduntaa
ja verenkiertoa, jolloin kehon kuona-aineet saadaan poistumaan kehosta. Hieronta rentouttaa lihaksia ja lievittää lihasten jäykkyydestä johtuvaa kipua. Tunnin hieronta maksaa
58 euroa ja uusille asiakkaille tarjotaan hierontaa tutustumishintaan 39 euroa. (Cranion
2020.) Tässä kehittämishankkeessa käytän termiä hieronta molemmista palveluista (klassinen hieronta ja urheiluhieronta), vaikka niiden toteuttamistavassa on eroja.
1.3

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen asiakaskokemusta tutkimalla, millaisena kohderyhmä eli yrityksen asiakkaat kokivat Cranion Oy:n palvelut. Kyselyllä selvitettiin asiakaskokemuksen nykytila, ja saatujen tutkimustulosten perusteella kehitettiin asiakaskokemusta palvelumuotoilun avulla. Opinnäytetyön tavoitteena
8

oli ensin löytää asiakkaan palvelupolun kosketuspisteitä, joissa asiakaskokemusta voidaan kehittää siten, että asiakas kokee saavansa paremmin tarpeitaan vastaavia palveluja ja arvoa. Parantamalla asiakaskokemusta pyritään saamaan asiakas sitoutumaan ja
rakentamaan liiketoimintaa yhä ammattimaisemmaksi ja siten kasvattaen asiakastyytyväisyyttä ja liikevaihtoa. Kehittämistyön tuloksena syntyi konkreettisia kehittämisehdotuksia,
joiden keskiöön tuli asiakas ja asiakkaan kokemus. Toimeksiantajayrityksen Cranion Oy:n
tärkein tehtävä on palvella asiakasta ja tuottaa asiakkaalle sen yksilöllisiä tarpeita tyydyttävää palvelua.
Cranion Oy:ssä ei oltu koskaan aikaisemmin tehty systemaattista asiakaskyselyä, joten
kyselyllä kerättiin ensimmäistä kertaa tietoa asiakaskokemuksen nykytilasta. Kysely lähetettiin kaikille ajanvarausrekisterissä olevalle asiakkaalle eli kyseessä oli kokonaistutkimus.
Palveluprosessin kehittämismenetelmänä käytettiin palvelumuotoilua, joka pohjautui syvään asiakasymmärrykseen. Kysely ja kehitysehdotukset nivottiin palvelumalliin (service
blueprint) eli asiakkaan palvelupolun kosketuspisteisiin. Kyselyn tulokset analysoitiin ja kehitysehdotuksia ideoitiin sen jälkeen virtuaalityöpajassa palvelumuotoilun tupla timantti menetelmää hyödyntäen.
1.4

Tutkimuksen rajaus ja kehittämistyötä ohjaavat kysymykset

Tutkimuskysymyksellä tarkennetaan, mitä tutkimuksessa tehdään, miten ja mistä näkökulmasta. Tutkimuskysymystä voidaan lisäksi tarkentaa tarvittaessa lisäkysymyksellä, joka
täsmentää pääkysymystä ja rajaa samalla tutkimusaihetta. Tietoperusta antaa raamit tutkimuskysymykselle ja -ongelmalle, jolloin ne ovat osa tutkimusta, näin tutkimus saa tieteellisen ominaispiirteensä. (Spoken Oy 2017.)
Tässä opinnäytetyössä etsittiin vastauksia seuraavaan tutkimuskysymykseen ja sen alakysymykseen: Millaisena asiakkaat kokevat Cranion Oy:n palvelut?
Alakysymys: Mitä asiakkaan kosketuspisteitä pitää kehittää palvelumuotoilun keinoin?
Näiden tutkimuskysymysten avulla selvitettiin kyselyllä asiakaskokemuksia toimeksiantajayrityksestä. Asiakaskokemusta tutkittiin helppouden, tehokkuuden ja tunteen näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin asiakaskokemusta kahdesta palvelusta, jotka ovat hierontapalvelu ja migreenin lääkkeetön hoito. Migreenihoidon kysymyksillä selvitettiin samalla asiakaslupaus. Yrityksellä on myös muita palveluja, mutta niiden vaikutus liikevaihtoon on vähäinen, joten muut palvelut rajattiin pois tästä tutkimuksesta. Asiakaskyselyssä saatujen
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tutkimustulosten perusteella kehitettiin liiketoimintaa palvelumuotoilun menetelmillä. Tuloksista saatujen tietojen perusteella ehdotettiin toimenpiteitä, joilla asiakaskokemusta voidaan parantaa.
Asiakaskokemukseen vaikuttavia asioita oli paljon, mutta yrityksen brändin vaikutuksen
asiakaskokemukseen jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska sitä ei ole määritelty
toimeksiantajayrityksessä. Lisäksi asiakaskokemuksen johtamisen vaikutuksia yrityksen
liiketoimintaan rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska tarkoitus oli kartoittaa asiakkaan kokemuksia.
Asiakaskokemusta voi tutkia digitaalisen asiakaskokemuksen ja oikean, fyysisen kohtaamisen kannalta. Tässä kehittämishankkeessa painotettiin asiakaskokemusta oikeassa
kohtaamisessa, mutta digitaalisuutta ei voitu täysin rajata pois. Koska opinnäytetyössä
keskityttiin asiakaskokemukseen kehittämiseen, systemaattisesti tietoa asiakkaista keräävät tietojärjestelmät (CRM=customer relationship management) jätettiin myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Positiivinen tunne-energia työyhteisökokemuksessa luo organisaatiolle kyvyn antaa parhaimpansa asiakkaan kohtaamisissa, ja näin syntyy organisaatiolle ylivertainen kilpailukyky. Työyhteiskokemuksen tärkeydestä huolimatta tämä osa-alue jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska tässä tutkimuksessa selvitettiin ja kehitettiin asiakaskokemusta puhtaasti asiakkaan näkökulmasta eli asiakaskokemuksen kehittäminen yrityksessä alkaa aina asiakastarpeesta. Teoriaosuudessa avattiin kuitenkin työyhteisökokemusta, koska se on tärkeä jatkokehityskohde tulevaisuudessa - ihan jo työhyvinvoinnin ja
-motivaation lisäämisen kannalta, ja henkilöstö on keskeisessä roolissa asiakaskokemuksessa.
1.5

Keskeiset käsitteet

Asiakaskokemus (customer experience) on niiden mielikuvien, tunteiden ja kohtaamisten
summa, jonka asiakas muodostaa yrityksen toiminnasta. Asiakaskokemukseen vaikuttavat alitajuisesti tehdyt tulkinnat ja ihmisen tunteet. Asiakaskokemus ei ole rationaalinen
päätös. Siksi siihen, minkälaisen asiakaskokemuksen asiakas muodostaa, ei ole täysin
mahdollista vaikuttaa. Yritys voi kuitenkin valita, millaisia kokemuksia se pyrkii luomaan
asiakkaalle. Asiakaskokemus muodostuu erilaisissa kosketuspisteissä yrityksen kanssa,
joten sen luomiseen vaikuttaa kaikki, mitä yritys on ja tekee. (Löytänä & Kortesuo 2011,
luku 1.)
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Asiakasarvo (customer value) Asiakkaan kokema arvo saatujen hyötyjen ja uhrausten
ero. Hyödyllä tarkoitetaan yrityksen tuottamia kokemuksia, jotka tyydyttävät asiakkaan tarpeen. Uhrauksia ovat puolestaan hinta tai käytetty aika. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku
2.) Yrityksen perustehtävä on luoda arvoa asiakkaalle. Arvo on suhteellinen käsite, koska
asialla on tietty arvo vain, jos henkilö kokee sen tietyn arvoiseksi. Absoluuttista arvoa ei
ole siis olemassa. (Tuulaniemi 2011, luku 1.)
CX3D-malli Mallissa yhdistetään tehokkuuden, helppouden ja tunteiden mittaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Mallissa valitaan päämuuttujille (tehokkuus, helppous ja tunteet)
toimialan mukaan kolme sopivaa kysymystä, joista lasketaan keskiarvo päämuuttujille.
Keskiarvojen kehitystä voi verrata NPS-tulokseen. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2.)
Kosketuspiste Asiakkaalle syntyy kohtaamisia ns. kosketuspisteissä, joissa asiakas kohtaa yrityksen eri toimintoja. Näissä kosketuspisteissä voidaan myös kuvata ja hahmottaa,
millaisia kokemuksia asiakkaalle muodostuu ja miten ne vaikuttavat asiakaskokemukseen.
(Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3.)
Palvelumuotoilu (service design) Palvelumuotoilu on prosessi ja työkaluvalikoima, joilla
kehitetään asiakaskokemusta. Palvelumuotoilu on järjestelmällinen tapa kehittää ja innovoida palveluja yhtä aikaa sekä intuitiivisesti että analyyttisesti. (Tuulaniemi 2011, luku 1.)
Palvelumalli (service blueprint) Palveluprosessin kuvausta kutsutaan palvelumalliksi (service blueprint), joka perustuu prosessiajatteluun. Palvelumallissa määritellään ja kuvataan
visuaalisesti asiakkaan kulkema palvelumatka, jossa palvelun tuottamisesta ja siihen liittyvistä resursseista ja asiakkaan osuudesta ilmenee asiakkaan kokemat näkyvät osat sekä
asiakkaalle näkymäton osa. (Tuulaniemi 2011, luku 6.)
Palvelupolku Palvelupolusta, josta käytetään myös termiä palvelupistepolku (customer
journey), on yrityksen palvelukokonaisuuden kuvaus, jossa on havainnollistettu asiakkaan
kokema palvelu vaiheittain eri kosketuspisteissä. (Tuulaniemi 2011, luku 2-6.)
Suositteluhalukkuus (Net Promoter Score=NPS) NPS tarkoittaa suositteluhalukkuutta
asiakaskokemuksen mittarina: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä X ystävällesi
tai kollegallesi?” Nettosuositteluluku lasketaan suosittelijoiden prosentuaalinen osuus erotettuna ei-suosittelijoiden prosentuaalinen osuus. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 7.)
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2

Asiakaskokemus kilpailuetuna

Tässä luvussa käsitellään asiakaskokemusta ja avataan erilaisia asiakaskokemukseen liittyviä käsitteitä sekä niitä elementtejä, jotka vaikuttavat asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen, kehittämiseen sekä mittaamiseen. Teoreettinen viitekehys on esitetty kuviossa 1.
ja se on jaettu neljään osaan, jotka ovat asiakaskokemus, asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen sekä asiakaskokemuksen mittaaminen. Näistä
keskeisimpänä on asiakaskokemus. Teoriaosiot ovat yhteydessä toisiinsa ja keskiössä on
luonnollisesti asiakas.

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys
Asiakaskokemus on noussut enemmän esille vasta 2000-luvun alkupuolella, ja edelleen
sen johtaminen mielletään usein ainoastaan asiakaspalvelun kehittämiseksi. Asiakaskokemus on kokonaisvaltaisempi tapa ottaa huomioon kaikki yrityksen toiminnot, sillä niistä jokainen on yhteydessä asiakkaaseen suoraan tai välillisesti. Luonnollisesti myynti- ja asiakaspalvelu -osastot ovat eniten tekemisissä asiakkaan kanssa, mutta muut yrityksen osaalueet vaikuttavat siihen, pystyvätkö yrityksen kaikki osa-alueet yhdessä luomaan odotuksia ylittäviä kokemuksia asiakkaille. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 1.)
Aivotutkimuksen ja käyttäytymistaloustieteiden ansiosta on opittu entistä paremmin ymmärtämään tunteiden roolia asiakaskokemuksessa. Tutkimuksen mukaan asiakaskokemuksesta ⅔ on tunnetta, joten se on merkityksellisin ja samalla haastavin osa-alue asiakaskokemuksessa. Tunteen synnyttäminen on vaikeaa, koska tunne on yksilöllinen ja tilanneriippuvainen. Tunne on se lopputulos, joka asiakkaalle jää yksittäisistä kohtaamisista
tai koko asiakassuhteesta. Sanonta ”asiakas on aina oikeassa" on asiakaskokemuksen
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näkökulmasta siinä mielessä totta, koska asiakaskokemus on aina yksilöllinen ja henkilökohtainen kokemus. Asiakkaan mielikuvat ja tunteet ovat kiistattomia yksilön näkökulmasta. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 2; Filenius 2015, luku 1.)
Asiakaskokemus (customer experience) terminä on tullut, kuten jo aikaisemmin mainitsin,
vasta 2000-luvulla yleisempään käyttöön liike-elämässä. Löytänän ja Kortesuon (2011,
luku 1) mukaan ”asiakaskokemus on niiden mielikuvien, tunteiden ja kohtaamisten
summa, jonka asiakas muodostaa yrityksen toiminnasta.” Asiakaskokemukseen vaikuttavat alitajuisesti tehdyt tulkinnat ja ihmisen tunteet. Asiakaskokemus ei ole rationaalinen
päätös. Siksi siihen, minkälaisen asiakaskokemuksen asiakas muodostaa, ei ole täysin
mahdollista vaikuttaa. Yritys voi kuitenkin valita, millaisia kokemuksia se pyrkii luomaan
asiakkaalle. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 1.)
Asiakaskokemuksen johtamisessa on siirrytty asiakassuhteiden johtamisesta (CRM=customer relationship management) datan avulla asiakaskokemuksen johtamiseen
(CEM=customer experience management). Asiakassuhteiden johtamisessa (CRM) kerätään ja analysoida tietoa asiakassuhteista ja pyritään siten kasvattamaan yksittäisten asiakassuhteiden arvoa ja yrityksen tuottoja. Kun johdetaan asiakassuhteita mittareilla (CRM),
katsotaan asiakasta yrityksen näkökulmasta eikä yritystä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan arjessa yrityksen toiminta voi näyttää hyvin erilaiselta kuin järjestelmän tai yritysjohtajan tarkastelemana. Tämän vuoksi asiakkaan kokemuksen kartoitus on liiketoimintakriittistä tietoa. Asiakasymmärrystä lisäämällä saadaan kokonaiskuva asiakkaan motiiveista,
jolloin voidaan luoda palvelut niin, että ne tuntuvat asiakkaasta luontevammilta, helpommilta ja turvallisemmilta. Kun kokonaisuus on hahmotettu, CMR-järjestelmällä on toki merkittävä rooli, kun halutaan luoda systemaattinen kontaktointikäytäntö. Näin asiakas saadaan ohjattua luonnollisesti haluttuun suuntaan tuntemalla ostokäyttäytymistä ja valintaperusteita. (Keskinen & Lipiäinen 2013, luku 1-3; Löytänä & Kortesuo 2011, luku 1.)
Yksi suurimpia ongelmia asiakaskokemuksen kehittämisessä on asiakaskokemuksen ymmärtäminen liian rajallisesti. Ensin on löydettävä yhteisymmärrys yrityksen sisällä, mitä
asiakaskokemus ylipäätään tarkoittaa, ja mitä se tarkoittaa erityisesti omalle yritykselle.
Lisäksi yrityksen johdon tulee pohtia tavoitteet, mitä se haluaa saavuttaa. Asiakaskokemuksen kehittämisen sisältö voidaan suunnitella yrityksen organisaation ja osaamisten
suunnalta. Mietitään, miten tiettyjä yrityksen rakenteita ja osaamisia voidaan kehittää ja
toisaalta myös sisällön kehittämispotentiaalia voidaan parantaa asiakkaan kautta. Molemmat osa-alueet voivat auttaa yritystä löytämään ja valitsemaan oman näkökulman asia-
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kaskokemuksen kehittämiseen. Asiakaskokemuksen kehittäminen organisaation rakenteiden kautta käsittää digitalisaation, brändin, asiakaspalvelun, myynnin, tukifunktiot, palvelumuotoilun ja yrityskulttuurin. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 2.)
2.1

Asiakasarvo

Yrityksen perustehtävä on luoda arvoa asiakkaalle. Arvolla tarkoitetaan hinnan ja hyödyn
välistä suhdetta. Arvo on siis asiakkaan kokema hyödyllisyys. Arvo voidaan jakaa määrälliseen arvoon ja laadulliseen arvoon. Määrällisiä arvoja ovat hinta ja tekninen laatu. Laadullinen arvo on asiakaskokemus ja muotoilu. Arvo on suhteellinen käsite, koska asialla
on tietty arvo vain, jos henkilö kokee sen tietyn arvoiseksi. Absoluuttista arvoa ei ole siis
olemassa. (Tuulaniemi 2011, luku 1.)
Asiakkaan tunnetason sitoutuminen on keskeinen elementti asiakasarvon (customer value) syntymisessä. Arvon syntymisessä on keskeistä ymmärtää, että arvon luo asiakas
käyttäessään yrityksen palveluja tai tuotteita. Yritys voi ainoastaan mahdollistaa arvon
syntymisen. Asiakasarvon tärkein kriteeri on asiakastyytyväisyys. (Viitala & Jylhä 2013,
luku 6.)
Yritys luo tuotteillaan tai palveluillaan edellytyksiä asiakasarvon muodostumiselle. Asiakas
muodostaa kuitenkin itse itselleen arvon ja asiakaskokemuksen. Kuluttajan arvot ovat elämän laajoja perusperiaatteita, kun taas asiakkaan arvo syntyy yksittäisessä kulutustilanteessa. Asiakaskokemusta johtamalla luodaan asiakkaalle merkityksellisiä kokemuksia,
joilla maksimoidaan yrityksen tuottama arvo asiakkaille. Yksinkertaistettuna asiakkaan kokema arvo on saatujen hyötyjen ja uhrausten ero. Hyödyllä tarkoitetaan yrityksen tuottamia kokemuksia, jotka tyydyttävät asiakkaan tarpeen. Uhrauksia ovat puolestaan hinta tai
käytetty aika. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 1-2; Kuusela & Rintamäki 2012, luku 1.)
Arvoa tuottavia ulottuvuuksia ovat hedonistiset ja utilitaariset lähteet. Hedonistiset lähteet
ovat elämyksellisiä, emotionaalisia, aisteja ja tunteita herättäviä hyötyjä, jotka jokainen
asiakas kokee omanlaisesti. Utilitaariset lähteet puolestaan ovat järkiperusteisia, ja kokemukset ovat mitattavia ominaisuuksia (hinta, toimitusaika). Tutkimusten mukaan asiakkaat
suhtautuvat yritykseen myönteisemmin hedonistisia elementtejä sisältävän kokemuksen
kuin utilitaarisia elementtejä sisältävän kokemuksen jälkeen. Lisäksi erityisesti hedonistiset tekijät vaikuttivat suositteluhalukkuuteen. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 2.)
Jylhän ja Viitalan (2013, luku 7) mukaan asiakkaalle syntyvää arvoa voidaan tarkastella
kolmessa tasossa:
− Kohtaamistaso eli asiakaspalvelu, tilat, saavutettavuus, käytettävyys, viestintä ja vuorovaikutus
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− Merkitysten taso eli maine, yhteiset arvot, samaistuminen
− Vaihdannan taso eli hinta, laatu ja palvelutapahtuma (Viitala & Jylhä 2013, luku 7.)
Löytänä ja Korkiakoski (2014, luku 1) kertovat kirjassaan samoista teemoista eli neljästä
asiakasarvon ulottuvuudesta, jotka vaikuttavat asiakkaan valintoihin. Nämä neljä asiakasarvon ulottuvuutta ovat toiminnallinen, emotionaalinen, taloudellinen ja symbolinen
arvo.
Asiakkaalle luotavan arvon ulottuvuudet on havainnollistettu seuraavassa kuviossa 2.

Kuvio 2. Asiakkaalle luotavan arvon muodot (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 1, mukailtu)
Toiminnallisella arvolla tarkoitetaan palvelun vastaavuutta asiakkaan tarpeisiin. Tähän
kuuluvat saavutettavuus, tehokkuus, prosessin sujuvuus ja monipuolisuus. Palvelun pitää
tuottaa se arvo ja laatu, jonka se on luvannut ja josta asiakas maksaa. Kilpailuetuna on
laatu. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 1.)
Emotionaalisella arvolla tarkoitetaan sitä, miten asiakas kokee saamansa palvelun helppouden, kiinnostavuuden, tunnelman, miellyttävyyden ja tyylin. Tässä on kosketuspisteillä
tärkeä merkitys. Henkilökunnalla on iso rooli, kohtaamiset ovat merkittäviä, mutta samoin
myös toimitilojen viihtyvyys ja nettisivujen selkeys. Kosketuspisteiden tunnistaminen on
tärkeää. Kilpailuetuna ovat odotusten ylittäminen ja merkitykselliset kokemukset. (Löytänä
& Korkiakoski 2014, luku 1.)
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Taloudellisella arvolla tarkoitetaan hintaa, alennuksia ja palvelun käytön kustannuksia.
Asiakas maksaa palvelusta jotain suoraan ja usein myös välillisesti, esimerkiksi matkakuluina ja käytettynä aikana. Kilpailuetuna on edullisuus. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku
1.)
Symbolinen arvo kertoo, miten hyväksyttävänä asiakas kokee palvelun käyttämisen. Symbolisesta arvosta on kyse silloin, kun suositaan luomua, paikallista, järjestötaustaista tai
kotimaista palveluntuottajaa. Brändi on symbolisen arvon kilpailuetu. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 1.)
Arvoa tuottavan ostoprosessin aikana lisätään sitä arvoa, mitä palvelu tai tuote asiakkaalle tuottaa. Asiakaskokemuksen luominen alkaa sillä, että asiakkaalle saadaan hyvä ja
luottamuksellinen tunne, jonka jälkeen aktivoidaan asiakas kertomaan tarpeensa ja tilanteensa. Tässä vaiheessa asiakkaan kuuntelu on keskeisessä roolissa. Tämän jälkeen kuvaillaan asiakkaalle vaihtoehdot tai ratkaisut arvon ja hyötyjen kautta mielellään konkreettisen kokeilun kautta. Seuraavaksi helpotetaan ostopäätöstä kertaamalla ja konkretisoimalla saatavat hyödyt. Lopuksi varmistetaan arvon toimitus eli poistetaan riskejä esim. takuilla tai muilla tukitoiminnoilla. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3.)
2.2

Asiakaskokemus

Jylhän ja Viitalan (2013, luku 7) mukaan asiakaskokemus ei ole pelkästään asiakaspalvelua, vaan asiakkaan mielikuvien, tunteiden ja kohtaamisten summa, joka syntyy asiakkaalle koko yrityksen toiminnasta (Jylhä & Viitala 2013, luku 7).
Keväällä 2017 Kreapal ja Manitu teettivät ”Asiakaskokemus Suomessa 2017” -verkkokyselytutkimuksen, jonka mukaan asiakaskokemuksen strateginen merkitys ymmärretään,
mutta organisaatioiden osaaminen asiakaskokemuksen kehittämiseen puuttuu. Kyselystä
selvisi, että kehittämisen esteinä ovat oman osaamisen lisäksi resurssit ja organisaation
kulttuuri. Vaikka asiakaskokemus on yrityksille selvästi tärkeä strateginen painopistealue,
se ymmärretään vielä kapeasti. Vastaajat arvioivat asiakaskokemuksen merkityksen yrityksen asiakkaalle (80%), brändille (72%) ja kilpailukyvylle (61%) paljon merkityksellisemmäksi kuin omalle henkilöstölle (36%). Toinen huomionarvoinen havainto kyseisestä tutkimuksesta on, että olennaisesti asiakaskohtaamisiin vaikuttavan henkilöstön kokemuksen
kehittäminen on osin aloittamatta. Tuloksien mukaan asiakas- ja henkilöstökokemuksen
välistä yhteyttä ei ole vielä löydetty eikä asiakaskokemuksen kilpailukykyä rakentavaa ja
kuluja karsivaa vaikutusta ole vielä hyödynnetty. (Kreapal & Manitu 2017.)
Jotta kilpailuetua voi synnyttää palveluliiketoimintaan, tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa yli rajojen. Fisherin ja Vainion (2015, 9) mukaan enää ei riitä, että yrityksessä on
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hyvä työilmapiiri, yksilöä arvostavaa johtajuutta ja että työntekijät ovat sitoutuneet työhönsä. Todellinen kilpailukyky muodostuu siitä, että organisaatiossa ymmärretään näiden
edellä mainittujen elementtien yhdistämisestä siten, että käsitetään oman käyttäytymisen
vaikutus muihin sekä toisten yksiköiden ja ihmisten merkitys osana asiakaskokemuksen
synnyttämistä. Asiakaskokemus on ennen kaikkea tunne ja kokemus, ja nämä saavat ihmiset palaamaan yrityksen asiakkaaksi uudestaan sekä kertomaan muille hyvästä kokemuksestaan. (Fisher & Vainio 2015, 9.)
Asiakas tuo palvelutilanteeseen oman tunnetilansa, oman näkökulmansa ja aikaisemmat
palvelukokemuksensa esim. asiakas kokee palvelun huonompana ollessa väsynyt tai huonolla tuulella ja kiinnittää huomiota herkemmin mahdollisiin puutteisiin. Toisaalta asiakas
kertoo tarkemmin tarpeistaan ja on hyvällä tuulella, hän luultavasti kokee palvelun vastaavaan paremmin tarpeitaan. Asiakkaan odotusarvo palvelukohtaamisesta esim. nopeuden
tai saatavuuden kautta muokkaa hänen tyytyväisyysastettaan palvelutapahtumaan.
(Fisher & Vainio 2015, 165-168.)
Psykologi Daniel Kahnemanin kehittämän teorian (peak-end rule) mukaan asiakas muodostaa kokemuksen valtaosin kohtaamisen huippukohdan ja lopun perusteella. Tämän
vuoksi kannattaa kiinnittää erityistä huomiota juuri kohtaamisen loppuun ja huippukokemuksen luomiseen. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3.)
Löytänä ja Kortesuo (2011, luku 3) kuvaavat, että odotukset ylittävä asiakaskokemus voidaan jakaa kolmeen osaan: ydinkokemukseen, laajennettuun kokemukseen ja odotuksen
ylittävään kokemukseen (kuvio 3.). Seuraavaksi avataan nämä kolme osaa tarkemmin.
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Kuva 1. Odotukset ylittävän asiakaskokemuksen kolme osaa (Löytänä & Kortesuo 2011,
luku 3)
Ydinkokemus on asiakkaan kokemuksen perusta. Ydinkokemus on se hyöty tai arvo,
jonka vuoksi asiakas on ostanut tuotteen tai palvelun. Ydinkokemuksella tarkoitetaan yrityksen perustehtävän toteuttamista. Asiakaspalvelun tai tuotannon rajalliset resurssit voivat näkyä asiakkaalle poikkeamina tuotteen tai asiakaspalvelun laadussa. Lisäksi yrityksen henkilöstön huono sisäinen ilmapiiri voi heijastua asiakaskokemukseen heikentävästi.
Johtamisen keinoin varmistetaan, että ydinpalvelu toteutuu asiakkaan odottamalla tavalla
ja sitä myös jatkuvasti kehitetään. Ydinkokemuksen pitää olla kunnossa ennen kuin asiakkaan odotuksia ylittävää kokemusta voi tuottaa. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3.)
Laajennetulla kokemuksella tarkoitetaan sitä, että ydinkokemuksen lisäksi tuodaan palveluun tai tuotteeseen jotain, joka lisää asiakkaan kokemaa arvoa. Ydinkokemuksen laajentamista voidaan tarjota palveluilla, joita asiakas voi käyttää yrityksen oman palvelun lisäksi
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tai yhteydessä, esimerkiksi lentomatkojen aikana tarjotaan mahdollisuus elokuvien katseluun. Näin lentämisen lisäksi tulee kokemukseen viihtymisen elementti mukaan. (Löytänä
& Kortesuo 2011, luku 3.)
Asiakkaan odotukset ylittävä kokemus syntyy seuraavista tekijöistä: Yksilöllisyys, henkilökohtaisuus, aitous, relevanttius, räätälöitävyys, oikea-aikaisuus, kestävyys, jaettavuus,
selkeästi ja näkyvästi arvokas ennen ja jälkeen kaupan (myös sosiaalisesti), mutta ennen
kaikkea kokemus on tunteisiin vetoava ja yllättävä. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3.)
2.2.1

Digitaalinen asiakaskokemus

Asiakkaat hakevat ostopäätöstä tehdessään tietoa monesta lähteestä. Yhä suurempi
määrä asiakkaan kosketuspisteistä on digitaalista. Asiakas on saattanut kulkea jo 60 - 70
prosenttia ostopolusta ennen kuin kohtaa yrityksen henkilökuntaa. Asiakkaat hyödyntävät
erilaisia digitaalisia kanavia, kuten Facebook, internet ja sosiaalinen media, unohtamatta
asiakkaan lähipiirin suosituksia, jolloin yrityksen on entistä vaikeampi rajata vuoropuhelua
haluamiinsa kanaviin. Yrityksen on pystyttävä vuoropuheluun asiakkaan kanssa siellä,
missä asiakas on ja niillä keinoilla, mitä asiakas käyttää. Tämän vuoksi ymmärrys näiden
välillisten kohtaamisten olemassa olosta on välttämätöntä. (Löytänä & Korkiakoski 2014,
luku 3.)
Digitaalinen asiakaskokemus ei rajoitu pelkästään ostotapahtumaan vaan asiakkaalla on
kosketus eri kanavien kautta ostotapahtumaa ennen ja sen jälkeen. Asiakkaan kokemuksesta käytetään monia eri termejä eri yhteyksissä. Puhutaan monikanavaisuudesta, tietojärjestelmien käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta. Nämä kaksi viimeiseksi mainittua
liittyvät tietojärjestelmien käyttöliittymien suunnitteluun eri digitaalisilla välineillä (tietokone,
älypuhelin, tabletti). Monikanavaisuus tarkoittaa sitä, että yrityksellä on verkkokauppa,
myymälä ja puhelinpalvelu. (Filenius 2015, luku 1.)
Digiajassa puhutaan termistä konversio, joka on syytä mainita tässä yhteydessä. Konversio on verkkokaupan ja -palvelun mittari, jolla tarkoitetaan prosenttilukua, joka muodostuu
verkkopalvelun kävijöiden ja ostajien suhteesta. Kolmen prosentin konversio tarkoittaa
sitä, että sadasta palvelun verkkovierailijasta kolme tekee ostoksen. (Filenius 2015, luku
1.)
Digitaalisen asiakaskokemuksen neljä vaihetta ovat:
1. Lähtötilanne, jossa asiakkaalla on ennakko-odotukset ja odotukset yritystä tai palvelua
kohtaan. Asenne voi pohjautua yleisesti toimialaan, jolla yritys toimii.
2. Ennen ostoa, asiakas vertailee tuotteita tai palveluja ennen lopullista valintaa. Valintaan voi vaikuttaa esim. tuotteen saatavuus.
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3. Ostotapahtuma seuraa ostopäätöksen jälkeen, jolloin asiakas varsinaisesti asioi yrityksen kanssa esim. palvelun varaaminen ja maksaminen.
4. Oston jälkeen, asiakas voi tehdä uusintaostoksen, reklamoida tai pyytää lisätietoja.
Yritys puolestaan voi pyytää palautetta tai kohdistaa markkinointiviestintää asiakkaalle. (Filenius 2015, luku 1.)
Asiakaskokemuksen tulisi olla samanlaatuinen verkkopalvelussa ja fyysisessä toimipisteessä. Haasteena on kehittää digitaalinen asiakaskokemus sellaiseksi, että se täyttää
asiakkaan tarpeet ja jättää positiivisen mielikuvan. Internetin ja sosiaalisen median vaikutuksesta asiakkailla on nykyään mahdollisuus saada tietoa ja vertailla tuotteita aivan eri
tavalla kuin vielä viime vuosituhannen lopussa. Jos yritys aikaisemmin keskittyi pelkästään myymiseen, nykyään asiakas on se, joka ostaa ajasta ja paikasta riippumatta. Yritysten odotetaan mahdollistettavan helpon ostamisen nettisivujensa ja itsepalvelutyökalujensa avulla. Toisaalta internet ja sosiaalinen media tarjoavat nopean kanavan asiakaskokemuksen jakamiseen. Hyvät ja huonot asiakaskokemukset leviävät nopeasti laajasti ja
pahimmillaan kuuluttavat koko maailmalle yrityksen tekemistä virheistä. Vanhan sanonnan
mukaan hyvästä kokemuksesta kerrotaan yhdelle ja huonosta kymmenelle, ja tänä päivänä kokemuksista kuulee silmänräpäyksessä valtava määrä sekä olemassa olevia että
potentiaalisia asiakkaita. Yrityksen kannattaa keskittyä systemaattiseen asiakaskokemuksen johtamiseen, ja pitämällä huolta, että asiakas on kaiken toiminnan keskiössä. Näin
voidaan negatiivisen asiakaskokemuksen jälkeen reagoida nopeasti ja varmistaa, että asiakkaalle jää vain positiivisia kokemuksia jaettavaksi. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 1;
Filenius 2015, luku 1.)
2.2.2

Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen

Digiajan asiakaskokemuksen kehittäminen muodostuu seuraavasta nelikentästä: palvelun
nopeus, personointi ja käyttäjäystävällisyys, joita tukee hyvin rakennettu teknologiaympäristö. (Gerdt 2018, luku 2.)
Digitaalisen asiakaskokemuksen ytimessä on yrityksen kyky kerätä, jäsentää, tuottaa, hallinnoida ja uudelleen käyttää tietoa. Erinomaisen asiakaskokemuksen luomiseksi yrityksen
on jatkuvasti päivitettävä asiakastietokantaansa sekä varmistettava mahdollisuus rikastaa
kolmansien osapuolten tuottamaa ja tarjoamaa tietoa niillä osa-alueilla, jotka ovat liiketoiminnan kannalta kriittisiä, mutta joista yrityksellä ei ole riittävästi omaa tietoa. Tieto on
keskeisin muuttuja asiakaskokemuksen johtamisessa. (Gerdt & Eskelinen 2018, luku 1.)
Toisaalta teknologia on muuttanut asiakkaiden tapaa toimia kuluttajina. Asiakkaat haluavat nopeita ja helppoja tapoja yritysten kanssa käytävään asiointiin. Yhä useampi arkinen
asia hoituu verkossa, prosessit automatisoituvat ja palvelusta tulee datan avulla entistä
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personoidumpaa. Asiakkaat odottavat palvelua heti ja asiakaskokemuksen olevan saumaton. Nykyään ei enää juurikaan seisoskella esimerkiksi pankin kassajonoissa. Uuden teknologian avulla poistetaan asiakaskokemuksen ikäviä vaiheita. (Gerdt & Eskelinen 2018,
luku 1.)
Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisen teemoja ovat tällä hetkellä personointi ja
automatisointi. Personointi tulee jatkossa yhä merkittävämmäksi osaksi asiakaskokemusta ja asiakasodotukset sen suhteen lisääntyvät. Personointiin liittyy kaiken saatavilla
olevan asiakastiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen. Tämä tarkoittaa muun
muassa parempia hakutuloksia asiakkaan etsiessä itselleen mieluisia vaihtoehtoja verkossa. Asiakas tulee saamaan yhä henkilökohtaisempaa suosittelua ja palvelua aikaisemman osto-, asiakasprofiilinsa ja kulloisenkin tarpeensa perusteella. Kuluttajat voivat jo nyt
tilata itselleen kustomoituja vaatteita ja kenkiä eri brändeiltä. (Gerdt & Eskelinen 2018,
luku 1.)
Automatisointi tarkoittaa prosessien, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja kommunikaation
automatisointia. Automatisointi kulkee käsi kädessä personoinnin kanssa, ja parhaimmillaan markkinoinnin eri vaiheet ja toimenpiteet seuraavat asiakkaan ostoprosessin ja käyttäytymisen vaiheita. Reaaliaikaisen tiedon tarjoaminen ja automatisoitu reagointi asiakkaan käyttäytymiseen parantavat sekä asiakaskokemusta että yrityksen saamaa hyötyä.
Markkinoinnin automaatio on edennyt jo pitkälle, ja sen kehittämiseen on tarjolla monenlaisia teknologioita. (Gerdt & Eskelinen 2018, luku 1.)
Asiakaskommunikaatio automatisoituu osana markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämistä. Usein viestintä tarkoittaa asiakkaan tiedottamista, esimerkiksi muistutetaan tekstiviestipalveluna lähestyvästä hieronta-ajasta. Yrityksen prosessien automatisointi alkaa tiedosta: ilman tietoa, sen analysointia ja tehokasta hyödyntämistä automatisointi on mahdotonta. Tässä yhteydessä on tarpeen mainita myös asiakkaan tietosuojasta. Asiakkaiden
tietosuoja on toukokuussa 2018 voimaan tulleen uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR)
myötä antanut asiakkaalle keinon hallinnoida omia asiakastietojaan. (Gerdt & Eskelinen
2018, luku 1.)
Asiakkaalle hyvä kokemus tarkoittaa helppoutta, tehokkuutta ja tunnekokemusta. Tehokkuus on yrityksen sisäisten prosessien toimivuutta ja sujuvuutta, esimerkiksi verkkokauppa toimii ja asiakastiedot ovat oikein. Helppous tarkoittaa asiakkaalle asioinnin helppoutta ja myös sitä, että asiat tulevat kerralla kuntoon eikä asiakkaan tarvitse kertoa samoja asioita moneen kertaan. Asiakkaan tunne-elämys konkretisoituu siten, että asiakas
tuntee, että hänestä ollaan kiinnostuneita ja hänet huomioidaan henkilökohtaisesti tai asiakkaan odotukset ylitetään. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 2.)
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2.3

Asiakaskokemus muodostuu palvelupolun kosketuspisteissä

Asiakas kohtaa yrityksen verkkosivujen, sähköpostin, puhelimen, median, laskutuksen,
rekrytoinnin ja tietenkin itse asiakastapaamisen kautta. Kaikki nämä kohtaamiset vaikuttavat siihen, minkälaisen kuvan asiakas muodostaa yrityksestä. (Jylhä & Viitala 2013, luku
7.)
Asiakaskokemus syntyy erilaisten kohtaamisten mielikuvien ja tunteiden summana. Kohtaamisia syntyy ns. kosketuspisteissä, joissa asiakas kohtaa yrityksen eri toimintoja.
Nämä kosketuspisteet voidaan havainnollistaa kuvaamalla peräkkäisiä kohtaamisia kosketuspistepolkuna (customer journey). (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 3.)
Tuulaniemi (2011, luku 2) käyttää teoksessaan termiä palvelupolku, jolla tarkoitetaan palvelukokonaisuuden kuvausta, miten asiakas kulkee ja kokee palvelun. Palvelupolku ja
kosketuspistepolku ovat siis samaa kokonaisuutta kuvaavia termejä, ja tässä opinnäytetyössä käytetään termiä palvelupolku ja lisäksi termiä kosketuspiste. Kosketuspisteissä
voidaan myös kuvata ja hahmottaa, millaisia kokemuksia asiakkaalle muodostuu ja miten
ne vaikuttavat asiakaskokemukseen. Nykypäivänä kosketuspisteiden ja kohtaamisten hallinta ei ole enää niin yksinkertaista, koska asiakas käy yritykseen liittyvää vuorovaikutusta
myös yrityksen ulottumattomissa muun muassa sosiaalisessa mediassa. Tämän vuoksi
asiakaskokemuksen hallinnasta on tullut kriittinen tekijä. Asiakkaan kosketuspisteitä on
paljon, joten jokaista kosketuspistettä ei välttämättä ole tarpeellista kehittää siten, että ne
ylittävät asiakkaan odotukset. On parempi valita muutama ydinkokemukseen liittyvä kosketuspiste, joita kehitetään siten, että ne luovat ylivertaisen asiakaskokemuksen. (Löytänä
& Korkiakoski 2014, luku 3; Tuulaniemi 2011, luku 2.)
Kun asiakkaan kosketuspisteet on ymmärretty ja kuvattu, voidaan aidosti ymmärtää miksi
ja miten asiakkaat käyttäytyvät. Näin voidaan suunnitella ja kehittää eri kohtaamispisteitä
siten, että asiakkaan käyttäytymistä voidaan johtaa haluttuun suuntaan. Tavoitteena on
suunnitella asiakkaan kokonaismatka siten, että se konvertoi (asiakkaan ostoprosessi ei
katkea vaan johtaa ostamiseen) myyntiä. (Keskiäinen & Lipiäinen 2013, luku 3.)
Palveluprosessin kuvausta kutsutaan palvelumalliksi (service blueprint), joka perustuu
prosessiajatteluun. Palvelumallissa määritellään ja kuvataan visuaalisesti asiakkaan kulkema palvelupolku, jossa palvelun tuottamisesta ja siihen liittyvistä resursseista ja asiakkaan osuudesta ilmenee asiakkaan kokemat näkyvät osat sekä asiakkaalle näkymäton
osa esim. siivous tai tuotteiden tilaus myymälään. Palvelupolku on siis yrityksen palvelukokonaisuuden kuvaus, jossa on havainnollistettu asiakkaan kokema palvelu vaiheittain
eri kosketuspisteissä. Palvelupolkua voidaan jakaa eri vaiheisiin, joissa asiakkaalle syntyy
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arvoa. Näitä vaiheita ovat esipalvelu, ydinpalvelu ja jälkipalvelu. Esipalveluvaihe on valmistellut asiakasta arvon muodostumiselle, esimerkiksi hieronnan varaus soittamalla tai
itsepalveluna varausjärjestelmän kautta. Ydinpalveluvaiheessa asiakas saa varsinaisen
palvelun arvon ja jälkipalvelussa tarkoitetaan kontaktia palvelutarjoajaan ydinpalvelun jälkeen. (Tuulaniemi 2011, luku 2-6.)
Palvelumallia (service blueprint) käytetään tässä opinnäytetyössä asiakkaan kosketuspisteiden tunnistamiseen ja sitä kautta asiakaskyselyn taustarunkona. Tätä prosessia avataan tarkemmin luvussa 3.2 Palvelumalli.
2.4

Työyhteisön vaikutus asiakaskokemukseen

Kreapalin ja Manitun tekemän ”Asiakaskokemus Suomessa 2017” -verkkokyselytutkimuksen mukaan asiakas- ja henkilöstökokemuksen välistä yhteyttä ei ole vielä kunnolla löydetty (Kreapal & Manitu 2017). Myös Fisherin ja Vainion (2015, 176) mukaan työyhteisökokemus synnyttää asiakkaan palvelukokemuksen. Menestyksekkään palveluliiketoiminnan avainroolissa on yksilön, organisaation ja asiakkaiden kokemuksen johtaminen.
(Fisher & Vainio 2015, 176.)
Omalla käyttäytymisellä voidaan muuttaa vuorovaikutusta, mutta siihen ei voi vaikuttaa,
mitä toiset ajattelevat. Todellinen kilpailuetu syntyy yrityksen sisäisestä laadusta, jossa ylivertainen asiakaspalvelu syntyy kyvystä toimia ”yli rajojen ”, läpinäkyvistä prosesseista
sekä hyvästä vuorovaikutuksesta. Fisherin ja Vainion (2015, 9-11) kirjassa käytetään termiä laatuyhteys. Tällä tarkoitetaan kahden ihmisen välillä olevaa yhteyttä, joka on dynaaminen, sosiaalista vuorovaikutusta ja kohtaamista tunnetasolla. Laatuyhteys siirtää yksilöiden toiminnan ja tunteet uudelle tasolle. Laatuyhteys synnyttää tunne-energiaa, kollektiivista vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta, työniloa, tyytyväisiä asiakkaita ja tuottavuutta.
Tunne-energia on yksilön kokema energiavirta, joka luo ihmisten välille tunnesiteen - laatuyhteyden. Kilpailijat voivat kopioida palvelut ja tuotteet, mutta eivät sitä tunnetta, joka
syntyy kahden ihmisen välisessä kohtaamisessa. Täten laatuyhteys on todellinen kilpailuetu. (Fisher & Vainio 2015, 9-11.)

23

Kuva 2. Tunne-energia vahvistaa toimintakykyä ja asiakaskokemusta (Fisher & Vainio
2015, 13)
Oheinen kuva kertoo, miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen. Kun
kaikki kuvan elementit ovat mukana luomassa positiivista tunne-energiaa, se luo organisaatiolle kyvyn antaa parhaimpansa asiakkaan kohtaamisissa. Silloin syntyy organisaatiolle ylivertainen kilpailukyky. Yhteinen nimittäjä näiden neljän eri toimijuuden välillä on
merkityksellisyyden kokemus. Yksilön merkityksellisyyttä syntyy 1) vuorovaikutuksen
kautta, 2) omien valintojen kautta ja 3) kokemuksesta olla toteuttamassa isompaa tavoitetta. (Fisher & Vainio 2015, 13.)
2.5

Asiakaskokemuksen johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen mielletään usein pelkästään asiakaspalvelun kehittämiseksi. Asiakaskokemus tulisi nähdä kokonaisvaltaisempana tapana ottaa huomioon
kaikki yrityksen osa-alueet, sillä niistä jokainen on yhteydessä asiakkaaseen, ainakin välillisesti. Luonnollisesti myynti- ja asiakaspalvelu -osastot ovat eniten kosketuksissa asiakkaisiin, mutta muut yrityksen osastot vaikuttavat myös toiminnallaan siihen, pystyvätkö
nämä edellä mainitut osastot luomaan odotuksia ylittäviä kokemuksia asiakkaille. (Löytänä
& Kortesuo 2011, luku 1.)
Asiakaskeskeinen yritys on joustava, luova ja innovatiivinen. Organisaation asiakaslupauksen tulee perustua asiakkaiden tarpeiden ja yrityksen toiminnan syvälliseen ymmärrykseen. Kun yrityksen asiakaslupaus vastaa asiakkaiden tarpeita ja on linjassa yrityksen
toiminnan kanssa, voidaan olettaa asiakkaan saavan etsimiään kokemuksia. (Juuti 2015,
luku 1.)
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Palveluliiketoiminta on kokemusten johtamista. Asiakaskokemuksen johtaminen on nimenomaan aikaisemmin mainitun ydinkokemuksen kehittämistä ja johtamista. Tällöin varmistetaan, että yritys pystyy tilanteessa kuin tilanteessa tuottamaan asiakkaalle luvatun
ydinkokemuksen eli tuotteen tai palvelun. Asiakaskokemus muodostuu neljästä tekijästä,
jotka tulee ottaa huomioon, kun johdetaan asiakaskokemusta 1) kokemus tukee asiakkaan minäkuvaa 2) yllättää ja luo elämyksiä 3) jää mieleen 4) saa asiakkaan haluamaan
lisää (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 2.)
Asiakaskokemuksen johtaminen on usein yrityksen arjessa ollut asiakastietojen syöttämistä tietojärjestelmiin ja saatujen tietojen hyödyntämistä. Mutta panostamalla asiakkaiden tunnekokemuksen analysointiin, voidaan puhua todellisesta asiakaskokemuksen johtamisesta. Asiakaskokemuksen johtamiseen kuuluu asiakaspalvelun lisäksi markkinointi,
myynti, henkilöstöjohtaminen, talous ja tuotanto. (Jylhä ja Viitala 2013, luku 7; Juuti 2015,
luku 2.) Näistä edellä mainituista osa-alueista avaan myöhemmin lyhyesti markkinoinnin
näkökulmaa.
Asiakaskokemuksen johtaminen voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: 1) asiakaskokemuksen johtamiseen, 2) omien kokemuksien johtamiseen ja 3) toisten kokemusten johtamiseen. Asiakaskokemuksen johtamisessa on kyse organisaation sisäisestä yhteistyöstä ulkopuolisten palvelutuottajien ja asiakkaiden kanssa. Omien kokemusten johtamisella tarkoitetaan sitä, että yrityksen työntekijä luottaa omiin kykyihinsä, hallitsee tunteensa ja tekee valintoja, jotka parantavat omaa sekä muiden hyvinvointia ja lisää työniloa. Vastuu oman elämänhallinnan ja kokemusmaailman johtamisesta on jokaisen itsellään. Toisten kokemusten johtamisessa tarkoitetaan sellaisia keinoja, joilla yrityksen työntekijät kokevat saavansa arvostusta ja voivat kehittyä omassa työssään. (Fisher & Vainio
2015, 176.)
Kuten aiemmin jo mainittiin, niin Jylhän ja Viitalan (2013, luku 7) mukaan asiakaskokemuksen johtamiseen kuuluu myös tuotteen tai palvelun markkinointi. Markkinoinnin kilpailukeinoina käytetään klassista McCarthyn (1954) kehittämää 4P:n mallia, joka muodostuu
englanninkielisistä sanoista product, price, place ja promotion. Tuote, hinta, saatavuus ja
markkinointitoimenpiteet on saaneet uudemman 7P-mallin etenkin palvelujen markkinoimiseen eli kiinnitetään huomiota edellä mainittujen 4P:n lisäksi myös ihmisiin, yrityksen
prosessiin ja fyysiseen elementtiin eli people, process ja physical evidence. Nykyisin
markkinointi on muuttunut entistä asiakaslähtöisemmäksi, ja puhutaan 5C-mallista, jossa
asiakas ja tämän tarpeet nostetaan keskiöön. 5C-mallissa ovat lisäarvo, tarve, halu (customer value), kumppanuus (consumer interface), asiakkaan kustannus (customer cost),
mukavuus (convinience) ja vuorovaikutus (communication).
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Yllä olevat 5C:tä korreloivat suoraan alkuperäisen 4P:n kohteisiin. Asiakasarvolla (customer value) tarkoitetaan asiakkaan tarvetta tai halua, ja yrityksen kykyä ratkaista nämä tarpeet. Alkuperäisesti yritys markkinoi tuotteitaan puhtaasti niiden ominaisuuksien ja laadun
avulla, mutta nykyaikaisemmassa mallissa yrityksen tuotestrategia pyritään luomaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palvelun markkinoinnissa on tiettyjä erityispiirteitä, koska
palvelu on luonteeltaan aineeton, omistajuuden siirtoa ei tapahdu eikä asiakas voi aisteilla
havaita eikä käsin kosketella palvelua. Palvelu tarjoaa ratkaisun johonkin asiakkaan ongelmaan tai tarpeeseen, ja yritys pyrkii markkinoinnin avulla kuvailemaan ratkaisuehdotuksia pyrkien sitouttamaan asiakkaan ennen varsinaista hyödyn saamista. (Viitala & Jylhä
2013, luku 7.)
2.6

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Yksi suurimpia ongelmia asiakaskokemuksen kehittämisessä on asiakaskokemuksen ymmärtäminen liian rajallisesti. Ensin on löydettävä yhteisymmärrys yrityksen sisällä, mitä
asiakaskokemus ylipäätään tarkoittaa, ja mitä se tarkoittaa erityisesti omalle yritykselle.
Lisäksi yrityksen johdon tulee pohtia tavoitteet, mitä se haluaa saavuttaa. Asiakaskokemuksen kehittämisen sisältö voidaan suunnitella yrityksen organisaation ja osaamisten
suunnalta, miettien miten tiettyjä rakenteita ja osaamisia voidaan kehittää ja toisaalta sisällön kehittämispotentiaalia voidaan kehittää asiakkaan kautta. Molemmat osa-alueet voivat auttaa yritystä löytämään ja valitsemaan oman näkökulman asiakaskokemuksen kehittämiseen. Asiakaskokemuksen kehittäminen organisaation rakenteiden kautta käsittää digitalisaation, brändin, asiakaspalvelun, myynnin, tukifunktiot, palvelumuotoilun ja yrityskulttuurin. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 2.)
Luvussa 2.1 Asiakasarvo kuvataan samoja ydinasioita, joita asiakaskokemuksen kehittämisteemoissakin löytyy. Löytänä ja Korkiakoski (2014, luku 1) kertovat kirjassaan neljästä
asiakasarvon ulottuvuudesta, jotka vaikuttavat asiakkaan valintoihin. Nämä neljä asiakasarvon ulottuvuutta ovat toiminnallinen, emotionaalinen, taloudellinen ja symbolinen
arvo. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 1.)
Korkiakoski ja Karhinen (2019, luku 2) kuvaavat kirjassaan lisäksi tunteiden merkityksestä
asiakaskokemuksessa. Tunteiden mittaaminen onkin noussut nopeasti yhdeksi uudeksi
laadullisen kehityksen mittariksi. Yritysten tulee entistä paremmin ymmärtää ja tavoitteellistaa tunteita, joita yritys haluaa asiakkaalleen tuottaa brändillä tai asiakkaan kosketuspisteissä. Uusi tuote tai palvelu voi herättää asiakkaissa aluksi epäilyjä luotettavuuden tai
laadun suhteen, joten ostopäätöksen varmistamiseksi tärkeintä on tuottaa asiakkaalle turvallisuuden tunne. Samalla tavalla tulee tunnistaa kaikissa asiakkaan kosketuspisteissä
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se tunne, jonka yritys haluaa asiakkaalleen tuottaa. Tunteiden mittaamiseen sekä asiakaskohtaamisissa että bränditasolla on pyritty löytämään uudenlaisia ratkaisuja. Ennen
kuin mitataan, tulisi asettaa tavoitteet: millaisia tunteita eri kohtaamisissa halutaan tuottaa
tai välittää. Eniten arvoa tuottavia tunteita ovat onnellisuus ja tyytyväisyys. Arvoa tuhoavat
tunteet ovat ärtyneisyys ja turhautuminen. Seuraavassa kuvassa on Korkiakosken ja Karhisen (2019, luku 2) näkemykset eniten arvoa tuottavista tunteista.

Kuva 3. Eniten arvoa tuottavat tunteet luovat asiakaspysyvyyttä (Korkiakoski & Karhinen
2019, luku 2)
Asiakaskokemuksen kehittämisen potentiaali liittyy tunteisiin. Tunnekokemus on tärkeä
osa-alue, jota voi kehittää ihmisten ja teknologian avulla. Asiakkaan kokemaa tehokkuutta,
helppoutta ja tunnetta voi kehittää etenkin parantamalla ihmisten välisiä kohtaamisia asiakkaan eri kosketuspisteissä. Asiakaspalvelutilanteessa työntekijä voi halutessaan tai
osatessaan luoda ainutlaatuisen tunne-elämyksen asiakkaalle, jota tekoäly tai teknologia
ei voi tehdä. Yrityksen tulisi tunnistaa vuorovaikutuksen voima ja haaste sekä hyödyntää
sen mahdollisuus asiakaskokemusta luotaessa. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2.)
Teknologian avulla voi parantaa tehokkuutta panostamalla tiedonhallintajärjestelmiin
(CRM, tekoäly), helppoutta voi parantaa lisäämällä monikanavaisuutta, esimerkiksi chatpalvelu ja tunnetta voi parantaa käyttämällä personoitua viestintää. Henkilökunnan osaamisen, sitoutumisen, asenteen ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä asiakasrajapinnassa
saadaan parannettua asiakkaan tunnekokemusta. Helppoutta voidaan kehittää ihmiskeskeisestä näkökulmasta laaja-alaisilla toimenkuvilla ja työehdoilla. Tehokkuuden parantaminen puolestaan tulee organisaation ja ihmisten virtaviivaisten sisäisten prosessin
kautta. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2.)
Asiakaskeskeisyys ja -kokemuksen kehittäminen vaatii luovuutta ja innovatiivisuutta unohtamatta asiakkaan tarpeita. Luovuus on uusien toimintamallien ja ajatusten esittämistä.
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Luovuuteen liittyy omaperäisyys, yllätyksellisyys ja rohkeus. Luovassa prosessissa asioita
käsitellään uusista näkökulmista ja vaihtoehtoisia ajattelutapoja tuottaen. Innovatiivisuus
puolestaan on yritteliäisyyttä, mielen avoimuutta ja muutoshalua. Innovatiivisuus ja innovaatiot tarkoittavat eri asioita. Innovaatiot ovat uusien ajatusten ja toimintamallien käyttöönottoa. Innovatiivisuus on keino saavuttaa innovaatioita. (Juuti 2015, luku 4.)
Yrityksen on oltava jatkuvasti innovatiivinen ja uudistaa toimintaa, jotta uusilla tuotteilla ja
palveluilla sekä laadulla tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa enemmän kuin kilpailijat (Juuti
2015, luku 4).

Kuva 4. Innovaatioprosessi. (Juuti 2015, luku 4)
Asiakaskokemuksen kehittäminen yrityksessä alkaa aina asiakastarpeesta. Asiakastarpeita pyritään tarkastelemaan alati uusista näkökulmista. Yrityksen henkilöstöä, joka on
päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa, kannattaa kuulla avoimin mielin ja löytää signaaleja, joita pohditaan yhdessä - myös asiakkaiden kanssa. Sen vuoksi vaikkapa yksittäinen asiakasvalitus saattaa johdattaa toimintamallin muutokseen. Kun kiinnostava näkökulma on löytynyt, asiakkaan mielipidettä voidaan tutkia kvantitatiivisin tai kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tätä vaihetta kutsutaan asiakastarpeen kartoituksen konvergentti vaiheeksi. Uusia vaihtoehtoja ja ideoita luotaessa kannattaa poistaa kaikki kritiikki ja sopia
yhdessä, että kaikki oudotkin ideat kirjataan muistiin. Näin luovassa prosessissa uskalletaan ideoida runsaasti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joista voidaan myöhemmin valita toteutettava ehdotus. Ehdotuksesta voidaan tehdä prototyyppi, mikäli kyseessä on yksittäinen tuote, jota sitten testataan asiakkaalla, jotta saadaan asiakasnäkökulma mukaan.
Luovassa prosessissa parhaimmillaan on mukana asiakas ja henkilöstö yhdessä kehittämässä tuotetta tai palvelua. (Juuti 2015, luku 4.)
Yrityksen työilmapiiri ja henkilöstön asenne heijastuvat asiakaspalveluun ja sen myötä
asiakaskokemukseen. Henkilöstöjohtamisen keinoin voidaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin, esimiesten johtamistyöhön, henkilöstön osaamiseen ja sitoutumiseen työhön, jotta
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työntekijä olisi sitoutunut ja tuntisi kuuluvansa työyhteisöön. Sitoutunut henkilöstö työskentelee täydellä sydämellä. Osaamisen johtaminen tulisi suunnata yrityksen ydinosaamiseen, joka liittyy keskeisesti yrityksen perustehtävään. (Juuti 2015, luku 5-7.) Asiakkaan
tunne-elämyksen parantaminen voi tapahtua kouluttamalla henkilökuntaa kohtaamaan
asiakas entistä henkilökohtaisemmin ja tunnistamalla ne asiakaspolun kosketuspisteet,
joissa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen vuoropuheluun. (Korkiakoski & Gerdt
2016, luku 2.)
Asiakaskokemuksen kehittäminen on yrityksille tarpeellista, koska sillä on vaikutusta asiakasuskollisuuteen, ostohalukkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Nykyisten asiakkaiden pitäminen on halvempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Nopein tapa kasvattaa liikevaihtoa on lisätä nykyisten asiakkaiden ostotiheyttä. (Flu, Løvlie & Reason 2015, luku 1.)
Yrityksien kannattaa kehittää pelkän tavaran tai palvelun sijaan kokonaisratkaisuja, joilla
vastataan asiakkaan tarpeisiin. Tavaroiden, palveluiden, tietojen, eri elementtien ja vuorovaikutuksen monimutkaisempaa toimintoa kutsutaan tarjoomaksi. Tarjooma sisältää tapauskohtaisesti palveluja ja tavaroita, jotka ovat suunniteltu ja kehitetty vastaamaan kattavammin asiakkaan toiveita ja tarpeita. (Tuulaniemi 2011, luku 1.)
Hyvän asiakaskokemuksen tekijöitä ovat nopeus, saavutettavuus, asioinnin miellyttävyys
sekä prosessien sujuvuus. Ensiarvoisen tärkeää on luoda asiakkaaseen tunneyhteys.
Asiakas odottaa saumatonta palvelukokemusta, joten on tärkeää tunnistaa mahdolliset
kosketuspisteet. (Filenius 2015, 56.)
2.7

Asiakaskokemuksen mittaamisen keinot

Asiakaskokemusta voidaan mitata monilla eri keinoilla. Mittaamisella voidaan kartoittaa
asiakkaan kokemuksia tai asiakaskokemuksen johtamisen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Keinot asiakaskokemuksen mittaamiseen ovat joko aktiivisia tai passiivisia sen
mukaan antaako asiakas palautetta kokemuksestaan oma-aloitteisesti vai saadaanko tieto
aktiivisesti kysymällä. Aktiivisia keinoja ovat asiakastyytyväisyystutkimukset, Mystery
Shopping -tutkimukset ja asiakaspaneelit. Passiivisia keinoja ovat asiakkaan spontaanisti
antama palaute, sosiaalisen median seuranta ja reklamaatioiden analysointi. (Löytänä &
Kortesuo 2011, luku 7.)
Asiakaskokemuksen tutkimisen haasteina ovat muun muassa se, että pyritään selvittämään liian laajasti asiakkaan tyytyväisyyttä, jolloin syntyy liian pitkät kyselylomakkeet. Kysymykset asetetaan yrityksen näkökulmasta, ei asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksesta unohdetaan emotionaaliset kysymykset, esimerkiksi mitä tunteita yritys herättää. Tulosten analysointi on liian abstraktilla tasolla. Jos yritys on asettanut tavoitteeksi
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parantaa asiakastyytyväisyyttä, mutta tyytyy mittareiden antamaan tulokseen, eikä tuloksien syitä avata. Lopulta jäädään vain odottamaan seuraavaa mittausta. Lisäksi tutkimukset ovat tietoa menneisyydestä tai tulosten käsittely on saattanut kestää kauan. Tyypillisiä
piirteitä asiakastyytyväsyysmittauksissa on, että yrityksen bonukset tai palkkiot on sidottu
asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksiin, ja tulokset eivät johda asiakaskokemuksen parantamiseen. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tärkein asia on lupaus, jonka yritys antaa
kysyessään asiakkaiden tyytyväisyyttä. Asiakkaalla on luonnollisesti oletus, että toimintaa
kehitetään kyselyn tulosten perusteella. Mikäli yritys tekee vuodesta toiseen samaa asiakastyytyväisyyskyselyä voi asiakas kokea, että kehittymiseen liittyvä lupauksen lunastus
on jäänyt tekemättä. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 7.) Kyselyä suunnitellessa on hyvä
ensin miettiä, mitä asiakkaiden antamalla tiedolla tehdään, ja onko saadut tiedot luotettavia, jotta liiketoimintaa voidaan kehittää saatujen tietojen perusteella (Löytänä 2014, luku
4).
Lisäksi mittareiden haaste on luotettavuus lojaliteetin ennustamiseen. Asiakas voi olla tyytyväinen saamaansa palveluun, mutta on silti valmis vaihtamaan toiseen tuotemerkkiin tai
yritykseen. Asiakaskokemuksen kehittämiseen tarvitaan aktiivista vuoropuhelua asiakkaan kanssa, kykyä koko organisaatiolta kuunnella asiakasta ja kehittää toimintatapoja.
(Löytänä 2014, luku 4.)
Yrityksen on tärkeää tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset asiakaskokemuksen tavoitteet ja niihin sopivat mittarit. Korkiakosken (2019, luku 2) mukaan asiakaskokemuksen
mittaristot jaetaan yrityksen, asiakassuhteiden ja kosketuspisteiden tasoille, ja tarvittavat
mittarit suunnitellaan asiakkaan näkökulmasta. Mittareita voidaan valita muun muassa
laadullisen, tehokkuuden ja asiakaspääoman kehittämiseen. Mittaamisen suunnittelun lähtökohta on, että mittaamisella saadaan hyödyllistä tietoa, jonka avulla yrityksessä kyetään
tekemään asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä päätöksiä ja konkreettisia toimenpiteitä. Lisäksi asiakaskokemuksen johtamiseen ja mittaamiseen tarvittavat resurssit tulisi
suhteuttaa yrityksen tilanteeseen ja kypsyyteen asiakaskokemuksen johtamisessa. (Korkiakoski, 2019, luku 2.) Laadullisista, tehokkuuden ja asiakaspääoman mittareista kerrotaan lyhyesti kuvaten seuraavassa luvussa.
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Kuva 5. Asiakaskokemuksen mittariston lähtökohdat. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku
2)
Asiakaskokemus on tunne ja kokemus, joka saa asiakkaan palaamaan uudestaan sekä
kertomaan muille hyvästä kokemuksestaan. Korkiakoski ja Gerdt (2016, luku 2) kertovat
kirjassaan, että asiakaskokemuksesta ⅔ on tunnetta, joten se on merkityksellisin ja samalla haastavin osa-alue asiakaskokemuksessa. Tunteen synnyttäminen on vaikeaa,
koska tunne on yksilöllinen ja tilanneriippuvainen. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 2;
Fisher & Vainio 2015, 9.)
Asiakaskokemuksen mittaaminen ja mittaamismallin suunnittelu alkavat asiakaspolun kuvauksella, jossa näkökulma on asiakkaan kosketuspisteiden ja kohtaamisten mukaisesti.
Asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyy keskeisesti tunnistaa relevantit kosketuspisteet
ja asiakkaan käyttäytymisen perusteella niihin sopivat kysymykset ja mittaustavat. Asiakaskokemuksen kehittäminen liittyy tehokkuuteen, helppouteen ja tunteisiin. (Korkiakoski
& Gerdt 2016, luku 5.)
Asiakaskokemusta voidaan mitata monilla eri keinoilla, ja tässä opinnäytetyössä tarkastellaan asiakaskokemusta valituissa asiakaspolun kosketuspisteissä. Mittaus tehdään kyselylomakkeen avulla, asiakkaan suositteluhalukkuutta mittaavan Net Promoter Score -mallin avulla sekä myös tunnetta, helppoutta ja tehokkuutta mittaavan Futurelabin CX3D-mallin avulla. Näistä malleista kerrotaan lisää seuraavassa luvussa, kuten myös muista suosituimmista käytössä olevista mittareista.
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2.8

Asiakaskokemuksen keskeiset mittarit

Laadulliset mittarit selvittävät asiakkaan kokemuksia kohtaamisista yrityksen kanssa. Laadullisia mittareita ovat mm. perinteiset asiakastyytyväisyyskyselyt, suositteluhalukkuutta
mittaava Net Promoter Score -malli sekä helppoutta ja vaivattomuutta mittaava Customer
Effort Score (CES). Tehokkuuden mittareiden tieto saadaan omista järjestelmistä, esimerkiksi CTR (click-through rate) eli klikkausprosentti kotisivuilla, FCR (first call resolution) eli
millä todennäköisyydellä asiakkaan asia on hoidettu kuntoon ensimmäisellä kerralla (ratkaisuaste) tai konversioaste (conversion rate) eli kuinka moni verkkokaupan kävijöistä tilaa tuotteita tai palveluja. Asiakaspääoman mittareita ovat asiakaspoistuma, asiakkuuden
laajentuminen ja asiakkaan elinkaaren arvo. Usein mitataan laadullista ja tehokkuuden kehitystä, mutta ei tehdä asiakaspääoman kehittymisestä kertovia laskelmia. Ilman näitä laskelmia asiakaskokemuksen yhteyttä liiketoimintaan on vaikea osoittaa luotettavasti. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2.)
Asiakaskokemuksen eri tasojen mittarit kuvattuna kokonaisuudessaan:

Kuva 6. Asiakaskokemuksen mittarit eri tasoilla. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2)
Yksi parhaimpia ja helpoimpia asiakaskokemuksen mittaamiseen on Fred Reichheldin ja
Bain Companyn Net Promoter Score -malli, jolla mitataan asiakkaan suositteluhalukkuutta. Tämä mittaamisen malli on yllä olevan kuvan pyramidin asiakassuhde-tasolla. Net
Prometer Score -malli eli NPS perustuu yhteen kysymykseen: Kuinka todennäköisesti
suosittelisit yritystä ystävälle tai kollegalle. Vastaus annetaan numeroiden 0 - 10 välillä.
Pienin todennäköisyys suositella yritystä ystävälle on nolla ja suurin todennäköisyys suositella yritystä on kymmenen. Nettosuositteluluku lasketaan suosittelijoiden prosentuaalinen osuus erotettuna ei-suosittelijoiden prosentuaalinen osuus. NPS-luvut vaihtelevat toi-
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mialoittain, esimerkiksi huippuhotellien suositteluluku voi olla 80-90, mutta lukua 50 pidetään jo varsin hyvänä arvona. NPS tarjoaa yritykselle hyödyllistä tietoa muiden alalla toimivien tulosten peilaamiseen. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 7.)
Seuraava kuva havainnollistaa suositteluhalukkuuden mittaria.

Kuva 7. Net Promoter Score -mittari. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2)
Luotettavan mittaukset elementtejä ovat oikea kohderyhmä, oikea kyselyn lähettämisaika
ja oikeat kysymykset. Koska luotettava tiedonkeruu syntyy oikeista kysymyksistä, NPSkysymysten rinnalla kannattaa kysyä, miksi asiakas antaa tietyn NPS-arvon. Asiakkaalta
voidaan tiedustella, minkä yksittäisen asian muuttuminen lisäisi suositteluhalukkuutta parantavasti. Yrityksen tulee myös huolehtia, että se saa riittävän kattavan tuloksen mittauksestaan, ja kyselyn ajoitus on oikea-aikainen eli riittävän nopeasti asiakaskohtaamisen jälkeen, mutta toisaalta ei liian pian, jos vaikutusta ei ole vielä nähtävissä. Yrityksen pitää
löytää oma ihanteellinen ajankohta kyselyn lähettämiselle. (Löytänä 2014, luku 4.)
Tyypillisesti yritykset pyrkivät hoitamaan asiakkaita, jotka ovat antaneet palautteeksi NPSluvun 1–3 ja toivovat, että seuraavalla kerralla nämä asiakkaat antaisivat vähintään nelosen. Tutkimuksen mukaan yritysten kannattaisi kuitenkin panostaa enemmän niihin, jotka
ovat antaneet 4–6 ja saada heistä suosittelijoita. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 2.)
Helppoutta ja vaivattomuutta mittaava Customer Effort Score (CES) sopii erityisesti arkisiin ja rutiininomaisiin asiakaspalvelukohtaamisiin (kosketuspisteisiin) palveluorganisaatiossa, esimerkiksi kuinka helppoa asiointi on puhelinpalvelussa. Customer Effort Score
mittarissa selvitetään, kuinka helppoa tai sujuvaa asiointi kyseisen kohtaamisen pohjalta
oli. Alkuperäinen asteikko on 1–5, mutta sitä varioidaan myös asteikolle 1–7. Jos vastausvaihtoehdot ovat 1–7 -välillä, niin 1 on erittäin helppo, 4=neutraali ja 7=erittäin vaikea.
CES lasketaan samalla periaatteella kuin suositteluhalukkuutta mittaava NPS-indeksi, eli
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vähennetään asioinnin vaikeaksi kokeneiden (vaihtoehdot 5–7) prosenttiosuus asioinnin
helpoksi kokeneiden (vaihtoehdot 1–3) prosenttiosuudesta. Customer Effort Score (CES)
toimii asiakaskokemuksen mittarina asioinnissa (kosketuspisteessä), joka on kuvassa 5.
”Asiakaskokemuksen mittarit eri tasoilla” pyramidissa havainnollistettuna. (Korkiakoski &
Karhinen 2019, luku 2.)
Futurelab Finland on luonut helppoutta ja vaivattomuutta mittaavasta Customer Effort
Score:sta (CES) kehittyneemmän version CX3D-mallin. Mallissa yhdistetään tehokkuuden, helppouden ja tunteiden mittaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Mallissa valitaan
päämuuttujille (tehokkuus, helppous ja tunteet) toimialan mukaan 3 sopivaa kysymystä,
joista lasketaan keskiarvo päämuuttujille. Keskiarvojen kehitystä voi verrata NPS-tulokseen. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2.)

Kuva 8. Futurelabin CX3D-malli. (Korkiakoski & Karhinen 2019, luku 2)
CX3D-mallin mukaan tunnetta voi mitata kartoittavasti, tavoitteellisesti tai yhteisöllisesti.
Palautetta tunteista voidaan kerätä eri tavoin, yksinkertaisimmillaan antamalla vastaajalle
mahdollisuus kuvata itse, miltä hänestä tuntuu (kartoittava). Jos kohtaamiselle on jo asetettu tunnetavoite, sitä voidaan mitata valitsemalla ”hymynaama”, jotka liittyvät tavoitteeseen (tavoitteellinen). Lisäksi voidaan kysyä tunteen voimakkuudesta. Tunteita voidaan
mitata myös yhteisöllisesti, jolloin jokainen vastaaja näkee aiempien vastausten perusteella kootun sanapilven. Sanapilvi voi helpottaa oman tunteen kuvaamista. (Korkiakoski
& Karhine 2019, luku 2.)

34

3

Kehittämishankkeen esittely ja toteutus

Tämä kehittämishanke oli työelämälähtöinen, ja fokuksena oli käytännön kehittämistyö toimeksiantajayrityksessä. Tutkimusotteena oli kvantitatiivinen tutkimus, ja tutkimusongelmaan haettiin vastauksia tutkimusaineistosta, joka kerättiin strukturoidun kyselyn avulla.
Tutkimusstrategia perustui palvelumuotoilun prosessiin, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 3.5 Tutkimusstrategiana palvelumuotoilu.
Tietoperusta muodostui asiakaskokemuksesta, asiakaskokemuksen johtamisesta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä asiakaskokemuksen mittaamisesta. Teoriaa oli peilattu jokaisessa vaiheessa aina kyselylomakkeen luomisesta kehitysehdotuksien pohtimiseen. Teoriaosiot ja käytännön toteutus olivat yhteydessä toisiinsa ja keskiössä oli luonnollisesti asiakas. Tarkempi peittomatriisitaulukko (liite 1) avaa koko työn rakennetta, selventää tietoperustan ja empirian yhteyttä sekä todentaa, että kyselyn kysymyksien tarpeellisuus on tarkoin harkittu sekä ne antavat vastauksia tutkimusongelman. Peittomatriisi
osoittaa myös tutkimuksen validiutta.
Alla olevassa havainnollistetaan opinnäytetyön prosessia aikajanalla.

Kuvio 3. Opinnäytetyön prosessin kuvaus
Kehittämistehtävän ensimmäisessä vaiheessa prosessianalyysin keinoin kuvattiin asiakkaan palvelupolku ja havainnollistettiin asiakkaan kosketuspisteet (ennen hoitoa, hoidon
aikana ja hoidon jälkeen) palvelumallilla. Tämä palvelumalli (liite 4) muodosti lähtökohdan
kehittämistehtävän toiselle vaiheelle, jossa tutkittiin kyselyllä asiakaskokemuksen nykyti-
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lannetta. Empiirisen aineiston analyysien perusteella syvennyttiin varsinaiseen asiakaskokemuksen kehitystyöhön palvelumuotoilun keinoin. Kehittämistyön tuloksena syntyi konkreettisia kehittämisehdotuksia, joiden keskiöön tuli asiakas ja asiakkaan kokemus.
Alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoitus osallistaa koko henkilökunta mukaan kehittämistyöhön kahden yhteisen työpajan kautta. Ensimmäisessä työpajassa olisi yhteistyöskentelyssä tunnistettu asiakkaan kosketuspisteet, joista olisi valittu tärkeimmiksi koetut
kosketuspisteet asiakaskyselyyn ja siitä jatkokehitettäväksi. Koronaepidemian vuoksi tästä
työpajatyöskentelystä jouduttiin luopumaan, ja ainoastaan kuvattiin palvelumallin asiakaspolun kosketuspisteineen ja ne käytiin yrityksen toimitusjohtajan kanssa läpi. Valittujen
kosketuspisteiden, tietoperustan, CX3D-mallin ja migreenihoidon asiakaslupauksen pohjalta päätettiin yhdessä toimeksiantajayrityksen toimitusjohtajan kanssa asiakaskyselyn
runko.
Asiakaskyselyssä saatujen tutkimustulosten perusteella kehitettiin liiketoimintaa palvelumuotoilun menetelmillä. Palvelumuotoilun periaatteisiin kuuluu yhteistyöskentely, ja suunnitelmissa oli pitää henkilöstön kanssa yhdessä toinen kehittämis- ja ideointityöpaja, mutta
koronan vuoksi tätäkään ei voitu toteuttaa koko henkilökunnan kanssa vaan ideointityöpaja pidettiin toimitusjohtajan kanssa marraskuussa. Kyselyn tuloksista saatujen tietojen
perusteella ideoitiin ja luotiin toimenpiteitä, joilla asiakaskokemusta voidaan parantaa.
Kaikkia asiakkaan kokemia palvelupolun kosketuspisteitä ei ollut mahdollista kehittää yhtä
aikaa, vähemmän oli tässä tapauksessa enemmän. Oli parempi valita muutama ydinkokemukseen liittyvä osa-alueita, joita kehitettiin siten, että ne luovat positiivisen asiakaskokemuksen.
3.1

Tutkimuksen kohdeyritys ja lähtötilanne

Cranion Oy on hyvinvointipalveluja tuottava suomalainen yritys, jossa on tällä hetkellä
töissä viisi Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) rekisterissä olevaa
ammattilaista. Cranion Oy on Espoon Perkkaalla toimiva migreenin lääkkeettömään hoitoon erikoistunut hoitoklinikka. Muita hoitopalveluita ovat klassinen hieronta, urheiluhieronta, faskia- eli lihaskalvokäsittely, kinesioteippaus, hoitava kuumakivihieronta, fysioterapia sekä lymfaterapia. Yritys on ollut toiminnassa vuodesta 2012. (Cranion 2020.)
Cranion Oy:llä on www-sivut, Facebook-sivut, joiden kautta palveluja markkinoidaan. Cranion Oy:n nettisivujen ja Facebookin kautta asiakkaiden on mahdollista kertoa hoitokokemuksista, joita on annettu yhteensä 31 kappaletta (Cranion, 2020). Nämä referenssit ovat
tärkeitä luotettavuuden ja uskottavuuden luomiseksi. Näitä kokemuksia en sisällyttänyt tähän kehittämishankkeeseen, koska tutkimusote oli määrällinen tutkimus.
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Yrityksen liikevaihto laski vuosina 2018-2019, ja toimitusjohtaja Hakalan mukaan syinä liikevaihdon laskuun oli muun muassa henkilöstömuutokset. Cranion ostaa palvelut alihankintana omilla toiminimillään toimivilta hoitoammattilaisilta. (Hakala 4.3.2020.) Kehittämishankkeen suunnittelun lähtökohta oli, että asiakaskyselyllä saataisiin hyödyllistä tietoa,
jonka avulla yrityksessä kyettäisiin tekemään asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä
päätöksiä ja konkreettisia toimenpiteitä. Toisaalta pitää muistaa, että asiakaskokemuksen
johtamiseen ja mittaamiseen tarvittavat resurssit tulisi suhteuttaa yrityksen tilanteeseen,
kypsyyteen ja kykyyn johtaa ja kehittää asiakaskokemusta. Kehittämishankkeessa pyrittiin
keskittymään muutamaan valittuun asiakaskokemuksen mittaamiseen ja kehittämiseen,
jotta niitä olisi jatkossakin helppo seurata, kehittää ja mitata. Koronaepidemian vaikutus
toimeksiantajayrityksen liiketoimintaan oli merkittävä, joten asiakaskokemuksen kehittäminen antoi kilpailuetua tulevaisuuteen.
3.2

Palvelumalli

Hyödyllisiä kehittämistyön menetelmiä ovat mm. Business Model Canvas, blueprinting,
benchmarking ja palvelun laadun kuiluanalyysi. Palvelun laadun kuiluanalyysissä selvitetään asiakkaan odotuksia ja mitä palvelussa todellisuudessa tapahtuu. Business Model
Canvas -mallia käytetään jo olemassa olevan liiketoimintamallin kehittämiseen. Mallissa
(A4-paperiarkki) kuvataan ja perustellaan, miten yritys välittää ja tuottaa asiakkaalle arvoa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 178-182.) Toimeksiantajayrityksellä ei ole laadittu liiketoimintasuunnitelmaa, ja tarkoitus on saada ensin ymmärrystä nykytilasta, joten
tässä kehittämishankkeessa on valittu käytettäväksi erittäin kätevää ja käyttökelpoista kehittämistyön menetelmää eli prosessianalyysiä (blueprinting).
Prosessianalyysin avulla voidaan tutkia eri osapuolten rooleja prosessia ja kehittää prosesseja. Prosessianalyysin avulla voidaan havainnollistaa prosessin kriittiset vaiheet ja
mahdolliset ongelmakohdat prosessikaavioon, jonka jälkeen niihin pyritään löytämään ratkaisuja. (Ojasalo ym. 2015, 178.)
Palveluprosessin kuvausta kutsutaan palvelumalliksi (service blueprint), joka perustuu
prosessiajatteluun. Palvelumallissa määritellään ja kuvataan visuaalisesti asiakkaan kulkema palvelupolku, jossa palvelun tuottamisesta ja siihen liittyvistä resursseista ja asiakkaan osuudesta ilmenee asiakkaan kokemat näkyvät osat sekä asiakkaalle näkymäton
osa. Palvelupolusta, josta käytetään myös termiä palvelupistepolku (customer journey), on
siis yrityksen palvelukokonaisuuden kuvaus, jossa on havainnollistettu asiakkaan kokema
palvelu vaiheittain eri kosketuspisteissä. (Tuulaniemi 2011, luku 2-6.)
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Toimeksiantajan asiakkaan kokemasta palvelupolusta laadittiin kuvaus, jossa tunnistettiin
asiakkaan kosketuspisteet ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Liitteessä 4.
Cranion Oy:n service blueprintissä (palvelumalli) nämä vaiheet on nimetty esipalvelu-,
ydinpalvelu- ja jälkipalveluvaiheeksi. Service blueprintin eli palvelumallin ensimmäinen
versio lähetettiin elokuussa 2020 toimeksiantajayrityksen toimitusjohtajalle kommentoitavaksi, jonka jälkeen pidimme virtuaalikokouksen ja kävimme yhdessä asiakkaan polkua ja
kosketuspisteitä keskustellen läpi. Näistä kosketuspisteistä päätettiin nostaa kyselyyn pelkästään esipalveluvaiheen ja ydinpalveluvaiheen väittämiä, koska jälkipalveluvaihetta ei
systemaattisesti ole hoidettu.
Asiakkaan palvelupolun kuvaaminen (service blueprint) oli yksi osa palvelumuotoiluprosessia. Varsinainen kehittämisvaihe toteutettiin British Design Councilin tuplatimantti -mallia hyödyntäen. Tuplatimantti-mallin palvelumuotoiluprosessissa oli neljä vaihetta: ymmärrä, määrittele, kehitä ja toteuta. Ymmärrä-vaiheen tavoitteena oli asiakasymmärrysvaihe, jossa selvitettiin asiakkaiden kokemuksia toimeksiantajayrityksen palveluista asiakaskyselyllä.
Toki ensin on löydettävä yhteisymmärrys yrityksen sisällä, mitä asiakaskokemus ylipäätään tarkoittaa, ja mitä se tarkoittaa erityisesti omalle yritykselle. Lisäksi yrityksen johdon
tulee pohtia tavoitteet, mitä se haluaa saavuttaa. Asiakaskokemuksen kehittäminen yrityksessä alkaa aina asiakastarpeesta, koska asiakas odottaa saumatonta palvelukokemusta,
joten on tärkeää tunnistaa mahdolliset kosketuspisteet. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku
2.)
Kun asiakkaan kosketuspisteet on ymmärretty ja kuvattu, voidaan aidosti ymmärtää miksi
ja miten asiakkaat käyttäytyvät. Näin voidaan suunnitella ja kehittää eri kohtaamispisteitä
siten, että asiakkaan käyttäytymistä voidaan johtaa haluttuun suuntaan. Tavoitteena on
suunnitella asiakkaan kokonaismatka siten, että se konvertoi (asiakkaan ostoprosessi ei
katkea vaan johtaa ostamiseen) myyntiä. (Keskiäinen & Lipiäinen 2013, luku 3.)
Asiakkaan kosketuspisteitä on paljon, joten jokaista kosketuspistettä ei välttämättä ole tarpeellista kehittää siten, että ne ylittävät asiakkaan odotukset. On parempi valita muutama
ydinkokemukseen liittyvä kosketuspiste, joita kehitetään siten, että ne luovat ylivertaisen
asiakaskokemuksen. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 3.)
3.3

Tutkimusote

Tutkimusotteella tarkoitetaan sitä menetelmien kokonaisuutta (metodologia), jolla tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan. Tutkimusote tai lähestymistapa on siis menetelmien
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yläkäsite, ja tutkimusotteet voidaan jakaa karkeasti laadulliseen (kvalitatiivinen) tai määrälliseen (kvantitatiivinen) tutkimukseen. Valittava tutkimusote riippuu tutkittavasta ilmiöstä.
Jos ilmiö on uusi ja siitä ei ole teoriaa tai tutkimustietoa olemassa, käytetään kvalitatiivista
eli laadullista tutkimusta. Kvalitatiivisella tutkimuksella selvitetään itse ilmiötä, mistä ilmiö
koostuu ja miten eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. Kvalitatiivinen tutkimus sopii parhaiten tilanteisiin, joissa halutaan saada lisäksi syvällinen näkemys ja kuvaus ilmiöstä, luodaan
uusia teorioita ja malleja. Suunta on käytännöstä teoriaan (induktio) eli pyritään ymmärtämään ilmiötä. Vastaavasti ilmiön tunteminen ja sitä selittävien teorioiden olemassaolo on
edellytys kvantitatiiviselle eli määrälliselle tutkimukselle. Suunta on teoriasta käytäntöön
(deduktio). Kvantitatiivinen tutkimus voidaan tehdä, kun tutkittava ilmiö on tarkentunut ja
riittävän täsmentynyt, jotta ilmiötä voidaan tutkia kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin.
Kananen kertoo teoksessaan (2011, 18) kuvaavasti, että ”kvantitatiivinen tutkimus perustuu positivismiin, jossa korostetaan tiedon perusteluja, luotettavuutta, objektiivisuutta ja
yksiselitteisyyttä.” (Kananen 2011, 12-18; Kananen 2015, 24-28.)
Tämän opinnäytetyön tutkimusote oli kvantitatiivinen tutkimus, koska tutkittavan ilmiön
muuttujat ja tekijät tunnettiin. Aineistonkeruu tapahtui kyselylomakkeella. Asiakasarvoon ja
asiakaskokemukseen vaikuttavia ilmiöitä oli tutkittu paljon ja niistä teorioista myös johdettiin kyselyn kysymykset. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleistämään ilmiötä. Näin saatiin
yleiskuva tilanteesta, ja aineistosta voitiin analysoida syy-seuraussuhteita. Lisäksi kyselylomakkeen loppuun laitettiin suositteluhalukkuuden yhteyteen avoimille kommenteille tekstikenttä, jossa vastaaja sai antaa palautetta. Avoimet vastaukset käsiteltiin laadullisin menetelmin keinoin primääriaineistona, joka luokiteltiin asiakkaan palvelupolun mukaisesti eri
teemoihin.
Kvantitatiivisella tutkimuksella ei pystytä selittämään ihmisten tunteita, toimintaa tai ajattelutapaa. Tässä opinnäytetyössä olisi voinut käyttää täydentävänä tutkimusmenetelmänä
vielä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää havainnoinnin tai haastattelun keinoin hoitotilassa, jolloin olisi saatu kattava ja syvällinen käsitys tutkittavasta aiheesta. Koronaepidemian vuoksi fyysisen paikallaolon havainnointiin tai haastatteluiden toteuttaminen ei ollut
toimiva vaihtoehto työntekijöiden, asiakkaiden tai tutkijan näkökulmasta. Lisäksi toimeksiantajayrityksen liiketoiminta kutistui rajusti koronaepidemian vuoksi, ja aineistonkeruu olisi
ollut hidasta ja aikaa vievää. Yrityksen verkkosivuilla oli asiakkaiden kirjoittamia hoitokokemuksia, joita olisi voinut käyttää laadullisen menetelmien keinoin aineistona, mutta tässä
kehittämishankkeessa haluttiin selvittää kohderyhmältä kyselyllä asiakaskokemuksen nykytila. Seuraavassa luvussa kerrotaan yleisesti aineistonkeruu- ja analysointimenetelmistä, jonka jälkeen avataan tarkemmin kyselyn rakennetta.
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3.4

Aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät

Tutkimusmenetelmät jakautuvat aineistonkeruu- ja analysointimenetelmiin. Laadullisessa
tutkimuksessa aineisto jaetaan primääri- ja sekundääriaineistoihin. Jako tapahtuu sen perusteella, onko aineisto (primääriaineisto) kerätty havainnoinnin, kyselyn ja haastattelujen
avulla juuri nimenomaista tutkimusongelmaa varten vai onko aineisto (sekundääriaineisto)
olemassa olevia dokumentteja, jotka liittyvät yleisesti ilmiöön. Aineisto perustuu joka tapauksessa ei-numeerisiin aineistoihin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on lisäksi erilaisia
alamuotoja, jotka perustuvat siihen, miten aineisto hankintaan. Analyysimenetelmillä aineistosta yhdenmukaistetaan, luokitellaan ja tiivistetään kokonaisuuksia, jolloin paljastuu
rakenteita, jotka kuvaavat ilmiötä. (Kananen 2015, 70-88.)
Kyselylomake on yksi perinteisimmistä tavoista kerätä tutkimusaineistoa. Jo 1930-luvulta
alkaen kyselylomake on ollut erityisessä asemassa aineistonkeruumenetelmänä, etenkin
sen jälkeen, kun tutkimustulosten analysoinnissa yleistyi tilastollisten menetelmien hyödyntäminen. Ajan saatossa laadullisen tutkimuksen ja muiden menetelmien suosio on
merkittävästi lisääntynyt, mutta kyselylomakkeella on edelleen oma paikkansa ja käyttötarkoituksensa. Aineistonkeruussa kyselylomakkeella tulee tietää tarkalleen, mitä tietoa
aineistokeruulla pyritään löytämään, joten tutkimusongelma tulee olla täsmentynyt. Lisäksi
kysymysten muotoilu ja huolellinen sanavalinta luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. (Aarnos & Valli 2018, luku 1.)
Määrällisessä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytetään yleisimmin kyselyjä.
Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruuta kannattaa käyttää silloin, kun suurelta joukolta
ihmisiä halutaan vastauksia rajattuun tutkimusongelmaan. Määrämuotoinen kysely on
kustannustehokas aineistonkeruumenetelmä. Kyselyn toteutuksen edellytyksenä on se,
että tiedetään, mitä kysytään, toisin sanoen kysymysten tulee koskea tutkimusilmiötä. Kyselyn kysymykset johdetaan aina teorioista ja perustuvat ennakkotietoon ilmiöstä. Kyselyä
käytetään ongelmanmäärittelytilanteessa, jos halutaan selvittää asiakkaan tyytyväisyyttä
palveluihin. Aineistosta saadaan valitulla analyysimenetelmällä tunnuslukuja toisin sanoen
määrällinen tutkimus käsittelee lukuja. Nämä luvat kuvaavat ilmiötä. Tutkimusaineisto syötetään tilasto- tai taulukkolaskentaohjelmaan, jossa aineisto tiivistetään taulukoiksi ja tunnusluvuiksi. Aineistoa käsitellään kokonaisuutena eikä yksittäisinä vastauksina. Määrällisen aineiston kuvausmenetelmiä ovat suorat jakaumat, ristiintaulukoinnit ja erilaiset tunnusluvut. Varsinaisia analysointimenetelmiä ovat korrelaatio-, regressio- ja faktorianalyysit. Taulukoista ja tunnusluvuista kirjoitetaan sanallinen tulkinta, jonka lähtökohtana on tutkimuskysymys, johon halutaan saada vastaus. (Kananen 2015, 24-90.)
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Korrelaatio mittaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta ja riippuvuuden voimakkuutta.
Muuttujien välistä riippuvuutta ilmaistaan korrelaatiokertoimella. Korrelaatiokerroin on arvojen +1-(-1) välillä, voimakas riippuvuus on 0,8>=, kohtalainen riippuvuus on 0,4-0,8 ja
alle 0,4 tarkoittaa, että ei ole riippuvuutta. Riippuvuuden mittaamiseen käytetään korrelaatioanalyysiä, ja tarkempi menetelmä on regressioanalyysi. Hajontakuvion (Scatter) luomisella saadaan välimatka-asteikon muuttujien välinen yhteys havainnollistettua. Jos
muuttujat ovat järjestysasteikon tasoisia, voidaan hyödyntää Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. (Kananen 2015, 314; Heikkilä 2014, 158-194.)
Tämän kehittämistyön tutkimusotteena oli kvantitatiivinen tutkimus, joten tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin lokakuussa vuonna 2020 asiakaskyselyn avulla. Kohderyhmä oli
yrityksen eri palveluita käyttäneet asiakkaat koko yrityksen olemassaolon aikana. Toimeksiantajayrityksen asiakasrekisterissä oli tutkimushetkellä lähes 4000 asiakkaan tiedot. Aineistonkeruumenetelmänä oli suunnitelmallinen survey-tutkimus, jossa jokaisen kysymyksen tarpeellisuus oli mietitty. Sellaisia kysymyksiä olisi turha esittää, joiden informaatioarvo olisi pieni tai joiden käyttötarkoitusta ei olisi etukäteen harkittu.
Aineistonkeruu asiakaskokemuksen nykytilasta tehtiin internetin kautta Webropol 3.0 -kyselytyökalulla, koska kysely lähetettiin yrityksen ajanvarausrekisterissä oleville asiakkaille
sähköpostitse henkilökohtaisella vastauslinkillä. Vastausaikaa annettiin yksi viikko, ja yksi
muistutusviesti lähetettiin ei-reagoineille asiakkaille kaksi päivää ennen kyselyn sulkeutumista. Laadullinen tutkimusmenetelmä eli henkilökohtaiset haastattelut jätettiin aineistonkeruumenetelmänä pois, mutta kyselyssä kerättiin avoimilla kysymyksillä vastauksia, joten
aineistonkeruussa oli myös kvalitatiivinen piirre. Vastaaja sai antaa palautetta kysymyksiin: Missä asioissa Cranionissa on onnistuttu ja mitä kehitettävää vielä on? Avoimet vastaukset käsiteltiin laadullisin menetelmin keinoin primääriaineistona, joka luokiteltiin asiakkaan palvelupolun mukaisesti eri teemoihin.
Kyselyn tulokset analysoitiin SSPS tilasto-ohjelmalla, Webropol 3.0 -työkalun raportointiohjelmalla, Insight-ohjelmalla ja Professional statistics -ohjelmalla sekä excelillä. Analysointimenetelminä käytettiin suoria jakaumia, ristiintaulukointia, tunnuslukuja, korrelaatioanalyysiä ja Spearmanin regressioanalyysiä. Testauksessa käytettiin SSPS tilasto-ohjelmaa.
3.4.1

Kyselylomake

Asiakaskyselyssä (liite 3) selvitettiin asiakaskokemusta liittyen Cranionin palveluihin. Tutkimuskohteina olivat erityisesti helppous, tehokkuus ja tunne. Sen lisäksi selvitettiin asiakaskokemusta asiakaspolun kosketuspisteissä ja migreenin lääkkeettömään hoidosta
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sekä hierontapalvelusta, koska nämä kaksi palvelua ovat liiketoiminnan kulmakiviä. Migreenihoidon kysymykset olivat yrityksen verkkosivuilla olevia asiakaslupauksia, joiden toteutumista samalla mitattiin. Vaikka tutkimuksen kohteena oli yrityksen kaksi pääpalvelua,
kyselyssä annettiin mahdollisuus valita muitakin palveluja, joita vastaaja oli käyttänyt. Kysymykset liittyivät tehdyn palvelumallin asiakaspolun esipalvelu- ja ydinpalveluvaiheeseen. Jälkipalveluvaihe jätettiin pois, koska toimeksiantajayrityksellä ei ole systemaattista
jälkimarkkinointia.
Sähköpostisaatteessa (liite 2) kerrottiin selkeästi ja lyhyesti, mitä tarkoitusta varten kysely
tehtiin, mitä sillä oli tarkoitus tutkia ja miksi siihen kannattaisi vastata. Saatteessa ilmoitettiin, että vastaajien kesken arvotaan viisi kappaletta 50 euron arvoista Cranionin lahjakortteja, minkä toivottiin lisäävän vastaamishalukkuutta. Saatteessa kerrottiin myös, että tutkimuksen vastaukset käsiteltäisiin täysin luottamuksellisesti eivätkä yksittäisen vastaajan
tiedot tule millään tavoin näkyviin. Saate tarkistettiin ja hiottiin lopulliseen kuntoon HaagaHelian yritysviestinnän lehtorin kanssa.
Kyselylomake (liite 3) tehtiin suomeksi ja visualisoitiin Cranionin logolla ja tyylikkäällä hoitotaustakuvalla. Kyselylomakkeen rakenne ja kysymykset tarkistettiin Haaga-Helian menetelmien yliopettajan ja Cranionin toimitusjohtajan kanssa yhdessä, jonka jälkeen kyselyn ja arvontalomakkeen toimivuus ja käytettävyys testattiin kuuden koehenkilön toimesta.
Palautteiden ja huomioiden jälkeen kyselyä vielä paranneltiin ja tehtiin uusi testivastauskierros. Kaikki testivastaukset poistettiin ennen kyselyn lähetystä. Kyselylomakkeen juoksevasti numeroitu rakenne oli seuraava: taustamuuttujat, väittämät, suositteluhalukkuusmittaus ja avoimet palautteet sekä loppukiitos, jonka jälkeen vastaaja ohjattiin kolmen sekunnin viiveen jälkeen erilliseen lomakkeeseen, johon sai jättää yhteystiedot arvontaa varten.
Varsinaisen kyselylomakkeen alkuun sijoitettiin monivalintakysymykset vastaajien taustatiedoista eli taustamuuttujista. Kuusi eri taustamuuttujaa olivat: vastaajan sukupuoli, ikä,
asuinpaikka, miten löysit Cranionin palvelut ja edellinen asiointiaika Cranionissa. Miten
löysit Cranionin palvelut? -kysymys oli strukturoidun ja avoimen kysymyksen välimuoto,
koska vastausvaihtoehtojen jälkeen oli avoin kysymys: Muu, mikä? Näin vastaaja sai kirjoittaa sellaisen vastauksen, joka ei ollut valmiissa vaihtoehdoissa. Yksi vaihtoehto olisi
ollut jättää taustatietojen kysymykset lomakkeen loppuun, koska kysymyksiin saatettaisiin
vastata harkitummin kyselylomakkeen alkupuolella kuin lopussa. Mutta tässä kyselyssä
haluttiin taustakysymyksillä lämmitellä vastaajia varsinaiseen aiheeseen.
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Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin, mitä Cranionin hoitopalvelua vastaaja oli käyttänyt. Vastaaja sai valita neljästä vaihtoehdosta kaikki palvelut, joita oli käyttänyt. Hoitopalveluvaihtoehdot olivat hieronta, CMT Method -migreenihoito, fysioterapia ja lymfaterapia.
Tämä kysymys käynnisti kyselylomakkeessa ehdon, joka näytti hierontavaihtoehdon valinneille kyselyn myöhemmässä vaiheessa kahdeksan hierontaa koskevia väittämiä ja vastaavasti CMT Method -migreenihoidon valinneille kahdeksan siihen liittyviä väittämiä sekä
fysioterapian valinneille kahdeksan fysioterapiaa koskevia väittämiä. Lymfaterapialle ei tullut erikseen väittämiä kyselyssä, koska ennakkoon tiedettiin palvelun vähäinen käyttö ja
se oli rajattu pois tästä tutkimushankkeesta. Myöskään fysioterapian tuloksia ei käsitellä
tässä tutkimuksessa, mutta tieto oli tärkeä toimeksiantajalle. Mikäli vastaaja oli käyttänyt
useampaa hoitopalvelua, näiden palvelujen (hieronta, CMT Method -migreenihoito ja fysioterapia) kaikki väittämät tulivat vastattavaksi. Maksimissaan kysymyksiä oli täten 14
kappaletta. Väittämät olivat hieronnan ja migreenihoidon osalta hieman erilaisia, koska
useat asiakkaat olivat käyttäneet molempia palveluja, ja siksi haluttiin kartoittaa eri näkökulmasta vastauksia. Migreenihoidon osalta tutkittiin asiakaslupauksen toteutumista.
Taustakysymysten jälkeen vastaajaa pyydettiin arvioimaan kymmenen eri tekijän merkitystä käyttäessään Cranionin hyvinvointipalveluja. Nämä kysymykset olivat:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

hoitoaikojen saatavuus
hintataso
ystävällinen asiakaspalvelu
henkilökunnan palvelualttius
hoitotilojen viihtyvyys
sijainti työpaikan lähellä
sijainti kodin lähellä
hyvät kulkuyhteydet
maksuton pysäköinti.

Vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettu Likertin 5-portaisella asteikolla (5 hyvin paljon
- 1 hyvin vähän). Nämä kyselyn tekijät liittyivät mukaillen 4P-malliiin (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointitoimenpiteet) ja 7P-malliin, jossa 4P:n lisäksi tarkastellaan myös ihmisiin, yrityksen prosessiin ja fyysisiin elementteihin liittyviä osa-alueita sekä peilataan neljään asiakasarvon ulottuvuuteen, jotka vaikuttavat asiakkaan valintaan. Nämä neljä asiakasarvon ulottuvuutta ovat toiminnallinen, emotionaalinen, taloudellinen ja symbolinen
arvo.
Seuraavassa asteikkoon perustuvassa kysymystyypissä pyydettiin kertomaan, mitä mieltä
vastaaja oli 11 eri väittämästä liittyen Cranionin hoitopalveluihin. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kunkin väittämän osalta, miten voimakkaasti vastaaja on samaa mieltä tai eri
mieltä kuin väittämä. Koska asiakaskokemuksesta 2/3 on tunnetta, kyselyyn sisällytettiin
helppouden ja tehokkuuden (customer value) lisäksi myös tunnetta mittaavia väittämiä.
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Tässä hyödynnettiin Futurelabin CX3D-mallia, jossa väittämät olivat teemojen tehokkuus,
helppous ja tunne ympärillä. Tunnetta mittaavia väittämiä olivat: Sain hyvän vastineen rahalle, koin saavani yksilöllistä palvelua ja koin tulleeni kuulluksi. Helppoutta mittaavia väittämiä olivat: Ajanvaraus on helppoa, hoitotilat ovat viihtyisät ja asiointi on sujuvaa. Tehokkuutta mittaavia väittämiä olivat: Hoidosta on ollut minulle apua, sain muita vinkkejä tai
hoito-ohjeita ja hoidon jälkeen on hyvä ja rentoutunut olo. Tehokkuuden mittaaminen tarkoittaa asiakkaan kokeman arvon mittaamista (customer value). Näiden väittämien lisäksi
yrittäjä toivoi lisätietoa seuraavista väittämistä: Muistutustekstiviesti hoitoajasta on hyödyllinen sekä hoitoaikoja on hyvin saatavilla.
Kyselyn seuraavat kysymykset liittyivät kahden eri hoitopalvelun (hieronta ja CMT Method
-migreenihoito) väittämiin, joihin vastattiin Likertin asteikolla, miten voimakkaasti vastaaja
on samaa mieltä tai eri mieltä kuin väittämä. Kaikkiin edellä kuvattujen väittämiä sisältäneisiin kysymyksiin annettiin myös valittavaksi vaihtoehto en osaa sanoa/ei ole kokemusta, jotta vastaajaa ei pakoteta valitsemaan annetuista vaihtoehdoista, jos mielipidettä
ei halua kertoa, ei ole kantaa tai kokemusta asiasta. Yrityksen verkkosivuilla on migreenihoidosta asiakaslupaus, jonka toteutumista mitattiin samalla kyselyn avulla.
Kysely oli kohtuullisen lyhyt ja nopea vastata, keskimäärin vastaamiseen meni aikaa viisi
minuuttia. Kyselyssä käytettiin strukturoituja kysymyksiä eli vaihtoehdot antavia kysymyksiä, joissa asenneasteikko on Likertin 5-portainen asteikko mielipideväittämille. Näin vastaaminen on helppoa ja tulosten tilastollinen käsittely on sujuvaa. Kaikki muut kysymykset
olivat pakollisia paitsi suositteluhalukkuus ja avoimet kommentit. Kyselylomakkeen loppuun laitettiin suositteluhalukkuuden (NPS) yhteyteen avoimille kommenteille tekstikenttä,
jossa vastaaja sai antaa palautetta otsikoiden alle ”Missä asioissa Cranionissa on onnistuttu” ja ”Mitä kehitettävää vielä on?”.
3.4.2

Populaatio ja kato

Tutkittavien valinta on tärkeä suunnitella siten, että tutkimus kohdistuu kohderyhmään eli
populaatioon, jotka kuuluvat tutkimuksen perusjoukkoon ja tutkittavaan ilmiöön. Kokonaistutkimusta kutsutaan censukseksi, kun populaation kaikki yksiköt tutkitaan. Perusjoukosta
voi myös tehdä otannan, mikäli kohderyhmän rakenne tiedetään ja tunnetaan. (Kananen
2015, 266-267.) Tässä opinnäytetyössä päädyttiin kokonaistutkimukseen, koska otantaa
varten ei ollut riittävästi tietoa sukupuoli- tai ikäjakaumasta, joka olisi kuvannut populaatiota edustavasti luotettavien tulosten saamiseksi. Cranionin asiakaskyselyn kohderyhmä
eli populaatio oli kaikki asiakkaat (nykyiset ja entiset) koko yrityksen olemassaolon ajalta.
Kysely lähetettiin asiakasrekisterissä olleelle 3921 asiakkaalle, joista osalle kysely (n 29)
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ei mennyt perille virheellisestä osoitetiedosta johtuen. Kyselyyn vastasi 388 asiakasta.
Vastausprosentti oli n. 10 prosenttia.
Internet-kyselyjen vastausprosentti on ollut laskussa, ja tyypillisesti vastausprosentti jää
noin 10 prosentin luokkaan. Kadoksi kutsutaan kyselyn ulkopuolelle jäävää osaa. Katoa
lisää puutteelliset tai vanhentuneet yhteystiedot (sähköpostiosoitteet), sähköposti voi joutua massapostituksen yhteydessä roskapostiin, sähköpostin otsikko ei houkuttele avaamaan viestiä, kyselyn saate ei ole lyhyt ja ytimekäs, kyselylomake on liian pitkä tai vastaaja ei halua yksinkertaisesti antaa mielipidettään. Katoa voidaan pienentää informoidulla
kyselyllä, jolloin joko sähköpostitse tai soittamalla ilmoitetaan ennakkoon tulevasta kyselystä. (Kananen 2015, 267, 279-281.)
Tämän asiakaskyselyn kato oli siis 90 prosenttia, mikä voi johtua siitä, että kutsu kyselyyn
lähetettiin koko kohderyhmälle yhdellä kertaa, joten osa sähköposteista on saattanut ohjautua roskapostiin. Virheellisiä sähköpostiosoitteita (n 29) ilmaantui vähän. Ei-reagoineille
lähetettiin muistutusviesti, mikä toisaalta lisäsi vastaajien määrää. Lisäksi arvonta mahdollisesti nosti vastaamishalukkuutta, mutta todennäköinen syy katoon on se, että monet
kohderyhmän asiakkaista eivät ole jopa vuosiin olleet Cranionin asiakkaina. Tämä näkyi
myös annetuissa taustamuuttujavastauksissa eli yli 40 prosenttia oli ollut asiakkaana yli
vuosi sitten. Populaatiosta kaikki eivät olleet aktiivisesti ja säännöllisesti käyviä asiakkaita.
Lisäksi sähköpostikutsun saatteessa kerrottu yrityksen virallinen nimi Cranion Oy ei ehkä
ollut vastaajille tuttu, joten mielenkiinto vastaamiseen väheni. Myöskään vieraskieliset asiakkaat eivät välttämättä vastanneet suomenkieliseen kyselyyn. Kato vääristää tuloksia
enemmän tai vähemmän, ja tässä kyselyssä jäi selvittämättä, mitä mieltä oli 90 prosenttia
asiakkaista.
3.5

Tutkimusstrategiana palvelumuotoilu

Kehittämiskohdetta voi lähestyä monin erilaisin lähestymistavoin. Tapaus- ja toimintatutkimus, konstruktiivinen tutkimus, palvelumuotoilu ja innovaatioiden tuottaminen, jotka kaikki
ovat tyypillisiä kehittämiskohteen lähestymistapoja. Tämän kehittämishankkeen lähestymistapa tai tutkimusstrategia perustui palvelumuotoilun prosessiin ja soveltaen hyödynnettiin British Design Councilin luomaa tuplatimatti -mallia (double diamond).
Palvelumuotoilun määrittely on haastavaa, koska se on kasvava ja kehittyvä, monitieteinen ala, jolle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Yksi määritelmä palvelumuotoilulle on se, että se on järjestelmällinen tapa kehittää ja innovoida palveluja yhtä aikaa
sekä intuitiivisesti että analyyttisesti. Uusien palvelujen kehittämisessä palvelumuotoilulla
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on merkittävä rooli, koska aineettomat palvelut saavat palvelumuotoilun prosessissa visualisoinnilla näkyvyyden jo kehittämisvaiheessa. Palvelumuotoilu antaa yrityksille kehittämistyöhön menetelmiä ja tuottaa asiakasymmärrystä. (Tuulaniemi 2011, luku 1-3.)
Palvelumuotoilussa on kyse siitä, että luodaan haluttu palvelukokonaisuus, jossa on asiakkaan kokemus kussakin palvelukohtaamisessa. Voidaan puhua myös kokemusmuotoilusta, jolloin ymmärretään, mitä lisäarvoa kohtaamisessa syntyy eli synnytetään arvonlisäystä asiakkaalle. (Rantanen 2016, luku 1.)
Palvelumuotoilun ydin on ymmärtää syvällisesti asiakkaiden tarpeita, arvoja ja toiminnan
todellisia motiiveja. Palvelumuotoilussa havainnoidaan yrityksen henkilökuntaa ja palvelun
käyttäjiä, jotta heitä ymmärrettäisiin ja pystyttäisiin asettamaan heidän tarpeensa suunnittelun keskiöön. Palvelumuotoilun avulla autetaan yritystä kohdistamaan sen sisäisiä prosesseja asiakkaan tarpeiden ja hänelle arvoa tuottavien toimenpiteiden ympärille. Palvelun keskiössä on ihminen, asiakas eli palvelun käyttäjä. (Tuulaniemi 2011, luku 2.)
Palvelumuotoiluprosesseja on lukuisia erilaisia. Tunnetuin niistä on British Design Councilin vuonna 2004 kehittämä ”tuplatimantti”, double diamond, joka koostuu neljästä vaiheesta: ymmärrä, määrittele, kehitä ja toteuta. Tämän mallin vahvuus on se, miten se visualisoi selkeästi prosessin vaiheet. Ymmärrä-vaiheen tavoitteena on ymmärtää asiakkaan tai käyttäjän tarpeita. Määrittele-vaiheessa ymmärrä-vaiheen löydöksiä tulkitaan ja
niistä muodostetaan oivalluksia. Kehitä-vaiheessa luodaan ja testataan uusia ratkaisuja
edellisissä vaiheissa muodostetun ymmärryksen perusteella. Toteuta-vaiheessa uusi kehitetty tuote tai palvelu viimeistellään ja lanseerataan. (British Design Council 2020.)
Ymmärrä-vaiheen tavoitteena oli asiakasymmärrys, jolloin kuvattiin ensin asiakkaan palvelupolku kosketuspisteineen (liite 4), jonka jälkeen muutamasta valitusta ydinkosketuspisteestä ja teemoista helppous, tehokkuus ja tunne laadittiin asiakkaiden kokemuksia
mittaava asiakaskysely Webropol 3.0 -työkalulla. Yhdistetyssä määrittele- ja kehitä-vaiheessa tarkasteltiin ymmärrä-vaiheen löydöksiä ja niistä muodostettiin oivalluksia, luotiin
uusia ratkaisuja edellisissä vaiheissa muodostetun ymmärryksen perusteella. Alun perin
oli tarkoituksena pitää yrityksen työtekijöiden kanssa kaksi työpajaa, jossa olisi vedetty yhteen ja analysoitu kyselyn tulokset sekä luovasti ideoitu ratkaisuja, mutta koronaepidemian vuoksi tästä työpajasta luovuttiin. Työpaja pidettiin pienimuotoisempana yrityksen
toimitusjohtajan kanssa, jossa ideoitiin tutkimuksen kyselyn tulosten perusteella asiakaskokemusta parantavia asioita. Näistä kerrotaan lisää luvussa 5. Yhteenveto. Lopuksi toteuta-vaiheessa ideat viimeisteltiin ja uusi kehitysidea otettiin käyttöön. Osa kehittämisideoista toteutettiin heti käytännössä.
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4

Tutkimustulokset

Tässä luvussa kerrotaan asiakaskyselyn tutkimustuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin,
millaisena asiakkaat kokivat Cranionin palvelut. Tuloksien avulla saatiin tietoa, miten merkityksellisenä vastaajat pitivät hoitotilojen viihtyvyyttä, hoitojen saatavuutta, hintatasoa, sijaintia ja henkilökuntaan liittyviä seikkoja käyttäessään yrityksen palveluja. Lisäksi saatiin
tietoa, miten asiakkaat kokivat helppouden, tehokkuuden ja tunteen. Asiakaskokemuksesta saatiin tietoa migreenihoidon ja hieronnan palveluista sekä migreenihoidon asiakaslupauksen toteutumisesta. NPS-mittari kertoi tuloksen vastaajien suositteluhalukkuudesta.
Kokonaistulosten lisäksi tarkasteltiin ryhmien välisiä vastauseroja jakaumien ja keskiarvojen avulla. Kaikkien taustatietojen ja Likertin-väittämien erojen merkitsevyys ja riippuvuudet testattiin tilasto-ohjelmalla, ja vain tilastollisesti merkitsevät erot ja riippuvuudet avattiin
tuloksissa.
Kyselyyn vastasi 388 Cranionin nykyistä ja entistä asiakasta. Vastausprosentti oli noin 10
prosenttia. Arvontalomakkeeseen yhteystietonsa jätti 270 vastaajaa, ja avoimia kommentteja annettiin lähes 300.
Ensin kuvataan kyselyn riippumattomien muuttujien eli taustamuuttajien tiedot, jotka olivat
vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, mistä vastaajat löysivät Cranionin palvelut ja edellinen asiointiaika Cranionissa. Muu-sukupuolen vastaajia oli vain kolme henkilöä, joten tätä
ryhmää ei erikseen avattu tulkinnoissa pienen havaintoyksiköiden määrän vuoksi.
Kyselyn asiakaskokemuksen tuloksista poimittiin erityisesti ne asiakaskokemukseen liittyvät havainnot, joissa oli kiinnostavia löydöksiä ja merkittäviä eroja. Erojen merkitsevyyttä
testattiin tilastollisilla ei-parametrisilla -testeillä. Vastauksia tutkittiin erilaisilla jakaumilla ja
ristiintaulukoinnilla sekä huomioimalla avoimia kommentteja, joilla vastattiin tutkimusongelman pääkysymykseen: Millaisena asiakkaat kokevat Cranionin palvelut? Hierontaan ja
CMT-migreenihoitoon liittyvät tulokset kytkeytyivät vahvasti yleiseen asiakaskokemukseen
Cranionin palveluista, joten näitä yksittäisiin hoitoihin liittyviä tuloksia avattiin enemmän
yleisellä tasolla ja kuvattiin merkittävimmät havainnot.
Avoimia palautteita (liite 10) annettiin kaiken kaikkiaan lähes kolmesataa, ja ne luokiteltiin
lukumääräisesti asiakaspolun mukaan eri vaiheisiin (ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen) positiivisiin palautteisiin (n 167) ja kehityskohteisiin liittyviin palautteisiin (n
129). Kehittämiskysymykseen vastattiin 23 kertaa, että ei osaa sanoa tai kaikki toimii hyvin, joten varsinaisia kehittämispalautteita tuli noin 100 kappaletta. Avoimet vastaukset kä-
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siteltiin laadullisin menetelmin keinoin primääriaineistona, joka luokiteltiin asiakkaan palvelupolun mukaisesti eri teemoihin (esipalvelu-, ydin- ja jälkipalveluvaihe). Avoimet vastaukset ilmoitettiin ainoastaan lukumäärinä eri kategorioissa, koska kyselyn kutsusaatteessa
luvattiin, ettei yksittäiset vastaukset sellaisenaan tule näkymään missään millään tavoin.
Avoimia palautteita toki hyödynnettiin tutkimuksessa ja kehittämisvaiheessa.
4.1

Vastaajien taustatiedot

Suurin osa vastaajista oli naisia, mikä kuvastaa yrityksen asiakaskunnan koostumusta.
Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia oli naisia (n 276), miehiä (n 109) oli 28 prosenttia ja
muu sukupuoli (n 3) oli alle 1 prosentti kaikista vastaajista. Kyselyyn vastasi yhteensä 388
asiakasta.
Taulukko 1. Vastaajien jakauma sukupuolen ja iän suhteen

Yli puolet vastaajista (55 %) kuului ikäluokkaan 25 - 44-vuotiaat. Suurin vastaajaryhmä (n
122) oli 25 - 34-vuotiaat, joka oli noin kolmannes (31 %) kaikista vastaajista, noin neljännes vastaajista (24 %) oli 35 - 44-vuotiaita, noin viidennes (19 %) oli 45 - 54-vuotiaita, 12
prosenttia oli 55 - 64-vuotiaita, 8 prosenttia oli 15 - 24-vuotiaita ja 6 prosenttia yli 65-vuotiaita, joka oli pienin vastaajaikäluokka. Ristiintaulukoinnin perusteella voi todeta, että miehet ja naiset jakautuivat prosentuaalisesti sukupuolen suhteen lähes samankaltaisesti eri
ikäryhmiin. Neljässä ikäryhmässä sukupuolten prosenttiosuus oli täysin sama ja kahdessa
ikäryhmässä ero oli vain 1-2 prosenttia.
Lähes kaikki vastaajat (95 %) asuivat pääkaupunkiseudulla (Perkkaa, Suur-Leppävaara,
Muu Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) ja 5 prosenttia vastaajista (n 19) ilmoitti
asuinpaikakseen muu Uusimaa tai muu Suomi (liite 5). Vastaajista lähes puolet (45 %)
asui Perkkaalla tai Suur-Leppävaarassa, joten asiakkaat olivat selkeästi lähialueelta. Cranionin liiketila sijaitsee Perkkaalla, joka on Leppävaaran kaupunginosan alue.
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Taustatietokysymykseen, miten Cranionin palvelut löydettiin, sai valita monta vaihtoehtoa.
Vastauksia annettiin 476 kappaletta, ja vastaajia oli 388. Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mistä kanavista asiakkaat hakivat ja saivat tietoa Cranionin palveluista.
Suurin osa vastaajista (41 %) oli löytänyt Cranionin palvelut internetin hakukoneen kautta
sekä toiseksi eniten suosittelun (25 %) kautta (liite 5). Liiketilan lähellä oleva kadunvarsimainos oli myös kiinnittänyt lähes joka viidennen (17 %) vastaajan huomion. Suoraan
Cranionin kotisivujen kautta löysi palvelut 14 prosenttia vastaajista. Jos vastasi löytäneensä palvelut hakukoneen kautta, esiin tuli kolme lisävaihtoehtoa eli mainos haun tuloksena, ns. orgaaninen tulos ja en tiedä/en muista. Hakukoneen kautta eniten tuli ns. orgaanisia hakutuloksia eli hakutuloksena listautui Cranionin www-sivu, joka ei ollut maksettu
mainos. On mahdollista, että kyselylomakkeen vastaukset ”Cranionin kotisivut” (14 %) olivat kuitenkin alkujaan hakukoneen tuloksista lähtöisin. Tässä kyselylomake olisi voinut
olla vastaajalle selkeämpi.
Avoimia kommentteja muu, mikä -kohtaan annettiin 46 kappaletta. Muista tavoista löytää
Cranionin palvelut mainittiin saatu lahjakortti (10 kpl), ohi kävellessä, asuinpaikan läheisyys tai työpaikan kautta (20 kpl) ja muita erilaisia lähteitä (16 kpl), esimerkiksi lääkärin lähete ja ePassi. Lehtimainoksien ja Facebookin kautta palvelut löysi vähäinen määrä vastaajia.
Seuraavaksi tarkastellaan vastauksia edellisestä hoitokäynnistä Cranionissa.
Kaikista vastaajista (n 388) yli puolet (56 %) kävi alle vuoden sisällä hoidossa Cranionissa. Toisaalta lähes puolet (44 %) käytti Cranionin palveluja yli vuosi sitten ja näistä 22
prosenttia yli kaksi vuotta sitten. Vastaajista 17 prosenttia kävi edellisen kerran hoidossa 6
- alle 12 kuukautta sitten ja joka kymmenes vastaajista (10 %) kävi 3 - alle 6 kuukautta sitten. Alle kolme kuukautta edellisestä käynnistä oli noin kolmanneksella (29 %) vastaajista.
Kaikista vastaajista 39 prosenttia kävi hoidossa Cranionissa kyselyn vastaamisajankohtaa
edeltävän 6 kuukauden aikana. Koronaepidemialla lienee osittain vaikutusta siihen, että
palvelujen hyödyntämisestä oli kulunut aikaa mahdollisesti normaalia pidempään. Seuraavaksi kerrotaan edellisestä käyntikerrasta sukupuolen mukaan jaoteltuna.
Ristiintaulukoinnin perusteella nähdään, että miehiä (43 %) kävi hoidossa Cranionissa hieman enemmän kuin naisia (39 %) viimeisten 6 kuukauden aikana. Lähes neljännes miehistä (24 %) kävi hoidossa 6 - alle 12 kuukautta sitten ja naisista vähän yli kolmannes (33
%). Naisista lähes puolet (47 %) kävi viimeksi yli vuosi sitten kun taas miehistä vastaavasti reilu kolmannes (33 %). Yli kaksi vuotta sitten käyneitä oli joka kymmenes (10 %)
mies ja hieman yli neljännes (26 %) naisista. Tuloksesta voidaan todeta, että enemmistö
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kyselyyn vastanneista miehistä (67 %) ja naisista reilut puolet (53 %) kävi hoidossa alle
vuoden aikana (liite 7). Kyselylomakkeessa olisi voinut kysyä erikseen koronaepidemian
mahdollista vaikutusta palvelujen käyttöön, jolloin tuloksiin olisi saatu syvempää ymmärrystä. Toisaalta lähtökeskustelussa palvelutarjoajan kanssa todettiin pandemian merkittävä heikentävä vaikutus asiakkaiden palvelukysyntään, joten tätä asiaa ei enää kyselytutkimuksessa otettu esille.
Seuraavaksi tarkastellaan ikäjakauman mukaan edellistä käyntiajankohtaa (liite 7). Nuorin
ikäryhmä 15 - 24-vuotiaat (n 31) olivat isoin ryhmä (16 %), joka kävi vastausajankohtana
alle viikko sitten hoidossa. Ikäryhmästä 55 - 64-vuotiaat (n 46) kävi eniten alle kuukausi
sitten hoidossa lähes neljännes (17 %) vastaajista. Ikäryhmä 25 - 34-vuotiaat (n 122) vastaajat kävivät eniten hoidossa (30 %) 1 - alle 6 kuukautta sitten ja vähiten (13 %) kävi ikäryhmästä 55 - 64-vuotiaat (n 46). Yli kaksi vuotta sitten käyneiden suurin ikäryhmä (35%)
oli yli 65-vuotiaat (n 23).
Viimeisenä taustakysymyksenä vastaajilta tiedusteltiin, mitä hoitopalveluja oli käyttänyt.
Vastaaja sai valita monta vaihtoehtoa. Vastaajia oli 388. Vastauksien lukumäärä oli 417.
Seuraavana tarkastellaan miesten ja naisten vastauksia hoitopalvelujen käytön suhteen.
Selvästi suosituin palvelu oli hieronta ja toiseksi suosituin oli CMT Method -migreenihoito.
Nämä kaksi hoitoa ovat Cranionin pääpalveluja. Fysio- ja lymfaterapiassa kävi pieni
määrä vastaajista, ja tässä tutkimuksessa tutkitaan vain hieronnan ja migreenihoidon
asiakaskokemusta.
Taulukko 2. Hoitopalvelujen käyttö sukupuolen mukaan jaoteltuna

Tarkasteltaessa miesten ja naisten migreenihoidon käytön suhteen voidaan todeta, että
naisten osuus oli migreenihoidossa selvästi isompi, kun taas miehet käyttivät migreenihoitoa vähemmän. Tämä selittynee sillä, että tutkimusten mukaan naiset kärsivät migreenistä
enemmän kuin miehet. Lisäksi naiset suhtautuvat myönteisemmin täydentäviin hoitoihin ja
vaihtoehtohoitoihin. (Lääkärilehti 2017.)
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4.2

Hyvinvointipalvelun osa-alueiden merkitys asiakaskokemuksessa

Seuraavaksi pyydettiin vastaajia arvioimaan eri osa-alueiden merkitystä ja valitsemaan 10
väittämän osalta, miten paljon eri tekijät merkitsivät vastaajalle käyttäessään Cranionin
palveluja. Vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettu Likertin 5-portaisella asteikolla (5
hyvin paljon - 1 hyvin vähän). Tulokset esitetään keskiarvoina. Mitä korkeampi keskiarvo
oli, sitä enemmän osa-alue merkitsi vastaajille keskimäärin.

N 388

Kuvio 4. Eri osa-alueiden merkitys käyttäessä Cranionin palveluja (5 hyvin paljon - 1 hyvin
vähän)
Henkilökunnan ammattitaito (4,7) merkitsi hyvin paljon, kun käytti Cranionin palveluja.
Toiseksi tärkein tekijä oli ystävällinen asiakaspalvelu (4,5), kolmanneksi tärkein oli henkilökunnan palvelualttius (4,4) ja seuraava oli hoitoaikojen saatavuus (4,3). Hintataso (3,8),
hoitotilojen viihtyvyys (3,8), sijainti kodin lähellä (3,6) ja hyvät kulkuyhteydet (3,4) merkitsivät melko paljon. Siltä väliltä merkitsevä tekijä oli maksuton pysäköinti (3,1). Melko vähän
merkitystä oli sijainnilla työpaikan lähellä (2,4). Hyviä kulkuyhteyksiä ja maksutonta pysäköintiä ei analysoida tarkemmin, koska niihin ei sinänsä voi vaikuttaa, mutta oli tärkeää
saada niiden merkitys selvitettyä.
Seuraavaksi tarkastellaan miesten ja naisten vastauksien keskiarvoja liittyen eri osa-alueiden merkitykseen käyttäessä Cranionin palveluja.
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Kuvio 5. Miesten ja naisten vastaukset eri osa-alueiden merkityksestä käyttäessä Cranionin palveluja (keskiarvo)
Miesten ja naisten vastauksista eri osa-alueiden merkityksestä käyttäessä Cranionin palveluja (keskiarvo) voidaan nähdä, että naisten vastauksien keskiarvot olivat lähes kaikissa
osa-alueissa hiukan korkeampia kuin miesten. Ainostaan hyvät kulkuyhteydet ja sijainti
työpaikan lähellä merkitsivät naisille vähemmän kuin miehille.
Painotetun keskiarvon tulkinnassa tulee huomioida, että sama luku saattaa tulla hyvin erilaisista jakaumista. Tämän vuoksi kannattaa tarkastella keskihajontaa (standardipoikkeama), jonka avulla nähdään arvovaihtelu molemmin puolin keskiarvolukua. Jos hajontaluku on pieni, voidaan tulkita mielipiteen olevan yksimielinen ja jos hajontaluku on suuri,
mielipiteet ovat jakautuneet. (Kananen 2015, 310-311.)
Likertin asteikon muuttujien tunnusluvut -taulukosta (liite 6) nähdään, että pienin keskihajonta oli tekijöillä henkilökunnan ammattitaito ja ystävällinen asiakaspalvelu, joten voidaan
todeta, että näiden tekijöiden osalta mielipiteet olivat yhteneväisiä. Sijainti työpaikan tai
kodin lähellä, hyvät kulkuyhteydet ja maksuttoman pysäköinnin osalta mielipiteet olivat jakautuneet. Näissä keskihajonta oli > 1,2. Keskiarvo, keskiarvon luottamusväli, mediaani ja
keskihajonta kysymyksistä ovat listattu erillisessä taulukossa (liite 6).
Ikäryhmien välillä ei löytynyt juurikaan eroja osa-alueiden merkityksen suhteen (liite 8).
Asiakkaille merkitsi hyvin paljon tai lähes hyvin paljon iästä riippumatta henkilökunnan ammattitaito ja palvelualttius, ystävällinen asiakaspalvelu ja hoitoaikojen saatavuus. Kaikkien
ikäryhmien vastanneille merkitsi melko paljon hintataso, hoitotilojen viihtyvyys ja sijainti
kodin lähellä. Hyvät kulkuyhteydet ja maksuton pysäköinti olivat tekijöitä, joita arvioitiin
neutraaleiksi tekijöiksi eli siltä väliltä.
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4.2.1

Hoitoaikojen saatavuus ja hintataso

Hoitoaikojen saatavuuden merkityksen keskiarvo oli 4,3, jossa hajonta oli melko pieni, joten mielipiteet olivat yhteneväisiä (liite 6). Miesten ja naisten välillä merkityksen keskiarvon suhteen oli eroa, naisille hoitoaikojen saatavuus (ka 4,4) merkitsi miehiä (ka 4,1)
enemmän käyttäessä Cranionin palveluja. Lähes puolet naista (49 %) ja miehistä kolmannes (30 %) vastasivat, että hoitoaikojen saatavuus merkitsi hyvin paljon. Melko paljon
merkitystä hoitoaikojen saatavuudella oli 40 prosentille naisista ja yli puolelle (53 %) miehistä (liite 9).
Eron tilastollista merkitsevyyttä testattiin Mann-Whitneyn U-testillä, joka on hyvä ei-parametrinen testi. Muuttujien mittaamisen tasoksi riittää järjestysasteikko. Testillä voidaan havaita jakauman sijainnissa olevat erot. Ohjelma laskee merkitsevyystason, josta tehdään
johtopäätökset. (Heikkilä 2014, 214.) Testin mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä
(p=0,01), joten sukupuolen väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä hoitoaikojen saatavuuden suhteen, eikä ero johdu sattumasta ja tulos voidaan yleistää (liite 18).
Avoimissa palautteissa annettiin myönteistä palautetta aikojen saatavuudesta ja ajanvarauksen helppoudesta yhteensä 10 kpl ja toisaalta moitteita aikojen vähyydestä (lkm 9) lähes yhtä paljon (liite 10).
Hintatason merkityksen keskiarvo oli 3,8. Hintataso merkitsi enemmän naisille kuin miehille. Hintatasolla oli hyvin paljon merkitystä 26 prosentille naisista ja 16 prosentille miehistä. Melko paljon merkitystä hintatasolla oli lähes puolelle naisista (46 %) ja vajaalle
puolelle (43 %) miehistä (liite 9). Hintatason merkityksen kohdalla on syytä huomioida,
että hintatason merkitys ja hinnan kokeminen voivat olla erilaisia vastaajasta ja taustasta
riippuen. Tämän vuoksi tutkittiin, oliko muilla taustatekijöillä vaikutusta hintatason merkitykseen. Hintatason merkitystä peilattiin kaikkiin taustatietoihin luomalla kaksi klusteria
vastauksista (liite 11). Ensimmäisessä ryhmässä oli vastaukset, jossa hintatason merkitys
oli hyvin vähän, melko vähän tai siltä väliltä ja toisessa ryhmässä oli vastaukset, jossa hintatason merkitys oli melko paljon tai hyvin paljon. Näitä klustereita verrattiin ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan, milloin oli viimeksi käyttänyt palveluja, mistä oli löytänyt Cranionin palvelut ja mitä hoitopalveluja oli käyttänyt. Lisäksi etsittiin löydöksiä vertailemalla
muihin vastauksiin. Vertailuista pyrittiin löytämään selittäviä tekijöitä hintatason merkitykselle. Näistä löydöksistä poimittiin muutamia havaintoja, jotka esitetään alla olevassa kuviossa 6.
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Kuvio 6. Hintatason merkitys eri kanavan kautta palvelun löytäneille (n 388)
Vastaajat (22 %), jotka löysivät Cranionin palvelut kadunvarsimainoksen perusteella, hintatasolla oli vähäisempi merkitys. Tämä johtunee siitä, että kadunvarsimainoksessa on tutustumistarjous hieronnasta, jolloin edullinen hinta houkuttelee asiakkaita. Vastaajat (15
%), jotka löysivät palvelut muuta kautta, esimerkiksi saatuaan lahjakortin, hintatasolla oli
vähäisempi merkitys. Paljon merkitystä hintatasolla oli suosittelun (26 %) ja hakukoneen
kautta palvelun löytäneille asiakkaille (43 %).
Vastaajille (49 %), joille hoitoaikojen saatavuus merkitsi hyvin paljon myös hintataso merkitsi hyvin paljon. Hintataso ei sinänsä kuvaa sitä, oliko hintataso edullinen vai kallis,
mutta antaa suuntaa hinnan oikeasta tasosta.
4.2.2

Henkilökunnan ammattitaito ja hyvä asiakaspalvelu

Henkilökunnan ammattitaito (ka 4,7), ystävällinen asiakaspalvelu (ka 4,5) ja henkilökunnan palvelualttius (ka 4,4) olivat kolme osa-aluetta, jotka merkitsivät asiakkaille hyvin paljon (asteikko 5 hyvin paljon - 1 hyvin vähän). Nämä kolme edellä mainittua osa-aluetta olivat naisille hieman merkityksellisempiä kuin miehille (liite 12). Henkilökunnan ammattitaito
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merkitsi hyvin paljon 80 prosentille naisista ja 70 prosentille miehistä. Ystävällinen asiakaspalvelu merkitsi hyvin paljon 61 prosentille naisista ja 55 prosentille miehistä. Henkilökunnan palvelualttius merkitsi hyvin paljon yli puolelle (54 %) naisista ja vajaalle puolelle
miehistä (47 %).
Puolet Cranionin hoitohenkilökunnasta vaihtui noin vuosi sitten (tutkimusajankohdasta).
Ristiintaulukoimalla käyntiajankohta ja annetut vastaukset haluttiin selvittää, oliko henkilökunnan vaihtumisella vaikutusta vastauksiin. Käyntiajankohdalla ei näyttänyt olevan vaikutusta henkilökunnan ammattitaidon ja ystävällisen asiakaspalvelun merkitsevyyteen (liite
13).
Avoimissa palautteissa henkilökunnan ammattitaidosta annettiin 66 positiivista palautetta,
esimerkiksi hieronta oli ammattitaitoista, tehokasta, laadukasta, sai henkilökohtaista palvelua sekä migreenistä kärsivän ymmärtäminen ja hyvä hoito. Kehittämiskommentit henkilökunnan ammattitaitoon olivat muun muassa hoitotilanteeseen liittyviä palautteita (lkm
14), esimerkiksi parempi kuuntelu, keskusteleminen hoitajan omista asioista ja hierontavoimakkuuden kysyminen. Ystävällisestä asiakaspalvelusta annettiin positiivista palautetta
(lkm 28) muun muassa hyvä, ystävällinen, ihana, loistava asiakaspalvelu, tervetullut olo,
välittävä kohtaaminen. Henkilökunnan palvelualttiudesta (lkm 15) mainittiin positiivista palautetta joustavuudesta, kuuntelusta ja hoitovinkkien antamisesta. Kehittämispalautteita
asiakaspalvelusta ja palvelualttiudesta annettiin muutamia muun muassa asiakkaan huomioiminen odotusaulassa (liite 10).
4.2.3

Hoitotilojen viihtyvyys

Hoitotilojen viihtyvyydellä on hyvin paljon tai melko paljon merkitystä 71 prosentille naisvastaajista ja 61 prosentille miesvastaajista. Tarkasteltaessa tarkemmin vastauksien jakautumista sukupuolen mukaan nähtiin, että hoitotilojen viihtyvyys merkitsi hyvin paljon
miehille (18 %), joka oli hiukan enemmän kuin naisilla (16 %). Tilojen viihtyvyys merkitsi
melko paljon yli puolelle (55 %) naisista ja miehille lähes puolelle (43 %). Neutraali merkitys eli siltä väliltä oli vastannut lähes neljännes naisista (24 %) ja lähes kolmannes miehistä (29 %). Hoitotilojen viihtyvyydellä oli melko vähän merkitystä lähes joka kymmenennelle miehelle (9 %) ja 5 prosentille naisista. Kukaan ei vastannut, että tilojen viihtyvyydellä olisi hyvin vähän merkitystä (liite 14).
Hoitotilojen viihtyvyyden vastaukset ikäryhmien mukaan olivat melko samankaltaiset. Hyvin paljon merkitystä tilojen viihtyvyydellä näyttäisi olevan ikäryhmäläisille yli 65-vuotiaat
(26 %) ja 45 - 54-vuotiaat (22 %). Melko paljon merkitystä oli nuorimmalle ikäryhmälle 15 -
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24-vuotiaille 65 prosenttia vastaajista, ja muille ikäryhmille melko paljon merkitystä oli selkeästi suosituin vastausvaihtoehto (liite 15).
Hoitotilojen viihtyvyydestä annettiin kyselyssä runsaasti palautetta avoimissa kommenteissa. Hoitotilojen viihtyvyydestä annettiin 34 kehittämispalautetta. Niissä mainittiin tilojen
äänieristyksen heikkoudesta, koska keskustelut kuuluivat huoneesta toiseen ja yksityisyys
kärsi. Lisäksi hoitotiloihin toivottiin viihtyisyyttä lisää. Aula- tai odotustila tuntui toimistomaiselta, kliiniseltä ja kolkolta. Muutamassa vastauksessa todettiin, että sisustus on siisti ja
tilat valoisat, että hoidossa on silmät kiinni, joten sillä ei ole niin merkitystä. Selkeästi
enemmän palautetta annettiin tilojen viihtyvyyden parantamiseksi kuin positiivisia kommentteja tiloista (liite 10). Hoitotilat ovat ydinpalveluvaiheen tärkeä osa, joten tilojen viihtyvyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota.
4.2.4

Kodin ja työpaikan sijainti

Kodin sijainti lähellä Cranionia oli kuitenkin yli 65 vuotiaille (n 23) tärkeämpi (keskiarvo 4)
kuin muille ikäryhmille (keskiarvoväli 3,2-3,8). Yli puolet yli 65 vuotiaista (52 %) ja 36 prosenttia ikäryhmästä 25 - 44-vuotiaat vastasivat sijainnin kodin lähellä olevan hyvin paljon
merkitystä (liite 16).
Työpaikan sijainnilla läheisyydellä oli vähän merkitystä kaikille ikäryhmille (ka 2,4). Yli 65
vuotiaista monet lienevät jo eläkkeellä, joten työpaikan sijainti ei ole sinänsä merkitsevä
tekijä käyttäessä Cranionin palveluja. Koronaepidemian vuoksi monet mahdollisesti tekivät kotona etätöitä, joten työpaikan sijainnilla ei täten ollut merkitystä. Lisäksi lähes puolet
vastaajista (45 %) asui Perkkaalla tai suur-Leppävaaran alueella, jossa Cranionin hoitotila
sijaitsee (liite 5).
4.3

Asiakaskokemus helppoudesta, tehokkuudesta ja tunteesta

Asiakaskokemus syntyy erilaisten kohtaamisten synnyttävien mielikuvien ja tunteiden
summana. Kohtaamisia syntyy ns. kosketuspisteissä, joissa asiakas kohtaa yrityksen eri
toimintoja. Hyvän asiakaskokemuksen tekijöitä ovat nopeus, saavutettavuus, asioinnin
miellyttävyys sekä prosessien sujuvuus. Ensiarvoisen tärkeää on luoda asiakkaaseen tunneyhteys. Asiakas odottaa saumatonta palvelukokemusta läpi asiakaspolun. (Filenius
2015, 56.)
Seuraavaksi tarkastellaan vastaajien asiakaskokemusta Cranionista, tällä kysymyksellä
pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan: Millaisena asiakkaat kokivat Cranionin palvelut? Vastauksien keskiarvosta poistettiin en osaa sanoa/ei ole kokemusta -vastaukset.
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4.3.1

Helppous, tehokkuus ja tunne

Keskeisinä tutkimuskohteina olivat asiakaskokemukseen vaikuttavat asiat eli helppous,
tehokkuus ja tunne. Vastaajia pyydettiin valitsemaan mielipidettään lähinnä oleva vaihtoehto (5 täysin samaa mieltä - 1 täysin eri mieltä). Helppouden, tehokkuuden ja tunteen
osalta asiakaskokemuksen vastauksien erojen merkitsevyys testattiin ja varmistettiin valituilla riippumattomilla taustamuuttujalla. Näiden lisäksi tarkasteltiin vastauksia merkittävimpien yksittäisten tekijöiden osalta tarkemmin. Alla olevassa kuviossa 7. on kuvattu
helppoutta, tehokkuutta ja tunnetta mittaavat väittämät.

Kuvio 7. Helppoutta, tehokkuutta ja tunnetta mittaavat kysymykset
CX3D-mallissa yhdistettiin tehokkuuden, helppouden ja tunteiden mittaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin saatiin asiakaskokemusta ilmentävä keskiarvo. Mallissa valittiin
päämuuttujille (tehokkuus, helppous ja tunteet) toimialan mukaan kolme sopivaa kysymystä, joista laskettiin keskiarvot päämuuttujille. Kysymykset linkittyvät asiakaspolun kaikkiin vaiheisiin eli ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Keskiarvojen kehitystä voi
verrata NPS-tulokseen. Alla olevassa kuviossa 8. on kuvattu eri osa-alueiden keskiarvot ja
NPS=suositteluhalukkuus.
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Kuvio 8. Asiakaskokemuksen keskiarvot helppoudesta, tehokkuudesta ja tunteesta vs
NPS
Mitä korkeampi keskiarvo oli, sitä tärkeämpänä vastaajat pitivät väittämää keskimäärin.
Naiset olivat kokeneet asioinnin helppona keskiarvolla 4,4, tehokkuuden eli asiakkaalle tulevan arvon kokemisen keskiarvolla 4,3 ja tunnekokemuksen korkeimmalla keskiarvolla
4,5. Miehet olivat myös kokeneet asioinnin yhtä helppona kuin naiset (ka 4,4), tehokkuus
sai arvon 4,2 ja tunne sai arvon 4,3, mikä oli alhaisempi kuin naisilla. Kyselytuloksien perusteella nähdään, että keskiarvoina mitattuna asiakaskokemukset olivat pääsääntöisesti
positiivisia eri asiakaskokemuksen osa-alueissa (helppous, tehokkuus ja tunne). Erojen
merkitsevyyden testaamisella havaittiin, että sukupuoli on suuntaa antavasti merkitsevää
tunteen kokemuksessa (p=0,076), ja siten 7,6 prosentin riskillä yleistettävissä oleva (liite
18). Helppouden, tehokkuuden ja tunteen riippuvuudesta suositteluhalukkuuteen kerrotaan tarkemmin luvussa 4.4. Suositteluhalukkuus. Tutkitaan seuraavaksi tarkemmin eri
väittämiä.
4.3.2

Asiakaskokemus yksittäisissä osa-alueissa

Jotta asiakaskokemusta voidaan kehittää ja parantaa, tulee tietää tarkemmin, mistä tekijöistä asiakaskokemus syntyy ja mitkä tekijät kokemukseen vaikuttavat. Alla olevassa kuviossa 9. on kaikki tehokkuuden, helppouden ja tunteen eri väittämät, joiden tuloksia avattiin vielä tarkemmin.
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Kuvio 9. Asiakaskokemukset Cranionin eri tekijöistä keskiarvoina (5 täysin samaa mieltä 1 täysin eri mieltä)
Asiakkaat olivat lähes täysin samaa mieltä, että ajanvaraus oli helppoa (ka 4,6), asiointi oli
sujuvaa (ka 4.6) ja hoidon jälkeen oli hyvä ja rento olo (ka 4,6). Muistutustekstiviesti ennen hoitoa oli hyödyllinen (ka 4,5) ja koin tulleeni kuulluksi (ka 4,5) olivat myös lähes täysin samaa mieltä -tasolla. Hoidosta oli minulle apua, sain hyvän vastineen rahalle ja koin
saavani yksilöllistä palvelua saivat keskiarvoiksi 4,4, mikä on lähempänä jokseenkin samaa mieltä -tasoa. Pienimmät keskiarvot olivat väittämillä hoitotilat olivat viihtyisät (ka
4,0), hoitoaikoja oli hyvin saatavilla (4,1) ja sain muita vinkkejä tai hoito-ohjeita (ka 3,8) eli
vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä väittämien kanssa.
Tarkasteltaessa asiakaskokemuksen keskiarvoja väittämistä näyttäisi siltä, että sukupuolten suhteen ei ole suuria eroja. Erojen merkitsevyys testattiin SSPS tilasto-ohjelmalla
kaikkien väittämien osalta. Väittämässä sain hyvän vastineen rahalle vastauksien ero
naisten keskiarvon 4,5 ja miesten keskiarvon 4,3 välillä oli tilastollisesti merkittävä (liite
17). Eron merkitsevyyttä testattiin ei-parametrisella testillä. SSPS tilasto-ohjelman Kruskal-Wallis -testin mukaan sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p<0,032) eli
ero ei ollut sattumaa ja tulos voidaan yleistää (liite 18). Väittämien vastaukset (sai yksilöllistä palvelua ja hoitovinkkejä sekä koki tulleensa kuulluksi) olivat lähes yhteneväisiä miesten ja naisten välillä. Kolmessa väittämässä (hoitotilat ovat viihtyisät, asiointi on sujuvaa ja
hoidosta on ollut minulle apua) miesten ja naisten keskiarvot olivat samat (4,0; 4,6; 4,4).
Kaikissa väittämissä naiset olivat vähintään samaa mieltä tai hiukan enemmän samaa
mieltä väittämän kanssa kuin miehet.
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Mielipiteiden prosentuaalisissa jakaumissa oli eroja. Naisista 67 prosenttia oli täysin samaa mieltä, että ajanvaraus on helppoa ja miehistä täysin samaa mieltä oli reilu puolet (57
%). Jokseenkin saamaa mieltä ajanvarauksen helppoudesta oli 39 prosenttia miehistä ja
vajaa kolmannes naisista (28 %). Täysin samaa mieltä oli 69 prosenttia naisista, että hoidon jälkeen oli hyvä ja rento olo. Miehistä täysin samaa mieltä oli reilu puolet (58 %). Voidaan yleisesti todeta, että vastauksien perusteella naiset kokivat palvelut hiukan miehiä
myönteisempinä (liite 19).
Lähes puolet (46 %) ikäryhmästä 25 - 34-vuotiaat olivat täysin samaa mieltä, että hoitoaikoja oli hyvin saatavilla ja että asiointi on sujuvaa (74 %). Ero varmistettiin tilastollisella
testillä. Iällä on suuntaa antavasti merkitsevä ero asioinnin sujuvuuteen liittyen (p=0,067),
ja siten 6,7 prosentin riskillä yleistettävissä oleva. Lisää tietoa ikäryhmien eri vastauksista
löytyy liitteestä 20.
Hoitotilojen viihtyvyyden merkitystä peilattiin ristiin asiakkaiden kokemukseen hoitotilojen
viihtyvyydestä. Tämä tapahtui luomalla kaksi klusteria vastauksista, jossa ensimmäisessä
ryhmässä oli vastaukset, jossa hoitotilojen viihtyvyyden merkitys oli hyvin vähän, melko
vähän tai siltä väliltä ja toisessa ryhmässä oli vastaukset, jossa hoitotilojen viihtyvyyden
merkitys oli melko paljon tai hyvin paljon. Näitä klustereita verrattiin mielipiteiden voimakkuuteen viihtyvyydestä. Tuloksista (liite 21) havaittiin, että vastaajista, joille hoitotilojen
viihtyvyys merkitsee paljon, noin kolmannes (29 %) oli täysin samaa mieltä, että hoitotilat
olivat viihtyisät. Yli puolet (56 %) olivat jokseenkin samaa mieltä hoitotilojen viihtyvyydestä. Ryhmä, joka ilmoitti hoitotilojen viihtyvyyden vähemmän merkitykselliseksi, viidennes (21 %) oli täysin samaa mieltä hoitotilojen viihtyvyydestä, vajaa puolet (44 %) oli jokseenkin samaa mieltä ja siltä väliltä lähes kolmannes (28 %). Tuloksista voidaan todeta,
että hoitotilojen viihtyvyys vastasi melko hyvin asiakkaiden toiveita, mutta selvästi tässä
asiakaskokemuksen osa-alueessa olisi parantamisen varaa.
4.3.3

Hierontapalvelun ja CMT Method -migreenihoidon asiakaskokemukset

Hierontapalvelu ja lääkkeetön CMT Method -migreenihoito ovat Cranionin pääpalveluja,
joiden asiakaskokemusta haluttiin selvittää. Yleisiä vastauksia voidaan linkittää hieronnan
asiakaskokemukseen ja toisin päin, koska suurin osa vastaajista oli käyttänyt
hierontapalveluja, ja hoitotila sekä hoitajat ovat samoja. Hierontaan ja migreenihoitoon
liittyvissä kysmyksissä olivat erilaiset väittämät kuin kyselyn muissa väittämissä, koska
haluttiin saada tietoa muun muassa siitä, toteutuuko migreenihoidon asiakaslupaus.
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Yrityksen verkkosivuilla on migreenihoidosta asiakaslupaus, jossa kerrotaan, että tehokas
ja turvallinen lääkkeetön CMT Method -migreenihoito on asiakaskeskeistä, perustuu ennaltaehkäisevään hoitoon, asiakkaan kuunteluun, läsnäoloon, ja asiakas saa yksilöllistä
palvelua. Lisäksi on kerrottu, että hoidon antaa aina asiantunteva, luotettava ja ystävällinen henkilökunta. (Cranion 2020.)
Vastauksien (n 45) perusteella voidaan todeta, että migreenihoidon asiakaslupaus lunastettiin erinomaisesti. Migreenihoidon maksuton alkukartoitus oli koettu hyödylliseksi (ka
4,9). Alkukartoitus on yksilöllisen hoidon tarpeen arviointi. Henkilökunta oli läsnä ja otti minut hyvin vastaan ja migreenihoito tuntui turvalliselta olivat koettu tärkeiksi keskiarvolla
4,8, joten asiakaslupaus toteutui hyvin. Henkilökunta kuuntelee minua (ka 4,6) ja migreenihoito on ammattitaitoista (ka 4,7) olivat osa-alueita, jossa asiakaslupaus toteutui lähes
täysin. Avoimissa palautteissa oli pelkästään positiivisia kommentteja migreenihoidosta,
esimerkiksi migreenihoitotietous ja lääkkeettömän avun saanti oli koettu tärkeäksi. Migreenihoidon tehokkuudesta annettiin keskiarvo 4,3. Tämä tulos kertonee siitä, että hoidolla
voidaan ennaltaehkäistä ja vaikuttaa kohtauksien voimakkuuteen ja kestoon sekä pidentää ilmaantumisväliä, mutta migreenitaipumusta ei voida poistaa. Migreenihoidon hinta
sai keskiarvon 3,9, mikä kuvastanee sitä, että hintataso tuntuu ehkä kalliilta, mutta toisaalta on vastaavasti palvelun arvoinen (liite 22).
Vastauksia verrattiin myös käyntiajankohtaan henkilökunnan vaihtumisen vuoksi, mutta
eroja ei ollut käyntiajankohdalla suhteessa mielipiteisiin. Toisaalta migreenipalvelua käyttäneiden havaintoyksiköt olivat myös pieniä, joten tuloksia ei avata tässä sen syvemmin.
Hierontaan liittyvistä vastauksista nähdään, että asiakaskokemus oli positiivinen asiakkaan ydinpalveluvaiheessa, mikä on luonnollisesti tärkein osa asiakaskokemusta. Keskiarvo neljään väittämään (henkilökunta kuuntelee minua, henkilökunta on läsnä, hieronta
on ammattitaitoista ja henkilökunta ottaa minut hyvin vastaan) oli 4,6. Näissä keskihajonta
oli melko pieni, joten mielipiteet olivat melko yhteneväisiä (liite 6). Henkilökunnan ammattitaito (4,7) merkitsi hyvin paljon asiakkaille, ja väittämä hieronta on ammattitaitoista (4,6)
saivat lähes saman tuloksen, joten asiakkaan odotukset ja saatu palvelu kohtaavat melko
hyvin.
Hintatasosta annettiin yhdeksän palautetta, jossa hintaa arvioitiin korkeaksi, mutta toisaalta oltiin valmiita maksamaan ammattitaitoisesta hieronnasta. Hinta on sopiva -väittämä koettiin jokseenkin samaa mieltä -tasolla (ka 4,1). Liitteessä 22 on hieronnan ja migreenihoidon väittämien vastaukset taulukossa.
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Sukupuolen mukaan prosentuaaliset jakaumat hierontaan liittyvissä vastauksissa olivat
lähes samanlaiset. Väittämiin henkilökunta ottaa minut hyvin vastaan, hieronta on ammattitaitoista, palvelu on ystävällistä, henkilökunta on läsnä, henkilökunta kuuntelee oli noin
70 prosenttia miehistä ja naisista vastannut täysin samaa mieltä ja noin kolmannes jokseenkin samaa mieltä. Hinta on sopiva ja hoitotila on viihtyisä väittämien osalta noin kolmannes vastaajista oli täysin samaa mieltä. Sain apua vaivaani väittämään noin puolet
vastaajista oli täysin samaa mieltä (liite 23). Kun vertailee kahta hoitotilojen viihtyvyyttä
koskevia kysymyksiä keskenään (hierontapalvelu ja yleisosio), keskiarvo viihtyvyydestä
(4,0) oli sama eli vastaustaukset olivat yhteneväisiä.
4.4

Suositteluhalukkuus

Kyselyn lopussa oli suositteluhalukkuutta (NPS=Net Promoter Score) mittaava kysymys:
Kuinka todennäköisesti suosittelisit Cranion Oy:n palveluja ystävälle tai tutulle? Vastaus
annettiin numeroiden 0-10 välillä. Pienin todennäköisyys suositella yritystä ystävälle oli
nolla ja suurin todennäköisyys suositella yritystä oli kymmenen. Nettosuositteluluku lasketaan suosittelijoiden prosentuaalinen osuus erotettuna ei-suosittelijoiden prosentuaalinen
osuus. NPS-luvut vaihtelevat toimialoittain, mutta lukua 50 pidetään jo varsin hyvänä arvona. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 7.)
Suositteluhalukkuuden tulos oli 46, mikä oli kohtuullisen hyvä. Vapaaehtoiseen kysymykseen annettiin 385 vastausta, joista 208 oli suosittelijoita (arvosana 9 tai 10), 148 oli passiivisia (arvosana 7 tai 8) ja 31 arvostelijaa (arvosana 0-6). Suosittelijoista lähes kolmannes (28 %) oli antanut arvosanan 10 ja noin neljännes (26 %) arvosanan 9 (liite 24). NPSkysymyksen jälkeen oli mahdollisuus antaa avoimia kommentteja, joilla osittain voitaneen
selittää myös NPS-tulosta.
Tarkasteltaessa käyntiajankohtaa (asiointitaso vs yritystason suosittelu) verrattuna suositteluhalukkuuteen nähtiin, että alle viikko sitten käyneistä reilut puolet (57 %) suosittelisi
Cranionia, alle kuukausi sitten käyneistä 79 prosenttia suosittelisi, 1-3 kuukautta sitten
käyneistä 60 prosenttia suositteli Cranionia. Yli 3 kuukautta edellisestä käynnistä suositteluhalukkuus oli noin 50 prosentin luokkaa (liite 25).
Tunteen, helppouden ja tehokkuuden muuttujissa havaittiin riippuvuutta suositteluhalukkuuteen, mitä tutkittiin tilasto-ohjelmalla. Tunteen ja suositteluhalukkuuden välinen korrelaatiokerroin oli +0,64, joka on kohtalainen riippuvuus. Hajontakuvion (Scatter) avulla nähtiin visuaalisesti havaintoaineiston muoto, jonka jälkeen Spearmanin regressioanalyysillä
etsittiin hajontakuviolle parhaiten sopiva suora. Regressiosuora oli y=0,35+1,8*x. Suo-
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rassa x kuvaa tunnetta ja y suositteluhalukkuutta. Suoran avulla voidaan ennustaa muutosta suositteluhalukkuudessa, kun tunteen yksikköarvo muuttuu. R2 oli 0,43 eli tunne selittää 43 prosenttia suositteluhalukkuuden vaihtelua (liite 26). Tämän perusteella voidaan
todeta, että panostaminen asiakkaan positiiviseen ja odotuksen ylittävään tunnekokemukseen saa aikaan suositteluhalukkuutta.
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5

Yhteenveto

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja ne esitetään asiakkaan
palvelupolun eri vaiheiden mukaisesti eli ennen hoitoa ja hoidon aikana. Hoidon jälkeen vaihetta ei sisällytetä tähän, koska yrityksessä ei ole erillistä asiakaspolun jälkivaihetta.
Tutkimustuloksia peilataan tietoperustaan ja pohditaan saatuja päätuloksia. Sen jälkeen
johtopäätöksessä kerrotaan, miten hyvin tehty tutkimus vastasi tutkimusongelmaan ja sille
asetettuihin tavoitteisiin. Asiakaskokemuksen kehittämisehdotuksien jälkeen arvioidaan
tutkimuksen luotettavuutta, ja lopuksi arvioin omaa oppimista opinnäytetyön prosessin aikana.
5.1

Pohdinta

Kehittämishankkeen myötä toimeksiantajan asiakaskokemuksen nykytilaa selvitettiin ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastattiin tutkijan ennakko-odotuksista poiketen runsaasti, ja
siten tutkimustulosten ja etenkin avointen kommenttien hyödyntäminen oli mielenkiintoista. Koska havaintoyksiköitä saatiin riittävästi kaikkiin kysymysosioihin, myös hierontaa
ja migreenihoitoa koskeviin kysymyksiin, ymmärrettiin vasta tuloksia analysoidessa, että
yleisiä vastauksia voidaan peilata pienellä varauksella ristiin hieronnan asiakaskokemukseen ja toisin päin. Tämä johtuu siitä, että suurin osa vastaajista (85 %) oli
käyttänyt hierontapalveluja, ja hoitotila sekä hoitajat ovat samoja.
Tämä kehittämishanke oli työelämälähtöinen, ja fokuksena oli käytännön läheinen kehittämistyö toimeksiantajayrityksessä. Saatujen tuloksien perusteella osa työpajan kehitysideoista vietiin käytäntöön nopeasti.
Aluksi kerrotaan tehokkuuden, helppouden ja tunteen päätuloksista. Sen jälkeen keskeiset tulokset avataan asiakaspolun mukaisesti esipalvelu- ja ydinpalveluvaiheissa.
Tehokkuus, helppous ja tunne
Tämän tutkimuksen suurimpia saavutuksia oli ehdottomasti tunnekokemuksen tutkiminen
asiakaskokemuksen yhteydessä, koska sen merkitys on keskeinen ja samalla vaikein hallittavissa oleva osa-alue asiakaskokemuksessa. Asiakasymmärrystä lisäämällä saadaan
kokonaiskuva asiakkaan motiiveista, jolloin voidaan luoda palveluja niin, että ne vastaavat
asiakkaan odotuksia ja tarpeita. Tämän vuoksi asiakkaan kokemuksen mittaaminen on liiketoimintakriittistä tietoa. Asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat helppous, tehokkuus ja tunne.
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Tästä samasta aiheesta kirjoittavat Korkiakoski ja Gerdt (2016, luku 2) sekä Filenius
(2915, luku 1) teoksissaan, että tunteen synnyttäminen on vaativaa, koska tunne on yksilöllinen ja tilanneriippuvainen. Tunne on se lopputulos, joka asiakkaalle jää yksittäisistä
kohtaamisista tai koko asiakassuhteesta. Tutkimuksen mukaan asiakaskokemuksesta ⅔
on tunnetta, joten se on merkityksellisin ja samalla haastavin osa-alue asiakaskokemuksessa. Sanonta ”asiakas on aina oikeassa" on asiakaskokemuksen näkökulmasta siinä
mielessä totta, koska asiakaskokemus on aina yksilöllinen ja henkilökohtainen kokemus.
Asiakkaan mielikuvat ja tunteet ovat kiistattomia yksilön näkökulmasta. (Korkiakoski &
Gerdt 2016, luku 2; Filenius 2015, luku 1.)
Asiakaskyselyssä mitattiin CX3D-mallia hyödyntäen tehokkuutta, helppoutta ja tunnetta
yhtenä kokonaisuutena, jolloin saatiin asiakaskokemusta ilmentävä keskiarvo. Tunnetta
mittaavia väittämiä olivat: Sain hyvän vastineen rahalle, koin saavani yksilöllistä palvelua
ja koin tulleeni kuulluksi. Helppoutta mittaavia väittämiä olivat: Ajanvaraus on helppoa,
hoitotilat ovat viihtyisät ja asiointi on sujuvaa. Tehokkuutta (arvon kokeminen) mittaavia
väittämiä olivat: Hoidosta on ollut minulle apua, sain muita vinkkejä tai hoito-ohjeita ja hoidon jälkeen on hyvä ja rentoutunut olo.
Tutkimustulos osoitti, että kaiken kaikkiaan vastaajien asiakaskokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia eri asiakaskokemuksen osa-alueissa helppous, tehokkuus ja tunne. Tulos osoitti, että naiset kokivat tehokkuuden, helppouden ja tunnekokemuksen hiukan miehiä myönteisempinä. Erojen merkitsevyyden testaamisella havaittiin, että sukupuoli oli
suuntaa antavasti merkitsevää tunteen kokemuksessa (p=0,076), ja siten 7,6 prosentin
riskillä yleistettävissä oleva.
Tutkimus osoitti tilastollisesti merkitsevällä erolla, että naiset kokivat miehiä paremmin
saaneensa hyvän vastineen rahalle, joka oli tunteisiin liittyvä väittämä. Kruskal-Wallis -testin mukaan sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p<0,032) eli ero ei ollut sattumaa ja tulos voidaan yleistää koskemaan tätä tutkimusta, mutta mahdollisesti varauksella myös muita samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.
Varsinaista syvällistä ymmärrystä kyselystä ei saatu, miksi naiset kokevat edellä mainitut
osa-alueet hiukan miehiä myönteisempinä, mutta tunteen merkitystä asiakaskokemuksen
merkittävänä tekijänä voi pitää hyödyntämättömänä kasvupotentiaalina. Tunnekokemuksen parantaminen ihan yksinkertaisilla teoilla ja vuorovaikutuskeinoilla voi tuottaa asiakaskokemuksesta odotukset ylittävän kokemuksen. Löytänä ja Kortesuo (2011, luku 3) kuvaavat, että odotukset ylittävä kokemus on henkilökohtainen, yksilöllinen, räätälöity, tunteisiin vetoava ja yllättävä (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3). Näitä elementtejä saadaan
aikaan juuri asiakkaan kohtaamisessa esipalvelu-, ydinpalvelu- ja jälkipalveluvaiheessa.
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Tutkimuksen toinen merkittävä tulos liittyi siihen, että tunteen ja suositteluhalukkuuden välillä oli kohtalainen riippuvuus. Tämän perusteella voidaan todeta, että panostamalla asiakkaan positiiviseen ja odotuksen ylittävään tunnekokemukseen saadaan aikaan suositteluhalukkuutta.
Tässä tutkimuksessa ydinkokemusta mitattiin tehokkuuden (arvon kokeminen) kolmella
muuttujalla: Hoidosta on ollut minulle apua, sain muita vinkkejä tai hoito-ohjeita sekä hoidon jälkeen on hyvä ja rentoutunut olo. Löytänä ja Kortesuo (2011, luku 3) kuvaavat kirjassaan, että ydinkokemus on se hyöty tai arvo, jonka vuoksi asiakas on ostanut tuotteen
tai palvelun. Ydinkokemuksella tarkoitetaan yrityksen perustehtävän toteuttamista. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3.). Näiden väittämien miettiminen kyselyä varten yhdessä
palveluntarjoajan kanssa oli varsin hyödyllinen, koska piti aidosti pohtia, mikä on se arvo,
jonka asiakas saa käyttäessään Cranionin palveluja. Kun asiakkaan saama arvo on tunnistettu, sitä voidaan myös hyödyntää palvelujen markkinoinnissa. Näin jälkikäteen mietittynä väittämä ”sain muita vinkkejä ja hoito-ohjeita” kuuluisi pikemminkin laajennettuun kokemukseen kuin ydinkokemukseen. Tämän väittämän osalta arvon kokemisen mittaaminen ei ollut täysin onnistunut.
Myös Tuulaniemi (2011, luku 1) kuvaa hyvin kirjassaan, että yrityksen perustehtävä on
luoda arvoa asiakkaalle. Arvo on siis asiakkaan kokema hyödyllisyys. Arvo voidaan jakaa
määrälliseen arvoon ja laadulliseen arvoon. Määrällisiä arvoja on hinta ja laadullinen arvo
on asiakaskokemus. Arvo on suhteellinen käsite, koska asialla on tietty arvo vain, jos henkilö kokee sen tietyn arvoiseksi. Absoluuttista arvoa ei ole siis olemassa. (Tuulaniemi
2011, luku 1.)
Esipalveluvaihe
Esipalveluvaihe on niitä asiakaspolun kosketuspisteitä, joita asiakas kohtaa ennen varsinaista hoitotilannetta. Tutkimuksen yllättävin tulos tutkijalle itselleen oli se, että hyvien kulkuyhteyksien ja maksuttoman pysäköinnin merkitys arvioitiin neutraaleiksi tekijöiksi Cranionin palveluja käytettäessä. Tämä tulkinta toki kuvasti enemmän tutkijan oman elämän arvoja ja palvelun valintaan vaikuttavia tekijöitä kuin tuloksien varsinaista yllätyksellisyyttä.
Vastaajat asuivat pääsääntöisesti Cranionin lähiympäristössä ja kokivat sijainnin kodin lähellä tärkeäksi, joten palvelu koettiin helposti saavutettavaksi. Tämä viittaa siihen, että
Cranionin asiakkaat hakevat hoitopalveluja läheltä kotia.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös emotionaalista arvoa. Löytänä ja Korkiakoski (2014,
luku 1) kertovat kirjassaan asiakasarvon ulottuvuuksista, jotka vaikuttavat asiakkaan valintoihin. Emotionaalisella arvolla tarkoitetaan, miten asiakas kokee saamansa palvelun
helppouden, tunnelman ja miellyttävyyden. Tässä asiakkaan kokemilla kosketuspisteillä
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on suuri merkitys, erityisesti henkilökunnalla on iso rooli ja kohtaamiset ovat merkittäviä,
mutta samoin myös toimitilojen viihtyvyys vaikuttavat asiakkaan valintoihin. Toiminnallisella arvolla tarkoitetaan palvelun vastaavuutta asiakkaan tarpeisiin. Tähän kuuluvat saavutettavuus, tehokkuus, prosessin sujuvuus ja monipuolisuus. Palvelun pitää tuottaa se
arvo ja laatu, jonka se on luvannut ja josta asiakas maksaa. (Löytänä & Korkiakoski 2014,
luku 1.)
Tutkimus osoitti, että hintataso oli naisille merkittävämpi tekijä kuin miehille käyttäessä
Cranionin palveluja. Hintatasokysymys ei sinänsä kuvannut sitä, koettiinko hintataso edullisena vai kalliina. Jos peilataan tätä hieronnan hintakysymykseen sekä avoimiin kommentteihin, voidaan todeta, että hintatasosta oltiin monta mieltä. Toisaalta Cranionin kilpailuetu ei ole hinta vaan henkilökunnan ammattitaito ja ystävällinen asiakaspalvelu, johon
kannattaa jatkossakin panostaa.
Tuulaniemi (2011, luku 2-7) kertoo teoksessaan, että esipalveluvaihe (asiakaspolun vaiheet ennen hoitoa) valmistelee asiakasta arvon muodostumiselle, esimerkiksi hieronnan
ajanvaraus soittamalla tai itsepalveluna varausjärjestelmän kautta, parkkipaikat, odotustila
ja hoitolan sijainti. Ydinpalveluvaiheessa asiakas saa varsinaisen palvelun arvon ja jälkipalvelussa tarkoitetaan kontaktia ydinpalvelun jälkeen. Kaikki nämä eri kosketuspisteet tai
palvelupolun vaiheet vaikuttavat siihen, minkälaisen kuvan asiakas muodostaa yrityksestä. (Tuulaniemi 2011, luku 2-7.)
Merkittävä havainto tutkimustuloksista oli se, että hoitoaikojen saatavuus merkitsi asiakkaalle sangen paljon iästä riippumatta. Lisäksi naisista puolet vastasi, että hoitoaikojen
saatavuus merkitsi hyvin paljon ja miehistä vastaavasti kolmannes. Huomioitavaa oli, että
samalla vastaajat toisaalta kokivat, että hoitoaikoja oli vain jokseenkin hyvin saatavilla.
Voidaan pohtia, tarkoitettiinko hoitoaikojen saatavuudella sitä, että hoitoaikoja saa nopeasti samalle päivälle, tietyille viikonpäiville tai vuorokauden ajalle vai sitä, että hoitoaikoja
on avattu ajanvarausjärjestelmään riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Kysely olisi voinut olla
tarkempi tässä kysymyksen asettelussa. Avoimissa kommenteissa toivottiin enemmän
ilta- ja viikonloppuaikoja, mutta toisaalta annettiin myös positiivista palautetta aikojen hyvästä saatavuudesta. Hoitoaikojen saatavuus -kysymyksen palveluntarjoaja oli erikseen
toivonut kyselyyn, ja tuloksista tulikin tärkeä löydös.
Tulos osoitti, että naisille merkitsi miehiä enemmän hoitoaikojen saatavuus. Mann-Whitneyn U-testin mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä (p=0,01), joten sukupuolen väliset
erot olivat tilastollisesti merkitseviä hoitoaikojen saatavuuden suhteen, eikä ero johdu sattumasta ja tulos voidaan yleistää. Vaikuttaa siltä, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla hoitoaikojen saatavuuden suhteen. Tätä haastetta voi pohtia
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henkilöstöresurssin näkökulmasta ja kysynnän vaihtelun näkökulmasta. Pitäisikö henkilökunnan määrää lisätä, jotta ilta- ja viikonloppuaikoja olisi enemmän tarjolla vai vaikuttaako
henkilökunnan resurssisuunnitelma aikojen saatavuuteen? Cranion ostaa palvelut alihankintana omilla toiminimillään toimivilta ammattilaisilta, joten he määrittelevät pitkälti itse
omat työajat. Kysynnän vaihtelu luo haastetta hoitoaikojen saatavuuteen, ja luultavasti
ilta-aikojen suhteen on kysyntäpiikki, johon tarvitaan ratkaisuja.
Ydinpalveluvaihe
Asiakaskysely tuotti yksiselitteisen tuloksen siitä, että henkilökunnan ammattitaito, ystävällinen asiakaspalvelu ja henkilökunnan palvelualttius merkitsivät asiakkaille hyvin paljon.
Nämä kolme edellä mainittua osa-aluetta olivat naisille hieman tärkeämpiä kuin miehille.
Löytänä ja Kortesuo (2011, luku 3) kertovat teoksessaan, että ydinkokemukseen vaikuttaa
joko positiivisesti tai negatiivisesti asiakaspalvelun laatu ja henkilöstön sisäinen ilmapiiri
(Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3). Voidaan todeta, että tulosten perusteella henkilöstöön
liittyvät asiakaskokemukset olivat hyvällä tasolla. Fisher ja Vainio (2015, 9-11) kuvaavat
tunne-energian vaikutusta työyhteisöön ja miten se luo kyvyn antaa parhaimpansa asiakkaan kohtaamisissa. Kilpailijat voivat kopioida palvelut ja tuotteet, mutta eivät sitä tunnetta, joka syntyy ihmisten kohtaamisissa. (Fisher & Vainio 2015, 9-11.) Positiivisia avoimia palautteita henkilökuntaan liittyen annettiin runsaasti, mutta toisaalta myös kehittämisehdotuksia.
Tutkimus osoitti, että hoitotilojen viihtyvyydellä oli hyvin paljon tai melko paljon merkitystä
suurimmalle osalle asiakkaille. Hoitotilojen viihtyvyydestä annettiin kyselyssä runsaasti palautetta avoimissa kommenteissa. Niissä mainittiin tilojen äänieristyksen heikkoudesta ja
hoitotiloista toivottiin viihtyisämpiä. Aula- tai odotustila tuntui toimistomaiselta, kliiniseltä ja
kolkolta. Hoitotilojen viihtyvyyden parantaminen nousi selvästi tulosten perusteella kehittämiskohteeksi, koska viihtyvyys on kohtaamistason arvo ja siten vaikuttaa myös asiakaskokemukseen. Arvoa tuottavia hedonistisia ulottuvuuksia ovat elämyksellisiä, emotionaalisia,
aisteja ja tunteita herättäviä hyötyjä, jotka jokainen asiakas kokee omanlaisesti.
Hierontapalvelu ja lääkkeetön CMT Method-migreenihoito ovat Cranionin pääpalveluja.
Tuloksien perusteella hieronnan asiakaskokemus oli positiivinen asiakaspolun ydinpalveluvaiheessa, ja mielipiteet olivat melko yhteneväisiä. Vastaajat kokivat, että henkilökunta
kuuntelee minua, henkilökunta on läsnä, hieronta on ammattitaitoista ja henkilökunta ottaa
minut hyvin vastaan. Löytänä ja Kortesuo (2011, luku 3) mainitsevat kirjassaan, että
ydinpalvelua pitää varmistaa, puolustaa ja jatkuvasti kehittää. Ydinkokemuksen pitää olla
kunnossa ennen kuin asiakkaan odotuksia ylittävää kokemusta voi tuottaa. (Löytänä &
Kortesuo 2011, luku 3.)
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Migreenihoitoon liittyvä tutkimustulos oli osoitus siitä, että migreenihoidon asiakaslupaus
lunastettiin erinomaisesti. Myös avoimissa palautteissa oli pelkästään positiivisia kommentteja migreenihoidosta, esimerkiksi migreenihoitotietous ja lääkkeettömän avun saanti
oli koettu tärkeäksi. Tämä arvokas tieto kannattaa hyödyntää markkinoinnissa, koska
lääkkeetön migreenihoidon yleinen tietoisuus on vielä vähäistä, joten näkemykseni mukaan hoidolle olisi merkittävä tarve ja potentiaalia menestyä laajemmin.
Asiakaskokemus on subjektiivinen kokemus, joka muodostuu kohtaamisista, mielikuvista
ja tunteista yrityksen toiminnasta. Kaikilla näillä asiakkaan kosketuspisteillä on vaikutusta
siihen, millaisena asiakas kokee yrityksen palvelut.
Suositteluhalukkuus
Kyselyn lopussa oli suositteluhalukkuutta (NPS=Net Promoter Score) mittaava kysymys:
Kuinka todennäköisesti suosittelisit Cranion Oy:n palveluja ystävälle tai tutulle? Suositteluhalukkuuden tulos oli 46, mikä oli kohtuullisen hyvä. Löytänän ja Korkiakosken (2014, luku
2-3) mukaan erityisesti hedonistiset tekijät vaikuttivat suositteluhalukkuuteen (Löytänä &
Korkiakoski 2014, luku 2-3). Tunteen muuttujissa havaittiin riippuvuutta suositteluhalukkuuteen ja tätä tutkittiin tilasto-ohjelmalla. Tutkimus osoitti, että tunteen ja suositteluhalukkuuden välillä oli kohtalainen riippuvuus. Voidaan siis todeta, että parantamalla tunnekokemusta saadaan aikaan suositteluhalukkuutta.
Ne vastaajat, jotka olivat käyneet Cranionissa lähiaikoina, olivat mahdollisesti arvioineet
suositteluhalukkuuttaan asiointitasolla. Vastaavasti muut olivat mahdollisesti arvioineet
suositteluhalukuuttaan yritystasolla. Luotettavaksi mittauksen tekee oikea-aikainen kyselyn lähettäminen eli riittävän nopeasti asiakaskohtaamisen jälkeen, mutta toisaalta ei liian
pian, jos vaikutusta ei ole vielä nähtävissä. NPS:n lisäksi kannattaisi kysyä, miksi asiakas
antaa tietyn NPS-arvon. Tutkimuksen mukaan yritysten kannattaisi kuitenkin panostaa
enemmän niihin, jotka ovat antaneet arvosanan 4–6 ja saada heistä suosittelijoita.
Odotuksen ylittävä asiakaskokemus ja ainutlaatuinen asiakaskokemus voi myös syntyä
pienin teoin. Kuten Psykologi Daniel Kahnemanin kehittämässä teoriassa (peak-end rule)
todetaan, että asiakas muodostaa kokemuksen valtaosin kohtaamisen huippukohdan ja
lopun perusteella. Tämän vuoksi kannattaa kiinnittää erityistä huomiota juuri kohtaamisen
loppuun ja huippukokemuksen luomiseen. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 3.)
5.2

Johtopäätökset

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen asiakaskokemusta tutkimalla, miten asiakkaat kokivat kohdeyrityksen palvelut. Opinnäytetyön tavoit-
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teena oli löytää asiakkaan palvelupolun kosketuspisteitä, joissa asiakaskokemusta voidaan kehittää siten, että asiakas kokee saavansa paremmin tarpeitaan vastaavia palveluja ja arvoa. Kehittämistehtävän ensimmäisessä vaiheessa prosessianalyysin keinon kuvattiin asiakkaan palvelupolku ja havainnollistettiin asiakkaan kosketuspisteet (ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen) palvelumallilla. Tämä palvelumalli muodosti lähtökohdan kehittämistehtävän toiselle vaiheelle, jossa tutkittiin kyselyllä asiakaskokemuksen
nykytilannetta. Empiirisen aineiston analyysien perusteella syvennyttiin varsinaiseen asiakaskokemuksen kehitystyöhön palvelumuotoilun keinoin.
Koronaepidemian vaikutus toimeksiantajayrityksen liiketoimintaan oli merkittävä, joten
asiakaskokemuksen kehittäminen antaa toivottavasti merkittävää kilpailuetua tulevaisuuteen. Olennaista tulevaisuuden kannalta on se, että saadut tulokset ja kehitysehdotukset
hyödynnetään ja ne ohjaavat toimintaa kohti parempaa asiakaskokemusta.
Tässä opinnäytetyössä etsittiin vastauksia seuraavaan tutkimuskysymykseen ja sen alakysymykseen: Millaisena asiakkaat kokevat Cranion Oy:n palvelut?
Alakysymys oli: Mitä asiakkaan kosketuspisteitä pitää kehittää hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä?
Kehittämishankkeen tutkimuksella haettiin vastausta tutkimusongelmaan. Asiakkaat arvioivat asiakaskyselyssä kokemustaan, joten saatiin tuloksia siitä, millaisia kokemuksia
asiakkaille on tuotettu.
Tuloksien avulla saatiin tietoa, miten merkityksellisenä vastaajat pitivät hoitotilojen viihtyvyyttä, hoitojen saatavuutta, hintatasoa, sijaintia ja henkilökuntaan liittyviä seikkoja käyttäessään yrityksen palveluja. Asiakaskyselyllä lisäksi selvitettiin, miten asiakkaat kokivat
asiakaskokemuksen eri osa-alueet eli helppouden, tehokkuuden ja tunteen. Asiakaskokemuksesta saatiin ymmärrystä migreenihoidon ja hieronnan palveluista sekä migreenihoidon asiakaslupauksen toteutumisesta. Suositteluhalukkuutta (NPS=Net Promoter Score)
mitattiin ensimmäistä kertaa, ja saatu tulosarvo oli hyvä pulssimittaus nykyhetken tilanteeseen. Asiakaskyselystä saatujen tutkimustuloksien perusteella voidaan todeta, että tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymykseen: Millaisena asiakkaat kokevat Cranion Oy:n palvelut?
Tutkimuksen tulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että tärkeimpiä tekijöitä onnistuneessa asiakaskokemuksessa oli tunnekokemus unohtamatta ydinkokemusta eli arvoa,
minkä asiakas sai käyttäessään palveluja. Henkilökunnan ammattitaito, ystävällisyys ja
palvelualttius olivat myös hyvin tärkeitä osa-alueita onnistuneessa asiakaskokemuksessa.
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Koska henkilökunnan ammattitaito, ystävällinen asiakaspalvelu ja palvelualttius ovat asiakkaan ydinpalveluvaiheen asiakaskokemuksen kannalta keskeisiä asioita, niistä kannattaa jatkossakin pitää huolta ja jatkuvasti kehittää lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.
Tämän tutkimuksen suurimpia saavutuksia oli ehdottomasti tunnekokemuksen tutkiminen
asiakaskokemuksen yhteydessä, koska sen merkitys on keskeinen ja samalla vaikein hallittavissa oleva osa-alue asiakaskokemuksessa. Tutkimuksen merkittävä tulos liittyi siihen,
että tunteen ja suositteluhalukkuuden välillä oli kohtalainen riippuvuus. Tämän perusteella
voidaan todeta, että panostus asiakkaan positiiviseen ja odotuksen ylittävään tunnekokemukseen saa aikaan suositteluhalukkuutta.
Kehittämishankkeen aikana asiakkaan saama arvo tarkentui (kyselylomakkeen luonnin
yhteydessä) yrityksen henkilöstölle, ja tutkimuksen tuloksien avulla asiakasymmärrys asiakkaan saamasta arvosta lisääntyi. Asiakasymmärrystä lisäämällä saadaan kokonaiskuva
asiakkaan motiiveista, jolloin voidaan luoda palveluja niin, että ne vastaavat asiakkaan
odotuksia ja tarpeita.
Tutkimuksen tulosten perusteella tunnistettiin ne asiakkaan kosketuspisteet, joita tulee kehittää asiakaskokemuksen parantamiseksi. Näin myös saatiin vastaus tutkimusongelmaa
tarkentavan alakysymykseen: ”Mitä asiakkaan kosketuspisteitä pitää kehittää hyödyntäen
palvelumuotoilun menetelmiä?”
Cranionin pääpalvelut hieronta ja CMT Method -migreenihoito vastasivat asiakkaiden tarpeita. Hieronnan asiakaskokemus oli positiivinen asiakaspolun ydinpalveluvaiheessa.
Vastaajat kokivat, että henkilökunta kuuntelee minua, henkilökunta on läsnä, hieronta on
ammattitaitoista ja henkilökunta ottaa minut hyvin vastaan. Erityisen hieno tulos saatiin
migreenihoidon asiakaslupauksen toteutumisesta erinomaisesti.
Merkittävä havainto tutkimustuloksista oli se, että hoitoaikojen saatavuus merkitsi asiakkaalle sangen paljon iästä riippumatta. Huomioitavaa oli, että vastaajat toisaalta kokivat,
että hoitoaikoja oli vain jokseenkin hyvin saatavilla. Tämä kokonaisuus nostettiin kehitysehdotukseksi.
Asiakaskokemuksen emotionaalisen arvon ja aistikokemuksen parantamisen vuoksi hoitotilojen viihtyvyys nostetaan toiseksi kehittämiskohteeksi. Tiloista annettiin runsaasti rakentavaa palautetta, ja tutkimustuloksien perustella hoitotilojen viihtyvyyden parantaminen on
tarpeen.
Tutkimuksessa selvitettiin yrityksen toimitusjohtajan pyynnöstä, oliko henkilövaihdokset
vaikuttaneet asiakaskokemukseen. Puolet Cranionin hoitohenkilökunnasta vaihtui noin
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vuosi sitten (tutkimusajankohdasta). Tulosten mukaan käyntiajankohdalla ei näyttänyt olevan vaikutusta henkilökunnan ammattitaidon ja ystävällisen asiakaspalvelun merkitsevyyteen, mikä oli hyödyllinen ja tärkeä tieto yrittäjälle ja henkilökunnalle.
Tutkimustulos osoitti, että kaiken kaikkiaan vastaajien asiakaskokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia eri asiakaskokemuksen osa-alueissa helppous, tehokkuus ja tunne. Tulos osoitti, että naiset kokivat tehokkuuden, helppouden ja tunnekokemuksen hiukan miehiä myönteisempinä.
Flu, Løvlie & Reason (2015, luku1) kiteyttävät teoksessaan tämän kehittämishankkeen liiketoiminnallisen merkityksen hyvin. Asiakaskokemuksen kehittäminen on yrityksille tarpeellista, koska sillä on vaikutusta asiakasuskollisuuteen, ostohalukkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Nykyisten asiakkaiden pitäminen on halvempaa kuin uusien asiakkaiden
hankkiminen. Nopein tapa kasvattaa liikevaihtoa on lisätä nykyisten asiakkaiden ostotiheyttä. (Flu ym. 2015, luku 1.)
5.3

Kehitysehdotukset

Kun kyseessä on pieni yritys, tulee huomioida, että asiakaskokemuksen johtamiseen ja
mittaamiseen tarvittavat resurssit tulee suhteuttaa yrityksen tilanteeseen, kypsyyteen ja
kykyyn johtaa ja kehittää asiakaskokemusta. Siksi tässä kehittämishankkeessa pyrittiin
keskittymään muutamaan valittuun konkreettiseen asiakkaan kosketuspisteen kehittämiseen.
Tutkimuksen tulosten perusteella tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat hoitotilojen
viihtyvyyden parantaminen ja hoitoaikojen saatavuuden parantaminen. Yhteistyössä yrityksen toimitusjohtajan kanssa ideoitiin ja pohdittiin työpajassa kehittämistoimenpiteitä liittyen hoitotilojen viihtyvyyteen ja hoitoaikojen saatavuuteen.
Asiakaskokemukseen liittyy hedonistisen arvon lähteitä, joita Löytänä ja Korkiakoski
(2014, luku 2-3) korostavat kirjassaan. Hedonistiset lähteet ovat elämyksellisiä, emotionaalisia, aisteja ja tunteita herättäviä hyötyjä, jotka jokainen asiakas kokee omanlaisesti.
Asiakaskokemus syntyy erilaisten kohtaamisten mielikuvien ja tunteiden summana. Näitä
kohtaamisia syntyy kosketuspisteissä, joissa asiakas kohtaa yrityksen eri toimintoja. Tutkimusten mukaan asiakkaat suhtautuvat yritykseen myönteisemmin hedonistisia elementtejä sisältävän kokemuksen kuin järkiperäisiä elementtejä sisältävän kokemuksen jälkeen.
Lisäksi erityisesti hedonistiset tekijät vaikuttivat suositteluhalukkuuteen. (Löytänä & Korkiakoski 2014, luku 2-3.)
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Aistikokemus ja tunnelma liittyvät myös osana asiakaskokemukseen, joten hoitotilojen sisustusta aloitettiin parantamaan välittömästi työpajan jälkeen. Tiloihin hankittiin sisustuselementtejä lisäämään viihtyvyyttä ja hyvää tunnelmaa. Tilat oli koettu kolkoksi ja toimistomaiseksi, joten pienillä sisustusratkaisuilla saatiin odotustilaan kodikkuutta lisää parantamaan asiakaskokemusta. Kuvat ennen ja jälkeen -aulatiloista löytyvät liitteestä 27. Asiakkailta saatiin jo positiivista palautetta parantuneesta viihtyvyydestä (Hakala 13.11.2020).
Hoitotilojen ja aulatilojen viihtyvyyden parantaminen jatkuu vielä loppuvuoden aikana.
Hoitoaikojen saatavuuden suhteen tulisi keskustella ja suunnitella yhdessä henkilöstön
kanssa hoitoaikojen saatavuudesta päivä- ja viikkotasolla, jolloin kysyntätarpeeseen voidaan riittävästi vastata. Kysynnän tasausta voisi suunnitella ja ohjata markkinoinnin ja hinnoittelun keinoin. Tietyt hoitoajat olisivat hieman edullisempaan hintaan saatavilla kuin kysyntäpiikin ajat (ilta-ajat). Rekrytointien avulla voidaan yrittää myös ratkaista saatavuushaastetta, mikäli ammattitaitoisia osaajia löytyy vapaana markkinoilla.
Näiden käytännönläheisten kehittämisehdotusten lisäksi suosittelen muitakin asiakaskokemusta parantavia keinoja.
Kahnemanin teorian pohjalta voisi nopeana kokeiluna testata mallia, jonka mukaan asiakas muodostaa kokemuksen valtaosin kohtaamisen huippukohdan ja lopun perusteella.
Ydinpalveluvaiheessa huomioidaan entistä enemmän henkilökohtaisella ja yksilöllisellä tavalla asiakasta, mikä lisää positiivista tunnekokemusta. Huomioiminen voi tarkoittaa hyviä
hoitovinkkejä tai aktiivista kuuntelua. Asiakaspolun jälkipalveluvaiheessa annettaisiin asiakkaalle veloituksetta vesipullo mukaan, koska hoidon jälkeen suositellaan nautittavaksi
runsaasti vettä kuona-aineiden poistumisen nopeuttamiseksi. Ainutlaatuinen ja odotukset
ylittävä asiakaskokemus voi myös syntyä pienin teoin.
Henkilökunnan ammattitaito, ystävällinen asiakaspalvelu ja palvelualttius ovat hyvän asiakaskokemuksen kannalta keskeisiä asioita, joista kannattaa jatkossakin pitää huolta. Kehittämistoimenpiteitä voisi suunnata vuorovaikutukseen, jossa ohjataan hoitohenkilöstöä
asiakkaan tarpeita vastaavaan kommunikointiin. Vaikka tuloksien perusteella nämä henkilöstöön liittyvät asiat koettiin varsin hyväksi, tulee niistä pitää huolta jatkossakin. Kilpailijat
voivat kopioida palvelut ja tuotteet, mutta eivät sitä tunnetta, joka syntyy ihmisten kohtaamisissa.
Muistutustekstiviesti ennen hoitoa koettiin hyödyllisenä, ajanvaraus oli helppoa ja asiointi
oli sujuvaa, joten nämä esipalveluvaiheen osa-alueet olivat hyvällä mallilla. Asiakaskokemusta voi parantaa personoimalla hoitoajan muistutustekstiviestiä, koska vuorovaikutus
tuntuu täten henkilökohtaisemmalta, yksilöllisemmältä ja räätälöidyltä.
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Neljännes vastaajista oli löytänyt suosittelun kautta Cranionin palvelut. Suosittelukanavaa
uusien asiakkaiden hankinnassa voisi hyödyntää jatkossa siten, että suosittelija saisi itse
alennuksen hoidosta, kun on suosittelut uuden asiakkaan Cranioniin.
Lisäksi suositeltavaa olisi ottaa asiakaskokemusta mittaava mittari käyttöön. Yksinkertaisen suositteluhalukkuusmittarin (NPS) käyttöönotto on kohtuullisen helppoa. Mittaamisessa tärkeää on seurata tulosten kehitystä ja tehdä vaadittavia toimenpiteitä siten, että
ne ohjaavat toimintaa kohti parempaa asiakaskokemusta. Kuten Tuulaniemi (2011, luku 3)
kertoo myös, että erityisen käyttökelpoinen asiakkaan suositteluhalukkuusmittari on arvioitaessa asiakaskokemuksen muutokset palvelumuotoiluprosessin jälkeen (Tuulaniemi,
2011, luku 3).
5.4

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa luotettavia vastauksia ja rehellistä tietoa tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua arvioidaan reliabiliteetti- ja validiteettikäsitteiden avulla. Onnistuneessa tutkimuksessa tutkimusprosessin kussakin vaiheessa, esimerkiksi tutkimusmenetelmän ja mittarin valinta, on päädytty oikeisiin ratkaisuihin ja ne
voidaan perustella. Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus mittaa sitä, mitä oli tarkoituskin
selvittää tutkimusongelman kannalta. Käytettävän mittarin osalta validiteetti tarkoittaa sitä,
että mittari on validi toisin sanoen kyselylomake mittaa oikeita asioita, jotka liittyvät tutkimusongelmaan. Kun mittari on validi, myöskin reliabiliteetti on kunnossa. Reliabiliteetilla
tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta eli tutkimustulosten pysyvyyttä samana, kun tutkimus toistetaan. Toisaalta reliabiliteetti ei takaa tutkimuksen validiteettia, jos mittari on virheellinen. (Kananen 2015, 343-350.)
Validiteetti jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa syyseuraus-suhdetta eli onko asia x y:n syy? Esitetyt väitteet pitää pystyä näyttämään oikeiksi ja lisäksi perustelemaan ne. Ulkoinen validiteetti liittyy saatujen tulosten yleistettävyyteen populaatiossa tai vastaavassa toisessa kohderyhmässä, mikäli otos vastaa populaatiota. (Kananen 2015, 343-350.)
Tarkempi peittomatriisitaulukko (liite 1) avaa koko työn rakennetta, selventää tietoperustan ja empirian yhteyttä sekä todentaa, että kyselyn kysymyksien tarpeellisuus on tarkoin
harkittu sekä ne antavat vastauksia tutkimusongelmaan. Peittomatriisi osoittaa myös tutkimuksen validiutta.
Opinnäytetyössä avattiin systemaattisesti kehittämisprosessin eteneminen. Työssä kerrottiin keskeiset tavoitteet, tutkimusongelma, valittu tietoperusta, kehittämishankkeen toteutus ja tulokset sekä kehittämisehdotukset. Tietoperustaa peilattiin jokaisessa vaiheessa
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kyselylomakkeen luomisesta pohdintaan. Tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa mietittiin
valintoja ja ne perusteltiin. Menetelmävalintoja pohdittiin perusteluineen, keskeiset käsitteet avattiin ennen kyselyä, kyselylomakkeen kysymykset avattiin opinnäytetyössä seikkaperäisesti teorioihin kytkettynä. Tulokset käsiteltiin huolellisesti ja tulosten analysoinnissa
käytettiin kuhunkin kysymykseen sopivaa analysointimenetelmää eri ohjelmilla. Kyselylomakkeen kysymykset mittasivat sitä, mitä oli tarkoitus selvittää tutkimusongelmassa. Näkemykseni mukaan validiteetti toteutui.
Mittauksen satunnaiset virheet heikentävät reliabiliteettia. Kyselyyn vastasi asiakkaita,
joista yli 40 prosenttia oli asiakkaana yli vuosi sitten, joten muistin puutteellisuus saattaa
vaikuttaa vastauksiin. Voi pohtia, onko asiakkailla taipumus muistaa positiivisemmin kokemuksiaan, joten vastaako asiakaskokemuksen nykytilan tulos todellisuutta? Toisaalta lähes 60 prosenttia vastaajista oli asiakkaana alle vuosi sitten. Vastauksia tarkasteltiin käyntiajankohdan mukaan, ja ajankohdalla ei näyttänyt olevan vaikutusta ainakaan henkilökunnan ammattitaidon ja ystävällinen asiakaspalvelun merkitsevyyteen. Kyselyn yhteydessä
oli arvonta, jolla pyrittiin lisäämään vastaamishalukkuutta. Samalla pitää miettiä, oliko arvonta jollekin vastaajalle ainoa motiivi vastata kyselyyn, ja miten se mahdollisesti näkyi
vastauksissa.
Kyselyn kysymysten väärin ymmärtäminen oli mahdollista, vaikka kyselyä testattiin ja paranneltiin lopulliseen muotoon. Kysymykset pyrittiin pitämään selkeinä ja vastaajille annettiin täsmälliset täyttöohjeet. Taustamuuttujia ja asiakaskokemusta koskevat kysymykset
olivat pakollisia, ja vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettu Likertin 5-portaisella asteikolla. Näin vastaaja ei epähuomiossa voinut jättää vastaamatta kysymyksiin ja vastaajista johtuvia virheitä ei päässyt syntymään. Lisäksi tulosten käsittely ja vertailu sujuivat
helposti ja luotettavasti. Reliabiliteettia heikentää se, että kahdessa kysymyksessä vastaaja on voinut ymmärtää sen eri tavoilla: hintataso-kysymyksessä vastaajaa on voinut
ajatella edullista tai kallista hintatasoa vastatessaan mielipideväittämään ja hoitoaikojen
saatavuus voi merkitä vastaajalle positiivista tai negatiivista hoitoaikojen saatavuutta.
Nämä on otettu huomioon tuloksia analysoitaessa. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta eli tutkimustulosten pysyvyyttä samana, kun tutkimus toistetaan. Mikäli
tutkimus toteutettaisiin uudelleen, uskon, että tulokset olisivat samankaltaisia. Näin ollen
näkisin, että reliabiliteetti toteutui riittävällä tasolla.
Tutkimus oli kokonaistutkimus, ja kato vääristää tuloksia enemmän tai vähemmän. Tässä
kyselyssä jäi selvittämättä, mitä mieltä oli 90 prosenttia asiakkaista. Sitä ei saada selvitettyä, oliko kyselyyn vastanneet valmiiksi tyytyväisempiä asiakkaita. Tulokset olivat lähes
400 asiakkaan mielipiteitä, joiden perusteella tutkimus ja kehitysehdotukset tehtiin.
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Tutkimustulosten hyödynnettävyys ja merkitys olivat konkreettisia toimeksiantajayritykselle. Kehittämishankkeen aikana asiakkaan saama arvo tarkentui (kyselylomakkeen
luonnin yhteydessä) yrityksen henkilöstölle, ja tutkimuksen tuloksien avulla asiakasymmärrys asiakkaan saamasta arvosta lisääntyi. Asiakasymmärrystä lisäämällä saadaan kokonaiskuva asiakkaan motiiveista, jolloin voidaan luoda palveluja niin, että ne vastaavat
asiakkaan odotuksia ja tarpeita. Cranion Oy sai ensimmäistä kertaa asiakaskokemuksen
nykytilasta liiketoimintakriittistä tietoa. Saatuja tutkimustuloksia pystyttiin hyödyntämään
asiakkaiden kosketuspisteiden asiakaskokemuksen kehittämisessä.
5.5

Oma oppiminen

Tämä kehittämishanke oli työelämälähtöinen ja fokuksena oli käytännön kehittämistyö toimeksiantajayrityksessä. Näiden lähtökohtien ansiosta oma oppimiseni ja osaamiseni lisääntyminen oli liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää tietämystä sekä työelämälähtöisen
kehittämishankkeen asiantuntijuuskompetenssia. Koko kehittämishankkeen suunnittelu ja
toteutus kokonaisvaltaisesti alusta loppuun opetti projektinhallintaa ja suunnittelun tärkeyttä. Oma ajankäytön suunnittelu oli keskeinen tekijä, jotta pystyin työn ohella tekemään
kehittämishanketta. Hankkeen läpivienti kesti noin vuoden, toki siinä välillä oli hiukan pidempiä kirjoitustaukoja.
Kehittämishankkeen toteutuksen osalta opin tunnistamaan ja valitsemaan ne tutkimusmenetelmät ja strategiat, jotka parhaiten palvelevat tutkimuksen tavoitetta. Koin kirjoitustyön
alkuvaiheessa tämän vaiheen haastavaksi, mutta prosessin edetessä kokonaisuus selkiintyi. Opinnäytetyöprosessi vaati itseohjautuvuutta ja omaa motivaatiota etsiä tietoa ja luottaa omiin valintoihin, kun ne oli ensin perustellut.
Itselläni oli aito kiinnostus tutkittavaa aihetta kohtaa, mikä johti siihen, että uusia ideoita
syntyi liikaakin. Tämä näkyi tutkimuksen hyvin laajana kokonaisuutena. Tutkimuksessa
selvitettiin asiakaskokemuksen nykytilaa kosketuspisteiden avulla, tietoperustaan pohjautuvilla kysymyksillä ja CX3D-mallilla. Lisäksi selvitettiin erikseen kahdesta pääpalvelusta
asiakaskokemusta sekä migreenihoidon asiakaslupausta. Tämän lisäksi selvitettiin vielä
suositteluhalukkuutta. Jälkikäteen havaitsin ja ymmärsin, että yksinään joku näistä näkökulmista olisi riittänyt. Tämä tutkimus olisi voitu jakaa vähintään kolmen eri tutkimuksen.
Pelkästään innovatiivista CX3D-mallia käyttämällä olisi saanut asiakaskokemusta riittävästi tietoa.
Kaiken kaikkiaan oppimisprosessi oli antoisa teorian, metodien ja käytännön maailmaan.
Kaiken ponnistelun jälkeen oli ilo nähdä, kuinka tutkimustulokset auttoivat konkreettisesti
toimeksiantajaa kehittämään asiakaskokemusta.

76

Lähteet
Aarnos, E. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä. PS-kustannus.
British Design Council 2020. What is the framework for innovation? Design Council's
evolved Double Diamond. Luettavissa: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond. Luettu: 3.5.2020
Cranion 2020. Yritys. Luettavissa: https://cranion.fi/yritys/. Luettu: 5.3.2020.
Cranion 2020. Migreeni ja CMT-hoito Espoo. Luettavissa: https://cranion.fi/migreeni-jacmt-hoito-espoo/. Luettu: 7.3.2020.
Duodecim 2019. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yleistyneet hurjasti – aiheuttavat työkyvyttömyyttä varsinkin Euroopassa. Uutispalvelu Duodecim. 7.5.2019. Luettavissa:
https://www.duodecim.fi/2019/05/07/tuki-ja-liikuntaelinten-sairaudet-yleistyneet-hurjastiaiheuttavat-tyokyvyttomyytta-varsinkin-euroopassa/. Luettu: 14.3.2020.
Filenius, M. 2015. Digitaalinen asiakaskokemus: menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa. Jyväskylä. Docendo.
Fischer, M. & Vainio, S. 2015. Potkua palvelubisnekseen: asiakaskokemus luodaan yhdessä. Helsinki. Talentum Pro.
Flu, M.B & Løvlie L. & Reason, B. 2015. Service Design for Business. Wiley.
Gerdt, B. & Eskelinen, S. 2018. Digiajan asiakaskokemus: oppia kansainvälisiltä huipuilta.
Helsinki. Alma Talent.
Hakala H. 4.3.2020. Toimitusjohtaja. Cranion Oy. Sähköposti. Espoo.
Hakala H. 13.11.2020. Toimitusjohtaja. Cranion Oy. Haastattelu. Espoo.
Heikkilä T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki. Edita Publishing Oy.
Juuti, P. 2015. Johda henkilöstö asiakaskeskeisyyteen. Jyväskylä. PS-kustannus.
Kananen, J. 2015a. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas: miten kirjoitan
kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta. Jyväskylä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kananen, J. 2015b. Opinnäytetyön kirjoittajan opas: näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro
gradun alusta loppuun. Jyväskylä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
77

Kananen, J. 2011. Kvantti: kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas.
Jyväskylä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Keskinen, T. & Lipiäinen, J. 2013. Asiakkaan matkassa: tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan. Helsinki. Talentum.
Korkiakoski, K. & Gerdt, B. 2016. Ylivoimainen asiakaskokemus: työkalupakki. Helsinki.
Talentum Pro.
Korkiakoski, K. & Karhinen, R. 2019. Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus: uusi aika,
uudenlainen johtaminen. Helsinki. Alma Talent.
Kreapal & Manitu 2017. Asiakaskokemuksen tila Suomessa 2017. Luettavissa:
https://www.kreapal.fi/wp-content/uploads/Asiakaskokemus-Suomessa-2017-raportti.pdf.
Luettu: 29.2.2020.
Kuusela, H. & Rintamäki T. 2012. Arvoa tuottava asiointikokemus. Vammala. Vammalan
kirjapaino Oy.
Lääkärilehti. Ajankohtaista. 23.10.2017. Luettavissa: https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/taydentavista-tai-vaihtoehtoisista-hoidoista-etsitaan-apua/. Luettu: 9.3.2020.
Löytänä, J. & Korkiakoski, K. 2014. Asiakkaan aikakausi: rohkeus + rakkaus = raha. Helsinki. Talentum.
Löytänä, J. & Kortesuo, K. 2011. Asiakaskokemus: palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Helsinki. Talentum.
Ojasalo, K. & Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista
osaamista liiketoimintaan. Helsinki. Sanoma Pro.
Spoken Oy. 30.3.2017. Tutkimuskysymyksen muodostaminen-artikkeli. Luettavissa:
https://www.spoken.fi/blogi/tutkimuskysymyksen-muodostaminen. Luettu: 6.9.2020.
Suomen lääkäriliitto 2020. Lääkärin etiikka. Vaihtoehtoiset hoitomuodot. Luettavissa:
https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/potilas-laakarisuhde/vaihtoehtoiset-hoitomuodot/.
Luettu: 30.7.2020.
Suomen käypä hoito. Migreeni ei ole kaikilla samanlaista. Käyvän hoidon potilasversiot.
15.1.2016. Luettavissa: https://www.kaypahoito.fi/khp00018#s10. Luettu: 14.3.2020.

78

THL 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti sarjan julkaisut. Terveys- ja
sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014. Tilastoraportti 1/2018, 25.1.2018. Helsinki. Luettavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135915/TR_01_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Luettu: 9.3.2020.
THL 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL – Raportti 4/2018. Terveys, toimintakyky
ja hyvinvointi Suomessa - FinTerveys 2017 -tutkimus. 2018. Luettavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Luettu: 9.3.2020.
THL 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet 2010–2018. Tilastoraportti 02/2020, 24.1.2020. Helsinki. Luettavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139099/Tr02_20.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Luettu:
9.3.2020.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki. Talentum.
Valtioneuvosto 2019. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31, 2019. Luettavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931. Luettu: 1.3.2020.
Valtioneuvosto 2018. Toimialaraportit – Sosiaali- ja terveyspalvelut, epävarmoista tulevaisuuden näkymistä hyvinvoinnin kasvuun? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 38/2018.
Työ- ja elinkeinoministeriö. Luettavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161154. Luettu: 1.3.2020.
Viitala, R. & Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta.
Helsinki. Edita.

79

Liitteet
Liite 1. Peittomatriisi, joka kuvaa tietoperustan ja empirian yhteyttä
Tutkimusongelma

Millaisena asiakkaat kokevat Cranion Oy:n

Viitekehys

Tulokset

Asiakaskyselyn

(luvun

(luvun

kysymykset

nro)

nro)

2.1-2.4

4.2 (4.21-

palvelut?

7-10

4.2.3) ja
4.3

Mitä asiakkaan kosketuspisteitä pitää ke-

2.7-2.8

hittää hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä?
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5.1-5.4

7-10, 13-14

Liite 2. Saate Cranion Oy:n asiakaskyselyyn
Hyvä asiakkaamme
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jonka tavoitteena on selvittää, miten olet kokenut
asioinnin Cranionissa. Vastaamalla kyselyyn autat Cranionia kehittämään hoitopalveluita
vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 kpl 50 euron arvoista Cranionin lahjakorttia.
Mikäli haluat osallistua arvontaan, jätä kyselyn lopussa yhteystietosi. Yhteystietojasi
käytetään ainoastaan arvonnassa eikä niitä yhdistetä kyselyn vastauksiin.
Vastaaminen vie aikaa vain viitisen minuuttia. Toivottavasti ehdit vastata mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään to 8.10.2020.
Tutkimuksen vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti eivätkä yksittäisen vastaajan tiedot tule millään tavoin näkyviin. Pääset vastaamaan kyselyyn klikkaamalla viestin
lopussa olevaa linkkiä.
Olen Haaga-Helian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija ja toteutan
opinnäytetyöhöni liittyvän tutkimuksen Cranion Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen
tulokset ovat luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa tammikuussa 2021.
Vastaan mielelläni kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin sähköpostitse:
satu.koskela@myy.haaga-helia.fi.
Jokainen vastaus on tärkeä, kiitos jo etukäteen ajastasi ja arvokkaasta panoksestasi.

Ystävällisin terveisin
Satu Koskela
opiskelija (YAMK, Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Cranion Oy, Itsehallintotie 6, 02600 ESPOO, www.cranion.fi
Osoitelähde: Cranion Oy:n asiakasrekisteri
LINKKI KYSELYYN:
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Liite 3. Kyselylomake
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Liite 4. Cranion Oy:n service blueprint (palvelumalli)

87

Liite 5. Vastaajien asuinalue, markkinointikanavat ja edellinen käyntiajankohta
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Milloin viimeksi olet käyttänyt
Cranionin palveluja?
alle viikko sitten
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Kysymys
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Hoitoaikojen saatavuus
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Hintataso
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Ystävällinen asiakaspalvelu
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Henkilökunnan ammattitaito
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Henkilökunnan palvelualttius
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Hoitotilojen viihtyvyys
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Sijainti työpaikan lähellä
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Sijainti kodin lähellä
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Hyvät kulkuyhteydet
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä, kun käytät Cranionin hyvinvointipalveluja?: Maksuton pysäköinti
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Ajanvaraus on helppoa
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Hoitotilat ovat viihtyisät
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Asiointi on sujuvaa
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Hoidosta on ollut minulle apua
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Sain muita vinkkejä tai hoito-ohjeita
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Hoidon jälkeen on hyvä ja rento olo
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Sain hyvän vastineen rahalle
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Koin saavani yksilöllistä palvelua
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Koin tulleeni kuulluksi
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Muistutustekstiviesti hoitoajasta on hyödyllinen
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Cranionin palveluihin: Hoitoaikoja on hyvin saatavilla
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Henkilökunta ottaa minut hyvin vastaan
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Hieronta on ammattitaitoista
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Palvelu on ystävällistä
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Henkilökunta on läsnä
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Henkilökunta kuuntelee
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Hinta on sopiva
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Sain apua vaivaani
Seuraavat kysymykset liittyvät hierontapalveluun. Mitä mieltä olet väittämistä?: Hoitotila on viihtyisä
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Maksuton alkukartoitus on hyödyllinen
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Henkilökunta ottaa minut hyvin vastaan
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Migreenihoito tuntuu turvalliselta
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Migreenihoito tuntuu tehokkaalta
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Migreenihoito on ammattitaitoista
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Henkilökunta on läsnä
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Henkilökunta kuuntelee minua
Seuraavat kysmykset liittyvät CMT Method -migreenihoitoon. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?: Hinta on sopiva
Kuinka todennäköisesti suosittelisit Cranion Oy:n palveluja ystävälle tai tutulle?:
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5
0,7
4,71 – 4,97
5
0,4
4,37 – 4,85
5
0,8
3,67 – 4,11
4
0,7
9,17 – 9,54
10
1,8

Vinous
-0,9
-0,7
-1,0
-2,3
-1,1
-0,4
0,6
-0,6
-0,4
-0,2
-1,7
-0,9
-1,6
-1,6
-0,7
-1,8
-1,2
-1,4
-1,5
-1,4
-0,8
-1,4
-2,0
-2,1
-1,7
-1,8
-0,5
-1,5
-0,7
-2,2
-4,7
-4,7
-1,7
-3,9
-2,8
-3,0
-0,2
-2,3

Huipukkuus
1,0
0,6
0,3
7,5
0,9
-0,2
-0,8
-0,7
-0,9
-1,4
3,6
1,2
3,5
2,8
-0,2
4,5
1,2
1,7
3,0
1,4
0,7
1,2
5,1
4,4
3,3
4,1
0,0
2,5
0,6
2,8
25,0
25,0
4,5
18,8
7,9
10,2
-0,4
6,8

Entropia
1,5
1,8
1,3
0,9
1,5
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
1,2
1,7
1,2
1,5
2,0
1,2
1,4
1,5
1,3
1,4
1,7
1,1
1,1
1,0
1,2
1,2
1,6
1,5
1,8
0,6
0,7
0,7
1,5
0,8
0,7
1,1
1,6
2,4

Liite 6. Likertin asteikon muuttujien tunnusluvut
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Liite 9. Hoitoaikojen saatavuuden ja hintatason merkitys
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Tunteen merkitsevyyden eron testaus sukupuolen mukaan
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