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1 JOHDANTO 

 Tausta 

Opinnäytetyö käsittelee asiakaskokemusta ja sen muodostumista. Työssä tarkastellaan 

yrityksen palvelupolun osa-alueita, jotka vaikuttavat kokonaisvaltaiseen asiakaskokemuk-

seen. Työssä pyritään teorian ja tutkimuksen avulla tunnistamaan mahdollisuuksia vaikut-

taa asiakaskokemuksen muodostumiseen toimeksiantoyrityksessä, jotta toimintaa pysty-

tään jatkossa kehittämään. Työn toimeksiantoyrityksenä on käytettyjen ajoneuvojen kaup-

paa harjoittava heinolalainen Kuljetus Parikka Oy:n aputoiminimi MJP Motors. Opinnäyte-

työssä aihetta käsitellään sekä teorian että suoritettavan tutkimuksen pohjalta, joka on to-

teutettu vastaamaan yrityksen toimeksiantoa. 

Asiakaskokemus on ihmisen tekemien tulkintojen tulos ja kokonaisvaltainen kokemus. Yri-

tys ei voi täysin vaikuttaa millainen asiakaskokemus sen toiminnasta asiakkaille muodos-

tuu. Yritys voi kuitenkin vaikuttaa, millaisen asiakaskokemuksen se pyrkii toiminnallaan 

luomaan. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11.) Asiakaskokemus on ajankohtainen aihe ja se on 

olennainen osa monen yrityksen toimintastrategiaa. Jokaisessa menestystä tavoittele-

vassa yrityksessä on huomioitava asiakaskokemus jollain tapaa, jotta palvelusta syntyy 

ehjä kokonaisuus. 

Asiakkuuksien hallinta on markkinoinnin ja myynnin keskeisiä ajattelutapoja ja yrityksissä 

asiakassuhteiden ylläpitäminen menestyksen keskeinen edellytys. Bergström ja Leppänen 

(2015, 418) toteavat asiakkuuksien hallinnan olevan arvon luomista asiakkaille siten että 

molemmat hyötyvät ja ovat tyytyväisiä. Asiakassuhteita luodaan ja kehitetään yhteistyössä 

ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. 

Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa kaupan kohteena olevat tuotteet ovat yksilöllisiä. Kai-

kille kuluttajalle ajoneuvokaupassa ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä kuka tuotetta 

myy, mikäli myyjästä ei ole aikaisempaa kokemusta tai ennakkokäsitystä. Myyjätä suu-

rempi merkitys on silloin myytävällä tuotteella ja sen saatavuudella. Positiivinen kuva, luot-

tamuksen herättäminen, suositukset tai hyvä ensivaikutelma yrityksestä saattavat kuiten-

kin madaltaa kynnystä ostopäätöksen tekemisessä. Samoin negatiivinen mielikuva tai 

luottamuksen puute voi saada asiakkaan herkemmin valitsemaan toisen yrityksen tuot-

teen tai palvelun. Tämän takia etenkin uusien asiakkaiden kohdalla on merkittävää, että 

yrityksessä kiinnitetään huomiota hyvän asiakaskokemuksen luomiseen. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen asiakaskokemus MJP Motorsin asiak-

kaille yrityksestä muodostuu. Yrityksessä ei ole aiemmin mitattu tai tutkittu 
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asiakaskokemuksen tilaa. Palautetta toiminnasta ja onnistumisesta on saatu esimerkiksi 

suullisesti asiakkaiden aloitteesta myyntitilanteen päätteeksi. Asiakkaat ovat myös otta-

neet jälkikäteen yhteyttä kertoakseen syyn yrityksen uudelleen valinnalle aikaisemman 

positiivisen asiakaskokemuksen perusteella. Tämä tukee teoriaa siitä, että vaikka ala on 

tuotekeskeinen, asiakkaan kokemuksella on merkitystä mahdollisten uusien kauppojen 

syntymiselle ja näin ollen asiakassuhteen jatkumiselle. 

 Työn tavoitteet ja rakenne 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, minkälainen on onnistunut asiakaskokemus, mistä 

kokemus muodostuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Tavoitteena on lisäksi selvittää, 

kuinka suuri merkitys hyvällä asiakaskokemuksella on käytettyjen ajoneuvojen kaupassa. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tasolla asiakaskokemus on kohdeyrityksessä 

nykyhetkellä ja kuinka yrittäjän arvio asiakaskokemuksen tilasta vastaa asiakkaiden koke-

muksia. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka asiakaskokemusta yrityk-

sessä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa ja mahdollisesti ylittää asiakkaan odotukset. Yri-

tyksellä ei ole näköpiirissä laajennus- tai kasvutavoitteita, joten tutkimuksen tavoitteena on 

saada yrityksen toimintaa ja asiakaskokemusta kehitettyä parempaan suuntaan sen nykyi-

sessä mittakaavassa.  

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön rakennetta havainnollistetaan kuviossa 1. Tutkimus aloitetaan johdannolla, 

jossa tutustutaan työn aiheeseen ja kerrotaan tutkimuksen taustasta. Johdannossa lisäksi 

määritellään työssä tutkittava asia eli tutkimusongelma. Tutkimusongelman ja aiherajauk-

sen määrittelyn jälkeen kappaleessa tarkennetaan päätutkimuskysymys ja alatutkimusky-

symykset. Lisäksi johdannossa esitellään työssä käytetyt tutkimusmenetelmät. Teoria-

osuudessa toisessa kappaleessa käsitellään tutkimusongelman kannalta keskeisiä käsit-

teitä, joista keskeisimpiä ovat asiakaskokemus, asiakkuudet ja palvelupolku. Luvussa käy-

dään lisäksi läpi asiakaskokemuksen määritelmää ja teoriaa siitä, millaisista osa-alueista 

asiakaskokemus muodostuu. Teorialuvussa asiakkuuksia käsitellään eri asiakasroolien ja 
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asiakkuuksien vaiheiden näkökulmasta. Termistön lisäksi luvussa tarkastellaan sitä, miten 

asiakaskokemusta voidaan mitata. Teoriaosuus toimii tietoperustana ja pohjana opinnäy-

tetyön tutkimusosuudelle. 

Kolmannessa luvussa keskitytään tutkimuskohteena olevaan toimeksiantoyritykseen ja 

käytettyjen ajoneuvojen myynnin toimialaan. Yrityksen perustietojen ja toimialan esittelyn 

lisäksi kappaleessa arvioidaan, millaisista osista asiakaskokemus toimeksiantoyrityksessä 

muodostuu. Toimeksiantoyrityksen palvelupolkua ja nykytilaa arvioidaan ja avataan muun 

muassa Service blueprint -taulukon ja SWOT-analyysin avulla. Neljännessä luvussa ker-

rotaan varsinaisen tutkimuksen suorittamisesta, jonka jälkeen kappaleessa analysoidaan 

tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tuloksista tehdään johtopäätöksiä ja niiden pohjalta esite-

tään toimeksiantoyritykselle ideoita ja kehitysehdotuksia toiminnan mahdollisesta kehittä-

misestä. Lisäksi kappaleessa arvioidaan tutkimuksen onnistumista ja sitä, kuinka tutki-

mustulokset vastaavat työn teoriapohjaa. Viidennessä luvussa tehdään yhteenveto työstä 

ja tehdystä tutkimuksesta. Lisäksi yhteenvedossa esitetään mahdollisia jatkotutkimuseh-

dotuksia. 

 Aiheen rajaus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus rajataan käsittelemään asiakaskokemusta toimeksiantoyrityksessä, joka on päi-

jät-hämäläinen käytettyjä moottoriajoneuvojen kauppaa harjoittava MJP Motors. Tutkimus-

aiheen rajaaminen on tehty yhdessä toimeksiantajan kanssa. Rajauksessa on otettu huo-

mioon toimeksiantajan toiveet ja tutkimuksen tekijän ammatillinen mielenkiinto tutkimusai-

hetta ja toimialaa kohtaan.  

Työn toimeksiantoyritys, MJP Motors harjoittaa käytettyjen ajoneuvojen osto-, myynti- ja 

vaihtokauppaa. Yritys tarjoaa näiden toimintojen lisäksi muun muassa rengasmyynti-, ren-

kaanvaihto- ja pesupalveluita. Tässä opinnäytetyössä keskitytään toimeksiantoyrityksen 

toiveesta yrityksen moottoriajoneuvojen osto-, myynti- ja vaihtotoimintaan.  

Käytettyjen ajoneuvojen kauppa on hyvin tuotekeskeistä ja asiakkuudet usein kertaluon-

toisia. Opinnäytetyön näkökulmana ja tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että hyvällä 

asiakaskokemuksella on tuotekeskeisyydestä huolimatta merkitystä toimeksiantoyrityksen 

kaltaisissa yrityksissä. Tutkimuksella halutaan osoittaa, että erinomaisiin asiakaskokemuk-

siin pyrkimällä asiakkaat saattavat todennäköisemmin palata asioimaan saman yrityksen 

kanssa kehittyneen luottamussuhteen perusteella. 

Tutkimusongelmana on käsitys yrityksen luomasta asiakaskokemuksen tasosta ja koko-

naisvaltaiseen asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusongelman määritte-

lyn jälkeen eritellään tutkimuskysymykset, joiden avulla selvitetään ratkaisu ongelmaan. 
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Tutkimusongelma ja sitä kautta tutkimuskysymykset muodostuivat toimeksiantoyrityksen 

tarpeesta tutkia asiakaskokemuksen tilaa MJP Motorsilla. Toimeksiantoyrityksen toiveena 

on saada tietoa asiakaskokemukseen vaikuttavista osatekijöistä sekä nykyisten asiakkai-

den kokemuksista, jotta toimintaa voidaan jatkossa kehittää. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää, mistä hyvä asiakaskokemus muodostuu ja kuinka sen laatuun voidaan vaikuttaa. 

Tämän pohjalta tutkimukseen valikoitui toimeksiantoyrityksen kanssa yhteistyössä yksi 

päätutkimuskysymys, sekä päätutkimuskysymyksen tukena kaksi alatutkimuskysymystä.  

Päätutkimuskysymys: 

• Millaisen asiakaskokemuksen MJP Motorsin asiakkaat ovat saaneet asiointinsa 

perusteella?  

Alatutkimuskysymykset: 

• Kuinka merkittävä rooli asiakaskokemuksella on käytettyjen ajoneuvojen kau-

passa? 

• Miten yrittäjän mielikuva asiakaskokemuksesta vastaa asiakkaiden arviota? 

 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

Työn teoriaosuutta käsitellään kirjallisuuden ja muun julkaistun aineiston avulla. Teoria-

osuudessa määritellään mitä asiakaskokemus tarkoittaa ja avataan asiakaskokemukseen 

vaikuttavia osa-alueita ja asiakaskokemuksen mittaustapoja. Empiirinen osa eli tutkimus 

suoritetaan toimeksiantoyrityksen asiakkaille järjestettävän asiakaskokemusta käsittele-

vän haastattelun sekä yrittäjän haastattelun pohjalta. Opinnäytetyössä tutkimusmenetel-

mänä käytetään puolistrukturoitua haastattelua, joka toteutetaan puhelinhaastatteluna. 

Kyseinen tutkimusmenetelmä on valittu toimeksiantoyrityksen toivomuksia kuullen.  

Haastattelu on keskustelun kaltainen tapa kerätä informaatiota.  Haastattelu voidaan yk-

sinkertaisimmillaan määritellä keskusteluksi, jolla on ennalta päätetty tarkoitus. Haastat-

telu on aina suunniteltu ennakkoon ja haastattelija on tutustunut aiheeseen teorian ja käy-

tännön tasolla. Haastattelu tutkimusmenetelmänä eroaa esimerkiksi kirjallisesta kyselystä 

sillä, että haastatteluun sisältyy aina kielellistä ja ei-kielellistä kommunikointia, joiden 

avulla asenteet, mielipiteet ja tunteet välittyvät. Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa 

niin haastattelija kuin haastateltava voivat vaikuttaa toisiinsa. Onnistuneen haastattelun 

kannalta luottamussuhteen syntyminen on välttämätöntä, haastateltavan on luotettava sii-

hen, että hänen tietonsa käsitellään luottamuksellisesti sekä tarkoituksenmukaisesti. (Hirs-

järvi & Hurme 2017, 42–43.) 
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Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan niiden strukturointiasteen perusteella. Strukturoin-

nilla tarkoitetaan sitä, kuinka tarkasti kysymykset on haastattelussa muotoiltu ja kuinka 

paljon haastattelija jäsentelee tilannetta. (Hirsjärvi & Hurme 2017, 43–44.) Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kysymysten muoto on kaikille haastateltaville samat, mutta vas-

taajat voivat vastata omin sanoin ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Tälle menetelmälle 

on ominaista se, että kaikkia haastattelun näkökohtia ei ole lyöty lukkoon, vaan haastatte-

lija voi antaa vastaajalle enemmän tilaa vastata ja voi itsekin tarvittaessa vaihdella kysy-

mysten sanamuotoja. (Hirsjärvi & Hurme 2017, 47.) 

Puhelinhaastattelu on toimiva menetelmä puolistrukturoidun haastattelun toteutuksessa. 

Puhelinhaastattelu eroaa haastateltavan fyysisestä kohtaamisesta siinä, että kysymykset 

on hyvä miettiä etukäteen siten, että ne ovat tarpeeksi lyhyitä ja selkeitä ja ne esitetään 

hitaammin kuin kasvotusten keskustellessa. Vastapuolen vahvistamisella sanallisesti pie-

nillä täytesanoilla puheen taukojen aikana sujuvoittaa haastattelutilannetta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2017, 65.) 
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2 ASIAKASKOKEMUS JA YRITYKSEN PALVELUPOLKU 

 Asiakaskokemuksen muodostuminen 

Asiakaskokemus, englanninkielinen termi customer experience, on Korkiakosken (2019, 

19) mukaan asiakkaan yrityksestä muodostama käsitys, joka on syntynyt kohtaamisissa 

eri kosketuspisteissä, yrityksen herättämien tunteiden sekä asiakkaan uusien ja vanhojen 

mielikuvien perusteella. Asiakaskokemus muodostuu asiakkaan ja yrityksen kohtaami-

sesta ja syntyy asiakkaan kokemusten ja mielikuvien pohjalta. 

Kurvinen ja Seppä (2016, 101–102) toteavat teoksessaan, että nykypäivänä hyvä tuote tai 

hinta ovat yritykselle toki kilpailutekijöitä, mutta eivät yksinään ole tae menestykselle. Var-

sinainen kilpailuetu rakennetaan onnistuneen asiakaskokemuksen kautta. Sen lisäksi että 

asiakas on tyytyväinen yrityksen tarjoamaan palveluun tai tuotteeseen, pitää hänen voida 

tuntea itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi. On keskeistä, että asiakas tuntee tarpeensa tule-

van täytetyksi merkityksellisellä tavalla, jotta hyvä asiakaskokemus muodostuu. 

Yritys voi toiminnallaan vaikuttaa, millaisen asiakaskokemuksen se pyrkii luomaan asiak-

kailleen. Asiakaskokemus syntyy hallittavien ja rationaalisten seikkojen lisäksi useista tun-

teisiin ja alitajuisiin tulkintoihin perustuvista tekijöistä. Tästä syystä yritys ei voi koskaan 

täysin hallita, millainen asiakaskokemus asiakkaille lopulta muotoutuu. (Löytänä & Korte-

suo 2011, 11.)  

Asiakaskokemus ei ole sama asia kuin pelkkä asiakaspalvelu tai asiakastyytyväisyys, 

vaan käsittää laajemman kokonaisuuden sisältäen koko palvelupolun ja yritysmielikuvan. 

Kuten Löytänä ja Kortesuo (2011, 14) toteavat teoksessaan, hallittu asiakaskokemus yri-

tyksessä tarkoittaa kokonaisvaltaista ajattelutapaa yrityksen jokaisella osa-alueella, eikä 

sitä näin ollen voida ulkoistaa tai rajata pelkkään asiakaspalveluun.  

Kohtaamiset eli kosketuspisteet asiakkaan kanssa voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. 

Näitä ovat fyysinen kohtaaminen, digitaalinen kohtaaminen ja tiedostamaton kohtaami-

nen. Digitaalinen kohtaaminen voi tapahtua esimerkiksi sosiaalisen median alustalla tai 

muualla verkossa, kun asiakas kohtaa yrityksen mainontaa tai muuta informaatiota. Fyysi-

sestä kohtaamisesta puhutaan, kun yrityksen edustaja ja asiakas varsinaisesti tapaavat, 

eli esimerkiksi perinteisessä asiakaspalvelutilanteessa. Tiedostamaton kohtaaminen on 

asiakkaan yritysmielikuva tai brändikokemus, joka määrittyy pitkälti asiakkaan omien mie-

likuvien, olettamusten tai historian perusteella. Brändi- tai yritysmielikuvaa voidaan kehit-

tää yrityksen viestinnällä, mutta siihen vaikuttavat tämän lisäksi asiakkaan aikaisempi asi-

ointihistoria sekä muilta kuullut arvostelut. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 34.) 
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Kaikki eri kohtaamisen muodot asiakkaan kanssa ovat merkittäviä ja vahvistavat toisiaan. 

Asiakaskokemusta voidaan parantaa kiinnittämällä näihin kosketuspisteisiin enemmän 

huomiota. Mikäli ainoastaan kaksi näistä kolmesta osa-alueesta on kunnossa ja kolman-

nesta asiakas saa huonon kokemuksen, voi se vaikuttaa merkittävästi kokonaisvaltaiseen 

asiakaskokemukseen. (Ahvenainen ym. 2017, 34–35.) 

Yrityksen asiakaskokemuksesta puhuttaessa on oleellista tuntea alansa ja alueensa 

markkinat, asiakaskunta ja asiakkaiden yleiset odotukset. Lisäksi mitä parempi yksittäis-

ten asiakkaiden tuntemus varsinkin pienyrityksellä on, sitä yksilöidympää ja parempaa 

palvelua he voivat tarjota. Esimerkiksi ihmisen luonne ja kulttuuritausta voivat vaikuttaa 

merkittävästi odotuksiin ja kokemuksiin, sillä sen minkä toinen voi kokea henkilökoh-

taiseksi palveluksi voi toinen kokea tungettelevaksi ja epämiellyttäväksi. (Korkiakoski & 

Gerdt 2016, luku 3.)  

Soudagar, Iyer ja Hildebrand (2012, 18) jaottelevat asiakaskokemuksen muodostuvan ko-

kemuksen merkityksellisyydestä, yrityksen reagointikyvystä, mukavuudesta ja luotettavuu-

desta. Korkiakosken (2019, 49–50) mukaan asiakkaan näkökulmasta hyvä asiakaskoke-

mus muodostuu tunteesta, tehokkuudesta ja helppoudesta. Tehokkuus tarkoittaa käytän-

nön tasolla esimerkiksi sitä, että tuotteet ovat saatavilla, vastaavat odotuksia ja yhteydet 

toimivat. Helppous tarkoittaa, että yhteydenotto yritykseen on vaivatonta ja asiakkaan toi-

veet ja tarpeet ymmärretään ja rekisteröidään kerralla ilman tarpeetonta toistoa. Tunne 

puolestaan muodostuu monista seikoita. Se voi tarkoittaa esimerkiksi asiakkaan koke-

musta siitä, että hänen henkilökohtaiset tarpeensa on huomioitu, hänestä ollaan aidosti 

kiinnostuneita ja odotukset on jopa ylitetty. (Korkiakoski 2019, 49–50.)  

Korkiakosken (2019, 53–54) mukaan asiakaskokemuksesta kaksi kolmasosaa on tun-

netta, josta vahvimmat liittyvät kohtaamiseen ihmisten, eli asiakkaan ja yrityksen edusta-

jan välillä. Pienempi merkitys on esimerkiksi tekniikan toimivuudella, mutta sekin on otet-

tava huomioon osana asiakaskokemuksen muodostumista. 

Asiakaskokemus syntyy asiakkaan haluista, toiveista ja niistä seuraavista odotuksista, 

jotka pohjautuvat osaksi aikaisempiin kokemuksiin. Yrityksissä asiakaskokemuksen seu-

rannan ja kehityksen on oltava jatkuvaa, sillä maailman muuttuessa myös odotukset asia-

kaskokemukselle ovat jatkuvassa muutoksessa. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 3.) 

Asiakaskokemuksen johtamisella, englanninkieliseltä vastineelta customer experience 

management (CEM), tarkoitetaan yrityksen asiakkailleen tuottaman arvon maksimointia 

luomalla ja tarjoamalla merkityksellisiä kokemuksia. (Löytänä & Kortesuo 2011, 12–13.) 

Löytänä ja Kortesuo (2015, 12–14) mainitsevat asiakaskokemuksen johtamisen hyödyiksi 

asiakastyytyväisyyden lisääntymisen. Myös asiakkaiden sitoutuminen yritykseen 
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vahvistuu, asiakkuuden elinkaari pitenee ja asiakaspoistuma pienenee. Suosittelijoiden 

määrä ja mahdolliset suositteluhalukkuudet lisääntyvät ja lisämyyntimahdollisuudet kasva-

vat. Kun yritys maksimoi asiakkaalle tuottamansa arvon, tämä yleensä myös kasvattaa 

yrityksen tuottavuutta. 

 Asiakkuudet 

Asiakaskokemuksesta puhuttaessa on myös tarpeellista määrittää asiakkaat, eri asiakas-

roolit ja segmentointi. Mikäli yritys pyrkii mahdollisimman hyvään asiakaskokemukseen, 

on sen tunnettava asiakkaansa. Asiakkaiden ja asiakkuuksien oikeanlaisella segmentoin-

nilla on merkittävä rooli, kun halutaan tarjota asiakkaalle sopivaa palvelua. Useat yritykset 

segmentoivat asiakkaitaan. Segmentoinnissa on tärkeää keskityttyä asiakkuuden kannalta 

relevantteihin jakoperusteisiin, jotta tavoiteltu hyöty voidaan saavuttaa. 

Yleisesti asiakkaat voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin asiakasroolin tai asiakkuuden vaiheen 

perusteella. Seuraavissa kappaleissa avataan eri asiakkuuksia ja niiden vaiheita. Yrityk-

sessä on helpompi pyrkiä kohti onnistuneempaa asiakaskokemusta, kun tunnistetaan eri 

asiakkuuksien erityispiirteet ja niiden pohjalta pystytään tekemään oikeanlaista segmen-

tointia. 

 

Kuvio 2. Asiakasroolit 

Erilaisia asiakasrooleja on kuluttaja-asiakkaat (B2C), yritysasiakkaat (B2B) ja yrityksen si-

säiset asiakkaat. Asiakasroolien jaottelua on havainnollistettu kuviossa 2. Kuluttaja-asiak-

kaat ostavat ja hankkivat palvelut ja hyödykkeet omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Yri-

tysasiakkaan roolissa asioiva toimii osana yritystä ja organisaatiota. Yritysasiakkaan pää-

töksenteossa on taustalla usein mukana useita henkilöitä ja näkökulma päätöksentekoon 

on täten erilainen verrattuna kuluttaja-asiakkaaseen. Kuluttaja-asiakkaalle hyvä asiakas-

kokemus muodostuu enemmän tunnetasolla ja vastaa asiakkaan henkilökohtaisiin tarpei-

siin. Asiakas usein muistaa aiemmat asiointinsa yrityksen kanssa ja arvostaa personoitua 

Kuluttaja-
asiakkaat (B2C)

Yritysasiakkaat 
(B2B)

Sisäiset 
asiakkaat
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palvelua, merkityksellisyyttä ja helposti ymmärrettävää kommunikaatiota. (Löytänä & Kor-

tesuo 2015, 121–122.) 

Vaikka yritysasiakkaiden kanssa päätöksenteko on erilaista ja tunnetason vaikutus on vä-

häisempää kuin kuluttajakaupassa, ei asiakaskokemusta yritysasiakkaiden kanssa tule 

väheksyä. Hyvin hoidetut yritysasiakkuudet ovat luonteeltaan usein pitkäkestoisia, sillä yri-

tyskaupoissa asiakas usein arvostaa asioiden ennakointia eikä odota yllätyksiä. (Löytänä 

& Kortesuo 2015, 123.) 

Yrityksen sisäisillä asiakkailla tarkoitetaan yrityksen oman toiminnan sisällä tapahtuvaa 

palvelua. Tällaista palvelua voi olla yrityksen omien eri osastojen ja toimintojen välillä. Hr-

yksikön sisäisiä asiakkaita ovat yrityksen muut työntekijät ja osastot. Sisäisissä asiakkuuk-

sissa palvelua ei yleensä valita eikä kilpailuteta muualta. (Löytänä & Kortesuo 2015, 124–

125.) 

Hyvä asiakasymmärrys on usein yksi merkittävä osatekijä yrityksen menestyksen kan-

nalta. Yrityksen on hyvä ryhmitellä asiakkaansa asiakassuhdemarkkinointia varten. Asiak-

kaat voidaan ryhmitellä perinteisimmin ottamalla huomioon asiakassuhteen vaihe. Asia-

kassuhteen vaiheiden perusteella asiakkaat voidaan luokitella kolmeen perusryhmään: 

Potentiaaliset asiakkaat, nykyiset asiakkaat ja entiset asiakkaat (Kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Eri asiakasryhmät 

Potentiaaliset asiakkaat ovat niitä asiakkaita, jotka eivät ole vielä ostaneet yritykseltä tai 

käyttäneet yrityksen palveluita. Potentiaaliset asiakkaat kuuluvat kuitenkin yrityksen koh-

deryhmään, sillä he ovat mahdollisia tulevia asiakkaita. 

Yrityksen olemassa olevat asiakkaat ovat sellaisia asiakkaita, jotka ovat jo asioineet aiem-

min yrityksessä. Nykyiset asiakkaat voidaan vielä jakaa kahteen eri kategoriaan, kanta-

asiakkaisiin ja satunnaisostajiin. Satunnaisostajilla tarkoitetaan olemassa olevia 
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•kanta-asiakkaat 
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asiakkaita, jotka asioivat yrityksen kanssa epäsäännöllisesti. Kanta-asiakkaan ja satun-

naisostajan eroavaisuus on siinä, että kanta-asiakas asioi yrityksessä säännöllisesti ja 

toistuvasti. Satunnaisostaja voi olla myös asiakas, joka asioi yrityksen kanssa ensim-

mäistä kertaa. Kanta-asiakkaat voidaan lisäksi vielä ryhmitellä asiakkuuden tärkeyden pe-

rusteella. Yrityksen on tärkeää tunnistaa ja panostaa erityisesti ensiostajiin, sillä ensiasi-

oinnin aikana syntyneellä asiakaskokemuksella voi olla merkittävä vaikutus asiakkuuden 

jatkumiselle tulevaisuudessa. (Bergström & Leppänen 2015, 430–431.) 

Neljäs asiakaskohderyhmä on entiset asiakkaat, jotka ovat asioineet yrityksessä, mutta 

lopettaneet ostamisen. Entisten asiakkaiden ryhmää on helpoin analysoida ryhmittele-

mällä tähän kuuluvat asiakkaat asiakassuhteen päättymisen perusteella. Syitä asiakas-

suhteen päättymiselle voi olla monia. Päättymisen syy olisi kuitenkin hyvä tunnistaa, jotta 

omaa toimintaa pystytään ymmärtämään ja mahdollisesti kehittämään paremmaksi. Syy 

asiakassuhteen päättymiseen voi olla esimerkiksi tyytymättömyys tuotteeseen, hintata-

soon tai palveluun. Muita syitä voi olla lisäksi asiakkaan omien tarpeiden muutos, pois-

muutto paikkakunnalta tai kilpailijan sopivampi tarjonta. Mikäli asiakkuus on loppunut tyy-

tymättömyyden takia, tällaisia asiakkuuksia yrityksen voi olla vaikeaa saada takaisin. 

Yleensä kustannustehokkainta ja optimaalisinta toimintaa yritykselle on pyrkiä minimoi-

maan olemassa olevien asiakkaiden menettäminen. (Bergström & Leppänen 2015, 430–

431.) 

Kun yrityksessä tunnistetaan asiakkuuksien vaiheet ja eri asiakassegmentit, voidaan 

myös markkinointiviestintää hioa ja markkinointia kohdistaa oikein. Kohdennettua markki-

nointia voidaan tehdä joko yksittäisille asiakkaille tai kohdistaa tietynlaista markkinointia 

jokaiselle asiakassegmentille sopivalla tavalla. (Bergström & Leppänen 2015, 418.) Yrityk-

sen on helpompi keskittää energiansa oikeisiin asioihin, kun se tunnistaa eri asiakkuuk-

sien vaiheet ja näin ollen osaa hyödyntää oikeanlaista asiakassuhdemarkkinointia. Esi-

merkiksi mikäli satunnaisostaja asioi yrityksessä ensimmäistä kertaa, on hyvän asiakasko-

kemuksen luominen silloin ensiarvoisen tärkeää. Tällöin asiakassuhdetta voidaan kehittää 

haluttuun suuntaan ja saadaan se varmemmin jatkumaan. 

Yritys voi saada lisää myyntiä joko hankkimalla uusia asiakkaita tai saamalla nykyiset asi-

akkaat ostamaan lisää. Yleensä lisämyynti nykyisille asiakkaille on yritykselle kustannus-

tehokkaampaa kuin uusasiakashankinta, vaikka molemmilla on oma tärkeä roolinsa. Hy-

vänä jakaumana voidaan pitää, että myyjä käyttäisi 30 % ajastaan uusasiakashankintaan 

ja lopun, 70 % ajan yhteydenpitoon olemassa olevien asiakkaiden kanssa. (Bergstöm & 

Leppänen 2015, 424.)  
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Yrityksen oman mainonnan ja markkinoinnin rinnalla asiakkaiden suositteluhalukkuuden 

vaikutusta ei tule väheksyä. Suosittelulla tarkoitetaan yrityksen olemassa olevan asiak-

kaan ystäville, sukulaisille tai tuttaville jakamaa positiivista kokemusta tai kehotusta käyt-

tää yrityksen palveluita (Godes & Mayzlin 2009, Wallinin 2016, 24 mukaan).  Pettit-O´Mal-

leyn (1993) mukaan yrityksen asiakkaiden suosittelujen kautta löytyy usein potentiaalisia 

asiakkaita, sillä suosittelijat usein tietävät mahdollisia potentiaalisia asiakkaita, jotka voisi-

vat olla kiinnostuneita yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista. (Wallin 2016, 24–25.) 

 Palvelupolku ja nykytilan analysointi 

Palvelupolun avulla pyritään avaamaan osa-alueita, jotka kuuluvat yrityksen palvelukoko-

naisuuteen ja näin vaikuttavat asiakaskokemuksen muodostamiseen. Palvelupolun arvioi-

mista varten on olemassa erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan selvittää asiakaskoke-

mukseen vaikuttavia askeleita. Tällainen työkalu on esimerkiksi Service blueprint. Lisäksi 

yrityksen nykytilaa voidaan arvioida SWOT-analyysityökalun avulla.  

Väätäinen (2015) kuvaa blogissaan palvelupolkua kokonaismatkaksi, jonka asiakas on yri-

tyksen vaikutuspiirissä. Yksinkertaisimmillaan palvelupolun avulla asiakkaan polku jaetaan 

kolmeen osaan. Nämä osat ovat ennen, aikana ja jälkeen ostotapahtuman. Palvelupolku 

on kätevä työkalu yritykselle kartoittaa missä vaiheessa heidän asiakkaansa ovat me-

nossa ja mistä syystä. Tiedon avulla yrityksen ymmärrys asiakkaistaan paranee ja se pys-

tyy keskittämään huomionsa asiakkuuden kannalta keskeisiin ja asiakkaalle merkitykselli-

siin hetkiin. 

Asiakaskokemus syntyy tilanteessa, jossa asiakas asioi yrityksen kanssa. Varsinaisen os-

tovaiheen lisäksi palvelupolun muillakin vaiheilla on kuitenkin suuri merkitys asiakaskoke-

muksen muodostumiseen. Asiakassuhteen vaiheet voidaan jakaa neljään jaksoon: lähtöti-

lanteeseen, aikaan ennen ostotapahtumaa, ostotapahtuma ja ostotapahtuman jälkeen. 

(Filenius 2015, 24–25.) Asiakaskokemuksen vaiheet on havainnollistettu kuviossa 4. 

 

Kuvio 4. Asiakassuhteen vaiheet (mukailtu Filenius 2015, 24) 

Lähtötilanne Ennen ostoa Ostotapahtuma Oston jälkeen
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Lähtötilanteessa asiakkaalla saattaa olla jo joitain ennakko-odotuksia ja mielikuva yrityk-

sestä ja sen palvelusta, vaikka varsinaista asiointia ei olisi vielä aloitettu. Asiakkaan mieli-

kuvat voivat syntyä aiempien asiointien kautta, kuullun tai luetun perusteella tai käsityk-

sestä toimialasta yleisesti. Ennen ostotapahtumaa asiakas on jo tietoinen yrityksen tuot-

teista tai palveluista ja harkitsee mahdollisen ostopäätöksen tekoa. Tässä vaiheessa asia-

kas vertailee tuotteita ja arvioi yrityksen luotettavuutta ja omaa ostohalukkuuttaan omien 

näkemystensä ja yrityksen markkinointiviestinnän perusteella. Asiakkaan mielikuva yrityk-

sestä syntyy jo usein ennen varsinaista fyysistä kohtaamista yrityksen edustajan kanssa. 

Tähän vaikuttaa esimerkiksi yrityksen näkyvyys, löydettävyys ja yhteydenoton helppous.  

Ostotapahtumalla tarkoitetaan varsinaista asiointia, jolloin ostopäätös on jo tehty. Ostota-

pahtuma on fyysinen kohtaaminen yrityksen edustajan kanssa. Tähän vaiheeseen sisältyy 

asiakkuuden alkaminen, tuotteen ostaminen ja maksaminen. Viimeisellä, oston jälkeisellä 

vaiheella, tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan välistä kanssakäymistä, joka tapahtuu varsi-

naisen ostotapahtuman jälkeen. Tällaista kommunikointia voi olla asiakkaan puolelta esi-

merkiksi reklamointi, heränneet kysymykset tai tarve lisäostoille. Yrityksen puolelta oston 

jälkeinen kommunikointi voi olla jälkimarkkinointia, palautekyselyä tai muuta asiakassuh-

teen ylläpitoon liittyvää viestintää. (Filenius 2015, 25.) 

Miller (2016) havainnollistaa yrityksen palvelupolun osia blogissaan näyttämöesimerkillä. 

Esimerkin mukaan palvelupolku voidaan jakaa kolmeen osaan. Osat muodostuvat siitä 

mitä tapahtuu näyttämöllä (front stage), näyttämön takahuoneessa (backstage) ja kulis-

seissa (behind-the-scenes). Näyttämö on se näkyvä toiminta, mitä yritys tarjoaa. Näyt-

tämö on paikka, jossa asiakkaat toimivat ja yritys ja asiakas kohtaavat. Takahuoneen toi-

minnot ovat toimintoja, jotka tavallaan tehdään piilossa, mutta ovat kuitenkin näkyviä asi-

akkaalle. Näyttämöesimerkkiin viitaten takahuoneen toimintoja voisivat olla esimerkiksi va-

laistus ja taustamusiikki. Takahuoneen toiminnot kuvaavat yrityksen pakollisia toimintoja, 

jotta näyttämön tapahtumat mahdollistuvat. Kulisseissa tapahtuvat toiminnat ovat niitä toi-

mia, jotka ovat olemassa mutta eivät suoranaisesti näy asiakkaalle. Tällaisia ovat esimer-

kiksi säännöt, normit ja budjettiratkaisut. 

2.3.1 Asiakkaan polku 

Yrityksen asiakkaalle tuottamaa palvelupolkua voi kuvata esimerkiksi Customer journey 

mapin avulla. Customer journey map kuvaa palvelukokemuksen aina asiakkaan näkökul-

masta. Edellisen kappaleen esimerkkiin viitaten, asiakkaan polku on kuvaus niin sano-

tuista näyttämön toiminnoista ja tapahtumista, ottamatta huomioon mitä yrityksen kulis-

seissa tapahtuu. Asiakaspolku etenee lähes poikkeuksetta seuraavista osista: tarpeen he-

räämisestä, tiedon etsinnästä, luottamuksesta, valinnasta, ostotapahtumasta ja 
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ostoksesta nauttimisesta. (Komulainen 2018, 58–59.) Asiakkaan polkua on havainnollis-

tettu kuviossa 5.  

 

Kuvio 5. Asiakkaan polku (mukailtu Komulainen 2018, 58) 

Keskinen ja Lipiäinen (2013, 22–23) ovat taas jakaneet asiakkaan polun viiteen pääloh-

koon: brändin tila, havahtuminen, valitseminen ja ostaminen, käyttö ja uskollisuus. Komu-

laisen (2018, 58–59) tulkinnassa asiakkaan polku päättyy siis ostoksesta nauttimiseen, 

kun taas Keskisen ja Lipiäisen (2013, 22–23) tulkinnassa asiakkaan uskollisuus on mai-

nittu omana osa-alueenaan. 

2.3.2 Service blueprint 

G. Lynn Shostack esitteli Service blueprint -taulukon vuonna 1984 Harvard Business Re-

viewiessä. Service blueprint on taulukkomuotoinen läpileikkaus yrityksen toiminnoista, 

jotka vaikuttavat asiakaskokemuksen muodostumiseen. Sen tarkoituksena on kartoittaa 

yritykselle sen koko palvelukokonaisuus jokaista asiakkaaseen vaikuttavaa osatekijää 

myöten. (Pugh 2020.) Hackin (2017) mukaan Service blueprint ottaa Customer journey 

mapia tarkemmin kantaa asiakaspolun toteutumiseen esimerkiksi eri työkalujen, proses-

sien ja vaatimusten tasolla, ei ainoastaan asiakkaalle näkyvinä osina.   

Toisin kuin pelkässä asiakkaan polun kuvaamisessa Customer journey mapin avulla, Ser-

vice blueprint -taulukossa puretaan palvelu osiin, johon sisältyy asiakkaalle näkyvien toi-

mintojen lisäksi myös yrityksen tausta- ja tukitoimintoja, jotka vaikuttavat asiakaskokemuk-

sen muodostumiseen. (Pugh 2020.) Miller (2016) kuitenkin painottaa blogissaan, ettei 

Service blueprintin tarkoituksena ole dokumentoida asiakaskokemusta. Service blueprin-

tissä puretaan yrityksen toiminnot osiin ja pyritään löytämään kaikki ne osatekijät, jotka 
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vaikuttavat asiakkaan polkuun yrityksen kanssa. Esimerkki Service blueprint -taulukosta 

on kuvattuna kuviossa 6. 

Toiminnot voidaan jakaa tarkastelua varten neljään osa-alueeseen: 

• Yrityksen fyysiset puitteet 

• Yrityksen (työntekijän) toiminta 

• Asiakkaan toiminta 

• Tausta- ja tukitoiminnot 

 

Kuvio 6. Service blueprint 

Asiakkaalle näkyviä toimintoja ovat muun muassa fyysiset puitteet, joihin luetaan niin vir-

tuaaliset kosketuspisteet sekä toimitilat ja tuotteet. Lisäksi asiakkaalle näkyvää on yrityk-

sen löydettävyys sekä yrittäjän kohtaaminen. Asiakkaalle näkymättömiä toimia ovat taas 

erinäiset tausta- ja tukitoimet mitä yrityksessä tehdään, jotta palvelupolku olisi sujuva ja 

yhtenäinen. Nämä kaikki palvelupolun osa-alueet ovat keskeisiä tunnistaa ja miettiä miten 

niitä parantamalla pystyttäisiin parantamaan asiakaskokemusta ja ylittämään asiakkaan 

odotukset.  

Fyysisillä puitteilla tarkoitetaan niin yrityksen fyysisiä toimitiloja kuin myös virtuaalisia koh-

taamispaikkoja, esimerkiksi yrityksen kotisivuja. Kun asiakas saapuu yrityksen toimitilaan, 

on hyvä miettiä millaisen ensivaikutelman ja viestin toimitila antaa yrityksestä asiakkaalle. 

Toimitilan siisteys ja hyvin huolehditut tilat ja ympäristö luovat asiakkaalle mielikuvaa siitä, 

miten yrityksessä huolehditaan asioista yleisesti. Siisteys voi näin ollen luoda asiakkaalle 

luottamusta yritykseen. Toimitilojen on kuitenkin sovittava tasoltaan ja tyyliltään yrityksen 
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toimintaan, sillä liian hienot ja kalliit sisustuselementit voivat saada asiakkaan ajattele-

maan, että kalliiden sisustuselementtien olemassaolo ja ylläpito on sisällytetty asiakkaan 

tuotteesta maksamaan hintaan. (Valvio 2010, 71–72.) Digitaalisen ja fyysisen ympäristön 

tulisi jatkaa yhtenäistä mielikuvaa ja vastata toisiaan, muutoin asiakas voi herkästi saada 

yrityksestä ja sen toiminnasta ristiriitaisen kuvan. Selkeä ja helposti lähestyttävä digitaali-

nen ympäristö herättää asiakkaan kiinnostuksen ja voi vaikuttaa positiivisesti ostopäätök-

seen. 

Yrityksen toiminnan tarkastelussa keskitytään yrityksen viestintään ja tavoitettavuuteen, 

millaisen mielikuvan ja vaikutelman yrityksen edustaja luo toiminnallaan asiakkaalleen. 

Yrityksen onnistuneen viestinnän tavoitteena on luoda toimiva vuorovaikutussuhde eri ta-

hojen välille.  Eri tahoja voivat tässä tapauksessa olla joko asiakkaat tai muut sidosryh-

mät. Yrityksen viestintä voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, markkinointiviestintään ja 

yritysviestintään. Markkinointiviestinnässä keskiössä ovat tuotteet ja niiden ominaisuudet, 

hintatiedot ja ostopaikka. Markkinointiviestintä on oleellinen osa markkinointia ja se on 

keskeisessä osassa tuotteiden myynnin ja asiakassuhteiden hoidossa. Markkinointivies-

tinnällä saatetaan asiakkaan tietoon tuotetarjonta, joka on oleellinen osa ostopäätöksen 

teossa. Yritysviestinnällä vahvistetaan ja ylläpidetään suhteita sidosryhmien kanssa ja py-

ritään vaikuttamaan yrityksen tunnettavuuteen ja kiinnostavuuteen. (Isohookana 2007, 

16.) 

Asiakaspalvelija edustaa aina yritystään kohdatessaan asiakkaansa, joten asiakaspalveli-

jan ulkoisella olemuksella on merkitystä ensivaikutelman synnyssä. Fyysisessä kohtaami-

sessa asiakkaan kanssa kehon kielellä voidaan joko herättää tai heikentää asiakkaan 

luottamusta myyjää kohtaan. Kehon kieli muodostuu monista tekijöistä, kuten myyjän 

eleistä, ilmeistä ja katsekontaktista. Luottamuksen herättämiseen luonnolliset ja itselle tyy-

pilliset eleet toimivat yleensä parhaiten. Hymy, ystävällisyys ja positiivinen asenne kerto-

vat myyjän palveluhalusta ja tekevät palvelutilanteesta asiakkaalle mahdollisimman miel-

lyttävän kokemuksen. (Valvio 2010, 114–115.)  

Yrityksen näkyviä toimintoja palvelupolussa on tavoitettavuus, asiakkaan luottamuksen 

herättäminen, fyysinen tapaaminen ja lupausten lunastaminen. Kun asiakas ottaa yhteyttä 

yritykseen, luottamuksen herättäminen ja hyvän ensivaikutelman tekeminen ovat tärke-

ässä osassa asiakaskokemuksen muodostumisen kannalta. 

Myös asiakkaan omat odotukset vaikuttavat merkittävästi asiakaskokemuksen muodostu-

miseen. Asiakkaan palveluodotukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: explisiittisiin, impli-

siittisiin ja sumeisiin odotuksiin. Explisiittiset odotukset ovat odotuksia, joita asiakas tietoi-

sesti odottaa toteutuvan. Nämä odotukset ovat aktiivisia odotuksia tai toiveita, olivatpa ne 
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sitten epärealistisia tai realistisia. Implisiittiset odotukset ovat palvelun sellaisia osa-alu-

eita, joita asiakas ei aktiivisesti ajattele, mutta pitää itsestäänselvyytenä ja odottaa niiden 

automaattisesti toteutuvan ja kuuluvan osaksi palvelukokemusta. Implisiittisen odotuksen 

toteutuminen ei aiheuta positiivisia yllätyksiä mutta niiden puuttuminen luo asiakkaalle ne-

gatiivisen kokemuksen. (Ojasalo 2000, 282.) 

Sumeat odotukset ovat jonkinasteisia odotuksia muutoksesta tai palvelun kulusta mahdol-

lisesti brändimielikuvan tai jonkun muun tunteen perusteella. Tällaisissa tilanteissa asia-

kas ei välttämättä itsekään osaa tarkalleen määritellä mitä palvelulta odottaa. Sumean 

odotuksen toteutumattomuus aiheuttaa asiakkaassa tunteen siitä, että palvelu oli epätyy-

dyttävää, vaikkei ehkä osaa tarkemmin eritellä syytä tunteelleen. (Ojasalo 2000, 282.) Asi-

akkaan näkökulmasta palvelupolku alkaa yrityksen näkyvyydestä ja löydettävyydestä.  

Asiakkaan näkyviä toimintoja palvelupolussa ovat palvelun tai tuotteen etsiminen, yhtey-

denotto yritykseen, tapaaminen sekä mahdollinen kaupanteko. Asiakkaan kannalta palve-

lupolkua tarkastellessa tulee ottaa huomioon helppous ja vaivattomuus sekä asiakkaan 

luottamuksen herättäminen, ettei asiakkuus jää näiden tekijöiden puutteellisuuden takia 

alkamatta. Kun asiakas alkaa etsiä itselleen sopivaa tuotetta, näkyvyys on yrityksen kan-

nalta oleellista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus kiinnostua yrityksen tuotteista. Asiak-

kaan kannalta yhteydenotto tulee tehdä helpoksi, jotta kynnys yhteydenottoon olisi matala. 

Yrityksessä on myös paljon tausta- ja tukitoimintoja, jotka eivät välttämättä suoranaisesti 

näy asiakkaalle mutta niiden rooli palvelupolun osana ja asiakaskokemuksen muodostu-

misessa voi olla merkittävä. Tukitoimintoja voi olla esimerkiksi yrityksen laskutus ja logis-

tiikka, yrittäjän oman osaamisen ja ammattitaidon kartuttaminen, asiakkuuksien ylläpitämi-

nen ja ongelmien ennaltaehkäisy.  

2.3.3 SWOT -analyysi 

SWOT-analyysi (Kuvio 7) on 1960-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty maailmanlaajuisesti 

tunnettu strategiatyökalu. SWOT on yksi suosituimmista yksittäisistä analyysityökaluista, 

jonka avulla pystytään hahmottelemaan kokonaiskuvaa yrityksen tilanteesta ja analysoi-

maan toimintaa strategisten toimintojen tueksi. (Vuorinen 2013, 88.)  
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Kuvio 7. SWOT-analyysi (mukailtu Vuorinen 2013, 88) 

SWOT-analyysitaulukossa on neljä osa-aluetta. Osa-alueista S (vahvuudet) ja W (heik-

koudet) kertovat yrityksen sisäisestä ympäristöstä ja nykyhetkestä, kun taas O (mahdolli-

suudet) ja T (uhat) taas keskittyvät yrityksen ulkoiseen ympäristöön ja tulevaisuuteen. 

(Vuorinen 2013, 88.) Vuorisen (2013, 88) mukaan SWOT-analyysiä voidaan hyödyntää 

analysoimalla siihen kirjattuja tietoja yrityksessä. Esimerkiksi näihin kysymyksiin voidaan 

etsiä vastauksia SWOT-analyysin avulla: 

• Miten vahvistaa ja käyttää hyväksi vahvoja puolia? 

• Miten poistaa, välttää tai lieventää heikot puolet? 

• Miten varmistetaan mahdollisuuksien hyödyntäminen? 

• Miten lievennetään, poistetaan tai käännetään uhat mahdollisuuksiksi? 

SWOT-analyysillä ei ole tarkoitus kuvata koko varsinaista palvelupolkua, vaan tutkailla ja 

arvioida yrityksen palveluiden osia ja niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. SWOT-ana-

lyysi on yritykselle hyödyllinen työkalu, kun halutaan arvioida esimerkiksi nykyisen palve-

lun tilaa ja potentiaalia.  

 Asiakaskokemuksen mittaaminen 

Kurvinen ja Seppä (2016, 101) toteavat, että suurin osa yrityksistä arvioi tarjoamansa 

asiakaskokemuksen tason olevan suhteellisen hyvällä tasolla. Kun samaa asiaa kysytään 

suoraan asiakkailta saattavat tulokset poiketa merkittävästi yrityksen arviosta. Arvio asia-

kaskokemuksen tilasta ei siis aina täysin vastaa todellisuutta, joten sen mittaamiseen kan-

nattaa käyttää oletuksen ja mielikuvan lisäksi muitakin keinoja.  

S

Vahvuudet 

W

Heikkoudet

O

Mahdollisuudet

T

Uhat
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Asiakaskokemuksen mittaamisessa on neljä osa-aluetta, joihin on syytä kiinnittää huo-

miota: mitä kysytään, keneltä kysytään, milloin kysytään ja missä kanavassa. Yrityksessä 

on keskeistä miettiä mitä asiakkailta kysytään missäkin vaiheessa, jotta mittaamisesta 

saadaan tulokseksi tavoitteen mukaista informaatiota. Kysymysten aikatauluun on myös 

hyvä kiinnittää huomiota. Jos kysyy esimerkiksi palvelun sujuvuudesta, asiakkaat eivät 

välttämättä muista monen kuukauden takaisia asioita. Kuluttajakaupassa kokemusta kysy-

tään asiakkaalta, mutta yritysten välisissä kaupoissa kokemusta kannattaa tiedustella 

myös varsinaiselta päätöksentekijältä, eikä ainoastaan yhteyshenkilöltä. Myös käytetty 

mittaamisen kanava vaikuttaa kysymyksen laatuun. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 162–163.) 

Asiakaskokemuksen mittaaminen alkaa nykytilan arvioinnista ja kehitystä voidaan mitata 

arvioinnin toistamisella. Asiakaskokemuksen mittaaminen antaa yritykselle arvokasta tie-

toa asiakassuhteiden tilasta ja toimii yritykselle asiakassuhteiden kehittämisen ja seuran-

nan välineenä. Mittaamisen tarkoituksena on oppia toiminnasta ja tämän pohjalta jatkossa 

kehittää toimintaa. (Bergström & Leppänen 2015, 450.)  

Asiakkuuden johtaminen ja hallinta lähtee hyvästä asiakasymmärryksestä. Asiakasym-

märrystä voidaan parantaa ja asiakaskokemusta mitata asiakkaan kuuntelulla (Voice of 

Customer). (Bergström & Leppänen 2015, 421–422.) Asiakaskokemuksen mittaamisessa 

aihetta voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta. Näitä näkökulmia ovat asiakaskoke-

muksen johtamisen vaikutusten mittaaminen ja asiakkaiden kokemuksiin liittyvä mittaami-

nen. 

Yrityksen asiakaskokemusta voidaan mitata monin tavoin ja mittaamiseen on olemassa 

useita erilaisia mittareita. Gerdt ja Korkiakoski (2016, 164) korostavat, että mittaustavan 

valinnassa olisi hyvä kiinnittää huomiota mittauksen tarkoitukseen. Mittaustapa on oletet-

tavasti erilainen, jos yritys tavoittelee uusintaostoa tai asiakkuuden elinkaaren arvon nou-

sua. Asiakaskokemuksen kehittäminen kytkeytyy aina helppouteen, tunteeseen tai tehok-

kuuteen. Asiakaskokemuksen mittaamiseen valittavat välineet tulisi valita näiden tunte-

musten pohjalta. 

Erilaisia mittareita asiakaskokemuksen tutkimiseen ovat esimerkiksi NPS (Net Promoter 

Score) jolla mitataan suositteluherkkyyttä, CES (Customer Effort Score) joka mittaa palve-

lun helppoutta ja CSAT (Customer Satisfaction) joka toimii yleisenä asiakastyytyväisyyden 

mittarina. (Pennanen 2018.) Lisäksi asiakaskokemuksen mittaamisen ja kuuntelemisen 

keinot voidaan jakaa joko aktiivisiin tai passiivisiin. Aktiivisella mittaamisella ja kuuntelulla 

tarkoitetaan tapoja, jolloin tieto hankitaan tutkimalla tai kysymällä. Tällaisia keinoja ovat 

esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimukset ja eri palautekyselyt nykyisille tai kohderyh-

mään kuuluville asiakkaille. Passiivisia kuuntelun ja mittaamisen keinoja ovat ne, joilla 



   19 

asiakas antaa palautteensa oma-aloitteisesti, esimerkiksi sosiaalisen median, reklamaati-

oiden tai palautelomakkeen kautta. (Löytänä & Kortesuo 2015, 188.) 

Suositteluaste eli NPS on yksi tunnetuista ja laajasti käytetyistä mittareista asiakaskoke-

muksen arvioimiseksi. NPS: n etuna on sen yksinkertaisuus ja helppous. Korkiakosken ja 

Ylikosken (2013, 9) mukaan NPS: n suosio voi selittyä ainakin osittain sosiaalisen median 

jatkuvalla kasvulla. Markkinointiviestintä koetaan menettäneen tehokkuuttaan ja suositte-

lun merkityksen nähdään olevan jatkuvassa kasvussa. 

NPS: n avulla suositteluastetta selvitetään yhden ydinkysymyksen avulla: asiakasta pyy-

detään määrittelemään numeroasteikolla 0–10, kuinka todennäköisesti suosittelisi ky-

seistä yritystä tai tuotetta. Kysymykseen saatujen vastausten perusteella asiakkaat jaotel-

laan kolmeen ryhmään: Suosittelijoihin (Promoters), Neutraaleihin (Passives) ja Arvosteli-

joihin (Detractors). Tavallisimmin suosittelijoihin lasketaan ne vastaajat, jotka ovat anta-

neet arvosanaksi yhdeksän tai kymmenen, neutraaleihin seitsemän ja kahdeksan arvosa-

nan antaneet. Arvostelijoiksi lasketaan ne, jotka arvioivat suositteluhalukkuudekseen kuu-

tosen tai alemman lukeman. (Korkiakoski & Ylikoski 2013, 4.) 

 

Kuvio 8. Net Promoter Score -luvun muodostuminen (mukailtu Korkiakoski & Ylikoski 
2013, 4) 

Kun Net Promoter Score -kyselystä saadut vastaukset on jaoteltu, vähennetään arvosteli-

joiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden vastaavasta prosentuaalisesta osuudesta. 

Laskelman lopputuloksena saadaan yritykselle Net Promoter Score, joka on niin sanottu 

indeksiluku yrityksen asiakkaiden suosittelijoista. (Korkiakoski & Ylikoski 2013, 4.) Lasken-

takaavaa on havainnollistettu kuviossa 8. 

CES (Customer Effort Score) on mittari palvelun helppouden arvioimiselle. Palvelun help-

poutta eli CES-indeksiä lasketaan lähes samalla tavalla kuin NPS-indeksiä. Asiakkailta ky-

sytään numeraalista arviota asioinnin helppoudesta, jonka jälkeen asioinnin vaikeaksi ar-

vioineiden asiakkaiden suhteellisesta osuudesta vähennetään asioinnin helpoksi kokenei-

den osuus. (Korkiakoski 2020, 4.) 

CSAT (Customer Satisfaction) toimii asiakastyytyväisyyden yleismittarina. Mittari kertoo 

asiakkaan kokemuksesta lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi yhden palvelukerran perusteella. 

% Suosittelijat % Arvostelijat
Net Promoter 

Score



   20 

CSAT on toimiva työkalu, kun halutaan tietoa siitä miten tyytyväisiä asiakkaat ovat esimer-

kiksi yrityksen tuotteisiin tai palveluihin lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna. (Pennanen 2018.) 

Mittaamisen ja mittausmallin suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle asiakkaan näkökul-

masta. Mikäli yritys haluaa pitää vastaamisen asiakkaille mieleisenä ja vastausprosentin 

korkeampana, kannattaa sen miettiä omien lähtökohtiensa ja helppouden sijaan asiak-

kaan ostopolkua ja kohtauspisteitä. Vastausprosentin kannalta on oleellista pohtia missä 

vaiheessa, miten ja millainen kysely on asiakkaan kannalta mieleinen ja motivoiva. (Gerdt 

& Korkiakoski 2016, 164.) 

Pennanen (2018) painottaa, että tärkeintä asiakaskokemuksen mittaamisessa on tulosten 

hyödyntäminen arjen tekemisessä. Vaikka asiakaskokemuksen mittaamiseen on monia 

keinoja, ei pelkkä mittaaminen riitä tulosten parantamiseen. Mittaamisen lisäksi tarvitaan 

toimintaa tulosten pohjalta. Parhaimmillaan millä tahansa mittaamistavalla saatu tieto asi-

akkaiden kokemuksista on erittäin arvokasta ja hyvä lähtökohta yrityksen toiminnan kehit-

tämiselle. 
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3 KÄYTETTYJEN AJONEUVOJEN KAUPPA 

 Toimiala 

Käytetyt ajoneuvot ovat kestokulutushyödykkeitä. Myytävät tuotteet ovat yksilöllisiä eikä 

käytetyn tavaran kaupassa tuotteita voi täysin verrata keskenään esimerkiksi kilpailijan 

tarjontaan. Eri toimijat myös keskittyvät eri hintaluokan autoihin tai joihinkin tiettyihin merk-

keihin. Autoalan tiedotuskeskuksen (2020) mukaan vuonna 2019 käytettyjä henkilöautoja 

myytiin 625 064 kpl, matkailuautoja 10 543 kpl ja pakettiautoja 73 056 kpl. Esimerkiksi au-

toja voidaan vielä jaotella eri segmentteihin kokoluokkansa perusteella. A-segmentillä tar-

koitetaan pienimpiä pikkuautoja, B-segmenttiin kuuluu suuremmat pikkuautot, C-segment-

tiin pienet perheautot ja D-segmenttiin keskisuuret perheautot. (Laakso 2011, 4.)  

Suomessa käytettyjen ajoneuvojen kauppaa voi harjoittaa yksityishenkilöt ja yritykset. 

Näissä eroavaisuutena on, että yrityksen tekemissä kaupoissa noudatetaan eri lakeja ja 

asetuksia kuin yksityishenkilöiden tekemissä ajoneuvokaupoissa. Yksityishenkilönä käy-

tettyä ajoneuvoa myytäessä kauppa syntyy kahden kuluttajan välillä, kun taas yrityksen 

toimiessa myyjänä ostajaa suojaa muun muassa kuluttajansuojalaki. Yksityisiä ajoneuvon-

myyjiä ei voi lukea yritysten kilpailijoiksi, sillä heillä toiminta on yksittäistä ja voittoa tavoit-

telematonta. Mikäli yksityinen kuluttaja alkaa harjoittaa myyntiä toistuvasti ja laajasti, lue-

taan se ammattimaiseksi toiminnaksi eikä enää yksityiseksi ajoneuvokaupaksi. 

Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa tarjotut tuotteet ja niiden markkinointi ovat keskeisessä 

osassa. Mahdollisia kilpailukeinoja markkinalla ovat tarjolla olevat tuotteet, hinta, löydettä-

vyys, saatavuus ja asiakaspalvelun laatu. Usein potentiaaliset asiakkaat osaavat etsiä tie-

toa ja tehdä vertailua itsenäisesti. Näin ollen usein ostopäätöskin saattaa syntyä jo ennen 

varsinaista yhteydenottoa tarjolla olevan tuotteen perusteella. Usein asiakkaat voivat etsiä 

tietyn hintaluokan ajoneuvoa, kun taas toisille asiakkaille ajoneuvon merkki tai muu omi-

naisuus voi olla ratkaiseva tekijä. 

Ajoneuvokaupassa brändimielikuvalla on vahva merkitys, sillä myytävät tuotteet ovat 

usein yrityksen mainetta keskeisemmässä roolissa. Käytettyjä ajoneuvoja myytäessä on 

pohdittava millä markkinoilla ja missä segmenteissä halutaan olla mukana, sekä sitä ketkä 

kuuluvat asiakaskohderyhmään. Esimerkiksi jos asiakas haluaa ostaa Volvon brändimieli-

kuvan perusteella, hänelle on ehkä mahdotonta myydä Saabia, vaikka asiakaspalvelu ja 

myynti olisi erinomaista. 

Asiakaskokemus on aina yksilön henkilökohtainen ja omakohtainen kokemus omasta nä-

kökulmastaan tarkasteltuna. Asiakaskokemukseen vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan osaa-

minen, asennoituminen ja hintatietoisuus palvelua tai tuotetta kohtaan. Käytettyjen 
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ajoneuvojen kaupassa myyjältä vaaditaan asiantuntijaroolia ja kykyä tunnistaa asiakkaan 

oma ymmärrys ja osaaminen aiheesta. Perusteellinen informaatio myyntikohteista esite-

tään yleensä jo myynti-ilmoituksissa. Käytetyt ajoneuvot ovat ominaisuuksiltaan usein yk-

silöllisiä ja niissä saattaa olla vikoja ja ominaisuuksia, joista asiakas mahdollisesti on halu-

kas kuulemaan tarkentavia tietoja. Ostajat ovat usein tavallisia kuluttajia, joten myyjän on 

osattava kertoa riittävä määrä informaatiota ja vastata asiakkaan kysymyksiin. Kaikki eivät 

ole kiinnostuneita samasta informaatiosta, joten suuri osa myyjän ammattitaitoa on tunnis-

taa asiakkaan ymmärrys ja osaaminen ja osata yksilöidä palvelu vastaamaan asiakkaan 

tarpeita. 

Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa on kolme toetutumisvaihtoehtoa: Osto, myynti tai vaih-

tokauppa. Ostossa asiakas ostaa ajoneuvon yritykseltä ilman omaa vaihdettavaa ajoneu-

voa. Myynnissä kauppa tehdään toisin päin, eli yritys ostaa ajoneuvon kuluttajalta tai yri-

tykseltä. Vaihtokauppa, eli niin sanottu ketjutettu ajoneuvokauppa on käytettyjen ajoneu-

vojen parissa yleinen kaupan toteutumistapa. Käytännössä ketjutettu kauppa tarkoittaa ti-

lannetta, jossa ostaja tulee vaihtamaan ajoneuvonsa yrityksellä myynnissä olevaan ajo-

neuvoon, jolloin edullisemman tuotteen vaihdossa antava maksaa toiselle osapuolelle so-

vitun välirahan. 

 MJP Motors 

MJP Motors on Kuljetus Parikka Oy:n aputoiminimi. Kuljetus Parikka Oy on heinolalainen 

Pk-yritys, jonka päätoimiala on tieliikenteen tavarankuljetus. Kuljetus Parikka Oy on rekis-

teröity osakeyhtiöksi vuonna 2017 ja yritys työllistää 10 henkilöä. Asiakastieto (2020) si-

vuston mukaan Kuljetus Parikka Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 556 000 euroa, josta lii-

ketoiminnan voittoprosentti oli 15,9 %.  

Kuljetus Parikka Oy:n aputoiminimi MJP Motors on perustettu vuonna 2018. MJP Motorsin 

pääasiallinen liiketoiminta on käytettyjen moottoriajoneuvojen osto-, myynti- ja vaihto-

kauppa yksityishenkilöille. Yritys tarjoaa näiden toimintojen lisäksi muun muassa rengas-

myynti-, renkaanvaihto- ja ajoneuvojen pesupalveluita. MJP Motorsin toimipiste sijaitsee 

Heinolan Vuohkalliossa Päijät-Hämeessä.  

MJP Motors ostaa, myy ja vaihtaa eri merkkisiä ja eri kokoluokan moottoriajoneuvoja. 

Suurimmalta osalta kauppaa käydään käytetyillä henkilöautoilla, joiden myyntihinnat vaih-

televat 100 – 30 000 euron välillä. Henkilöautojen lisäksi kauppaa käydään pakettiautoilla, 

matkailuautoilla, moottoripyörillä ja veneillä. MJP Motorsin myyntivaraston koko on ker-

ralla noin 15 ajoneuvoa ja yrityksessä tehdään keskimäärin 10 ajoneuvokauppaa kuukau-

sittain.  
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MJP Motorsin yrittäjä arvioi, että tällä hetkellä yrityksen kanssa asioivista asiakkaista noin 

80 % on uusia asiakkaita ja 20 % olemassa olevia asiakkaita. Olemassa olevista asiak-

kuuksista noin puolet ovat satunnaisostajia ja puolet asioivat yrityksen kanssa säännölli-

sesti. MJP Motorsin asiakasjakaumaa havainnollistetaan kuviossa 9.  

 

Kuvio 9. MJP Motorsin asiakasjakauma 

Yrittäjän arvion mukaan noin 90 % yrityksen toiminnasta on B2C asiakkuuksia ja loput 10 

% B2B asiakkuuksia. MJP Motorsin toimipiste sijaitsee Heinolassa ja suurin osa yrityksen 

asiakkaista on Päijät-Hämeen alueelta. Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa toimialueeksi 

voidaan lukea koko Suomi, sillä asiakkaat ostavat käytettyjä ajoneuvoja usein kauempaa-

kin. 

Asiakkaalla on vaihtoehtona maksaa ajoneuvo tai vaihdon väliraha käteisellä tai lainara-

halla. Ajoneuvon hankintaan tarvittavaan lainaan on olemassa siihen erityisesti tarkoitet-

tuja rahoituspalveluita, joita useimmat ajoneuvomyyjät ja autoliikkeet tarjoavat asiakkail-

leen. Rahoituspalveluiden tarjoaminen on tärkeä lisäpalvelu käytettyjen ajoneuvojen kau-

passa. MJP Motorsin yrittäjä arvioi, että tällä hetkellä noin puolet yrityksen ajoneuvokau-

poista tehdään rahoitussopimuksella. Yhä harvempi asiakas tulee ostamaan ajoneuvoa 

enää suoraan käteiskaupalla, joten rahoitussopimuksen tarjoaminen saattaa olla usein 

ratkaisevassa roolissa kauppojen syntymisessä.  

MJP Motors tarjoaa asiakkailleen kolmannen osapuolen, Svean Ekonomin rahoituspalve-

lua ajoneuvokauppojen rahoitukseen. Svea Ekonomi on ajoneuvokauppoihin soveltuva 

luottoratkaisu vaihtoehtona kulutusluotolle, pankin myöntämälle lainalle tai perinteiselle 

käteiskaupalle. Ajoneuvon myyjä ei ole kaupanteon jälkeen enää sopimusosapuolena, 

Uudet asiakkaat
80 %

Satunnaisostajat
10 %

Säännöllisesti asioivat
10 %
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vaan rahoitussopimus tehdään luottoyhtiön ja ajoneuvon ostavan asiakkaan välille. (Svea 

2020.) 

Svean kanssa rahoitussopimuksen solmiva asiakas velvoitetaan tavallisimmin suoritta-

maan kauppahinnasta 20 – 30 % käsiraha, jonka jälkeen asiakas saa ajoneuvon käyt-

töönsä ja maksaa sitä kuukausierissä luottoyhtiölle. Kaupan kohteena oleva ajoneuvo toi-

mii luoton vakuutena ja auton omistus siirtyy asiakkaalle, kun viimeinen erä lainasta on 

maksettu. (Svea 2020.) 

MJP Motorsin palvelupolku 

Tässä luvussa avataan MJP Motorsin palvelupolkua Service blueprint -työkalun avulla. 

Toimintojen tarkastelun jälkeen toimeksiantoyrityksen vahvuuksia ja heikkouksia tarkastel-

laan SWOT-analyysin avulla. Palvelupolun kuvaamisella halutaan tunnistaa ne osa-alu-

eet, jotka vaikuttavat MJP Motorsilla asiakaskokemuksen muodostumiseen. MJP Motorsin 

palvelupolku esitetään kuviossa 10. 

 

Kuvio 10. MJP Motorsin palvelupolku kuvattuna Service blueprintin avulla 

Yrityksen virtuaalisia puitteita ovat internetin ilmoitusalustat. Käytettyjen autojen kaupassa 

digimarkkinointi on keskeisessä roolissa, sillä harva asiakas saapuu paikan päälle katso-

maan tuotetarjontaa tutustumatta siihen ensin verkkosivujen välityksellä. MJP Motorsilla 

digitaaliset myynti-ilmoitukset ovat näkyvillä Nettiautossa, Torissa, Nettimotosivustolla 

sekä yrityksen omalla Facebook-sivulla. MJP Motors ei käytä maksettua Facebook-mai-

nontaa tai Google -hakukoneoptimointia. Yrittäjän arvion mukaan näkyvin mainostamisen 
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ja ilmoittamisen kanava on Nettiauto, jota kautta tulee suurin osa asiakkaiden yhteyden-

otoista.  

 

Kuva 1. MJP Motorsin autonmyynti-ilmoitus Nettiauto-palvelussa (Nettiauto 2020) 

MJP Motors luo itse omat virtuaaliset ajoneuvojen myynti-ilmoituksensa. Ilmoituksen sisäl-

löllä ja laadulla voi olla merkitystä siihen, johtaako asiakkaan kiinnostus tuotteesta yhtey-

denottoon ja asiakassuhteen syntymiseen. Kuvassa 1 havainnollistetaan, kuinka paljon 

tuotetietoja ja informaatiota asiakas saa tuotteesta jo myynti-ilmoituksen perusteella. Tek-

nisten tietojen ja kuvien lisäksi yrityksen yhteystiedot ja mahdolliset yhteydenottokanavat 

on kerrottava selkeästi ilmoituksen yhteydessä. Potentiaaliset asiakkaat saattavat etsiä 
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tietynlaista tuotetta, mutta tuotteen lisäksi ilmoitusten tulee herättää asiakkaan luottamus 

yritystä kohtaan, jotta yhteydenotto muodostuu. 

MJP Motors haluaa olla helposti asiakkaan lähestyttävissä ja tavoitettavissa. Asiakas voi 

ottaa yritykseen yhteyttä puhelimitse viestillä tai soittamalla, Messenger-viestintäsovelluk-

sen välityksellä, sähköpostitse tai ilmoitusalustojen yhteydenottokaavakkeiden kautta. 

MJP Motorsin yrittäjä arvioi yhteydenottojen yritykseen onnistuvan asiakkailta suhteellisen 

vaivattomasti. 

 

Kuva 2. MJP Motorsin toimitila 

MJP Motorsin fyysiset toimitilat sijaitsevat Heinolan Vuohkalliossa (kuva 2). Yrityksen toi-

mitila on hallirakennus, jossa säilytetään yrityksen hallussa olevia myyntiajoneuvoja. Ajo-

neuvojen säilyttämisen lisäksi toimitilalla suoritetaan ajoneuvojen pesuja, renkaanvaihtoja 

ja muita ajoneuvojen huolto- ja korjaustöitä. Toimitilan yhteydessä sijaitsee myös erillinen 

toimistotila, jossa hoidetaan yrityksen kaupankäyntiin liittyvät paperityöt. Näissä toimiti-

loissa järjestetään suurin osa yrityksen asiakastapaamisista ja kaupankäyntitilanteista. 

MJP Motorsin myyntivaraston koko on kerralla noin 15 ajoneuvoa, joista suurin osa on 

henkilöautoja. Henkilöautojen lisäksi myyntivarastossa on usein moottoripyöriä, matkailu-

autoja ja veneitä.  

Asiakkaan palvelupolku lähtee tarpeesta ostaa, myydä tai vaihtaa ajoneuvo. Tarvetta seu-

raa usein tiedonhankinta ja sopivan tuotteen etsiminen. Ajoneuvon vaihtamista harkitsevat 

asiakkaat aloittavat tiedonhankinnan ja tuotteisiin tutustumisen usein internetin ilmoitus-

alustoilta, josta he tutkivat ja vertailevat myytäviä tuotteita. On tärkeää, että MJP Motorsin 
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myynti-ilmoitukset löytyvät mahdollisimman monilta suosituimmilta ajoneuvojen myyn-

tialustoilta, jotta asiakas voi helposti löytää yrityksen tuotteet. Ilmoituksen sisällön tulee 

herättää asiakkaan luottamus, jotta varsinainen yhteydenotto muodostuu. Yhteydenotosta 

MJP Motorsiin on pyritty tekemään asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Yhteydenottoka-

navia on useita ja ne on kerrottu selkeästi jokaisessa ilmoituksessa. 

Varsinaiset tapaamiset asiakkaan kanssa toteutetaan pääsääntöisesti yrityksen toimiti-

loissa Heinolassa, jossa asiakas pääsee tarkastelemaan kaupan kohteena olevaa tuo-

tetta. MJP Motorsin myynti-ilmoituksissa pyritään tekemään informatiivisia ja tarkkoja, jotta 

asiakas saa tuotteesta mahdollisimman realistisen kuvan. Ennen tapaamista yrittäjä pyrkii 

lisäksi kertomaan asiakkaalle kattavat tiedot kaupan kohteena olevasta ajoneuvosta. 

Myös mahdolliset hintaneuvottelut käydään yrittäjän mukaan usein jo puhelimen välityk-

sellä. Näin toimimalla pyritään varmistamaan tuotteen sopivuus ja ostajan sekä myyjän 

yhteisymmärrys jo ennen tapaamista, ettei tapaamisia järjestetä turhaan.  

Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa ensivaikutelma tehdään yleensä puhelimitse tai vies-

tein käytävässä keskustelussa ennen varsinaista fyysistä kohtaamista. Käytettyjen ajo-

neuvojen kaupassa asiakas on usein ensimmäisenä tutustunut myytävän tuotteen myynti-

ilmoitukseen. Asiakkaalla on tuotteesta usein lisäkysymyksiä, riippuen myyntikohteesta ja 

asiakkaan omasta osaamisesta. Yrityksessä on tärkeää olla tavoitettavissa ja vastata 

mahdollisen ostajaehdokkaan yhteydenottoihin kohtuullisessa ajassa, jotta asiakkaan luot-

tamus yrityksen toimintaan säilyy. 

Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa tausta- ja tukitoimintoja ovat ne toimet, joita asiakas ei 

välttämättä havaitse varsinaisessa kaupankäyntitilanteessa, mutta ne saattavat olla oleel-

linen osa asiakaskokemuksen muodostumista. Ennen myynti-ilmoitusten laatimista yrittä-

jän on tehtävä taustatyötä selvittääkseen ajoneuvon ominaisuudet ja oikeat tekniset tiedot, 

vero- ja muut taustatiedot. Myyntiin tulleet ajoneuvot myös vaativat siivousta ja pesua en-

nen myyntikuvien ottamista. Ongelmien ennaltaehkäisy ja yrittäjän oman osaamisen kar-

tuttaminen esimerkiksi ajoneuvojen tekniikasta ja hintatiedoista kuuluvat myös yrityksen 

taustatoimintoihin, joiden avulla yritys voi luoda paremman asiakaskokemuksen. 

MJP Motorsin SWOT-analyysi  

Palvelupolun tarkastelun lisäksi yrityksen tilaa voidaan tarkastella SWOT-analyysin avulla. 

Kuviossa 11 on poimittu palvelupolusta muutamia keskeisiä asioita, joilla voi olla vaiku-

tusta asiakkaan saamaan palveluun ja asiakaskokemukseen MJP Motorsilla. 



   28 

 

Kuvio 11. MJP Motorsin SWOT-analyysi 

MJP Motorsin vahvuuksia ovat yrittäjän vahva osaamien ja ymmärrys kaupanteon koh-

teina olevista tuotteista. Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa asiakkaan tietämys tuotteista 

voi olla hyvin eritasoista, joten yrittäjä voi oleellisesti vaikuttaa asiakaskokemukseen 

omalla asiantuntemuksellaan ja hyvällä ihmistuntemuksella. On tärkeää, että yrittäjä osaa 

kertoa asiakkaalle oleelliset asiat kaupan kohteena olevasta ajoneuvosta, vaikkei asiakas 

niitä itse välttämättä osaisi tiedustella. Myös kaupanteon sujuvuuden kannalta myyjän ko-

kemus luo asiakkaalle varmuutta. Kokeneen myyjän kanssa asiakas voi luottaa tarvitta-

vien paperitöiden ja rekisteröintien hoituvan oikeaoppisesti ja vaivattomasti kaupanteon 

yhteydessä.  

Yrittäjän ammattitaidon lisäksi MJP Motorsin vahvuuksiin voidaan laskea rahoituspalvelui-

den tarjoaminen asiakkaille. Yhteistyö rahoituspalveluita tarjoavan Svea Ekonomin kanssa 

mahdollistaa suuren osan yrityksen kaupankäynnistä. Osa asiakkaista ostaa ajoneuvon 

edelleen käteiskaupalla, mutta yrittäjän mukaan suurin osa ajoneuvokaupoista tehdään 

nykyään rahoitussopimuksella. Mikäli MJP Motors ei tarjoaisi asiakkailleen Svean rahoi-

tussopimuspalveluita saattaisi moni potentiaalinen kauppa jäädä toteutumatta.  

MJP Motorsin toiminta on melko pienimuotoista, joten sen heikkouksiin voidaan lukea pie-

nen yrityksen näkyvyys suhteessa alan isompiin toimijoihin. Heikkoudeksi voidaan nimetä 

myös tavoitettavuus, sillä tämä on MJP Motorsilla ainoastaan yhden henkilön varassa. Mi-

käli MJP Motorsin yrittäjä on kiireinen tai varattu tapaamisessa toisen asiakkaan kanssa, 

samaan aikaan ei ole mahdollisuutta vastata muiden asiakkaiden puhelintiedusteluihin.  
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MJP Motorsilla mahdollisuuksia on pienen yrityksen edellytykset palvella asiakkaita yksi-

löllisesti ja joustavasti verrattuna alan isompiin toimijoihin. Yrittäjä voi itse päättää millaisia 

tuotteita ottaa myyntivarastoonsa, millaista katetta toiminnallaan tavoittelee ja kuinka pal-

jon pyrkii kehittämään yrityksen toimintaa. Lisäksi MJP Motorsilla on mahdollisuus huomi-

oida asiakkaitaan yksilöllisesti. 

Uhkana toiminnalle voidaan pitää markkinatilanteen äkillistä muutosta tai yrittäjän esty-

mistä suorittaa liiketoimintaa. Koronavirus pandemia tai muu äkillinen muutos maailmanti-

lanteessa tai markkinassa voi uhata pienen yrityksen toimintaa. Toiminnan ollessa yhden 

ihmisen varassa, esimerkiksi yrittäjän sairastuminen voi pysäyttää yrityksen liiketoiminnan 

lähes kokonaan. Lisäksi uhkana voi olla lakien ja asetusten muuttuminen, jotka estäisivät 

tai vaikeuttaisivat merkittävästi yritystoimintaa. Mikäli mahdollista, näihin uhkiin on hyvä 

varautua ennalta ja laatia mahdollinen toimintasuunnitelma. 
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4 TUTKIMUS ASIAKASKOKEMUKSEN TILASTA MJP MOTORSILLA 

 Tutkimuksen suorittaminen 

MJP Motorsin asiakaskokemuksen kartoittamisessa tutkimusmenetelmänä käytettiin puo-

listrukturoitua haastattelua, joka toteutettiin yrityksen asiakkaille puhelinhaastatteluna. Tut-

kimusmenetelmän valinnassa otettiin huomioon toimeksiantoyrityksen toiveet sekä mene-

telmän sopivuus ja tarkoituksenmukaisuus tutkittavaa aihetta kohtaan. 

Heinä–elokuun 2020 aikana MJP Motorsin kanssa ajoneuvokaupoilla asioineet asiakkaat 

saivat ennakkoon tiedon tulevasta haastattelusta. Asiakkaille kerrottiin käynnissä olevasta 

tutkimuksesta ja pyydettiin heiltä suostumusta puhelinhaastatteluun. Kaikkiin haastatte-

luun suostumuksensa antaneisiin asiakkaisiin oltiin yhteydessä syyskuun 2020 aikana. 

Asiakashaastattelun lisäksi osana tutkimusta haastateltiin myös MJP Motorsin yrittäjää 

syyskuussa 2020. 

Haastattelukysymykset valittiin sen mukaan, että saataisiin mahdollisimmat kattava vas-

taus tutkimuskysymykseen, millaisen asiakaskokemuksen MJP Motorsin asiakkaat ovat 

saaneet. Lisäksi pyrittiin löytämään vastauksia alatutkimuskysymyksiin, eli kuinka tärkeä 

rooli asiakaskokemuksella on käytettyjen ajoneuvojen kaupassa ja miten hyvin yrittäjän 

mielikuva asiakaskokemuksesta vastaa asiakkaiden arviota. Tutkimustulokset -kappa-

leessa avataan ja analysoidaan tarkemmin tutkimuskysymyksiä ja niihin saatuja vastauk-

sia. Asiakkaiden haastattelutulosten analysoinnin lisäksi tuloksissa tarkastellaan yrittäjän 

vastauksia suhteessa asiakkailta saatuun arvioon. 

 Tutkimustulokset 

Haastattelukysymykset on jaettu kolmeen aihealueeseen, joiden pohjalta tutkimustuloksia 

analysoidaan. Ensimmäinen osa käsittelee taustatietoja ja lähtötilannetta, seuraava varsi-

naista yhteydenpitoa ja kaupankäyntitilannetta ja viimeinen asiakkaan näkemyksiä tulevai-

suudesta ja asiakkuuden jatkumisesta.  

Vastaajia asiakashaastatteluun saatiin yhteensä seitsemän kappaletta. Kaikki haastatelta-

vat asiakkaat olivat MJP Motorsin B2C asiakkaita. Asiakkaiden haastattelun lisäksi haas-

tateltiin myös MJP Motorsin yrittäjää. Yrittäjän haastattelulla pyrittiin selvittämään, kuinka 

hyvin yrittäjä osaa arvioida asiakaskokemuksen nykytilan. 

Taustiedot ja lähtötilanne 

Haastattelun ensimmäiset kysymykset koskivat asiakkaan lähtötilannetta ennen asiointia 

MJP Motorsin kanssa. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään, kuinka usein asiakas tavallisesti 
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asioi vastaavanlaisten yritysten kanssa. Lisäksi taustatiedoissa kysyttiin, kuinka paljon 

asiakas itse tietää ja on kiinnostunut ajoneuvoista. Kysymyksellä asiakkaan omasta kiin-

nostuksesta ja ymmärryksestä ajoneuvoja kohtaan pyrittiin selvittämään asiakkaalla itsel-

lään olevaa osaamista kaupankäyntitilanteessa. Tätä tietoa käytettiin vertailukohtana arvi-

oidessa, kuinka paljon ja minkälaista palvelua asiakas koki tarvitsevansa ajoneuvoa myy-

vältä yritykseltä. 

Lähtötilannetta selvitettiin tiedustelemalla, kuinka usein asiakas vaihtaa keskimäärin ajo-

neuvoa ja kuinka monta ajoneuvoa taloudessa on tavallisesti samanaikaisesti. Tämän jäl-

keen selvitettiin, mitkä tekijät asiakkaalla yleensä vaikuttavat ajoneuvon osto-, myynti- tai 

vaihtopäätökseen ja asioiko henkilö ensimmäistä kertaa MJP Motorsin kanssa. 

Kolme vastaajista kertoi vaihtavansa ajoneuvoa keskimäärin kerran vuodessa. Kaksi vas-

taajista arvioi vaihtavansa ajoneuvoa muutaman kerran vuodessa ja kaksi harvemmin 

kuin kerran vuodessa. Viisi vastaajaa seitsemästä kertoi taloudessaan olevan yksi ajo-

neuvo ja kaksi vastaajista kertoi ajoneuvoja olevan kaksi tai useampia. 

Seuraavaksi asiakkailta kysyttiin olennaisimmista tekijöistä ja syistä, jotka heillä vaikutta-

vat yleensä ajoneuvojen osto-, myynti- tai vaihtopäätökseen. Kysymyksellä haluttiin selvit-

tää syitä, jotka johtavat palvelun tarpeeseen ja ostotapahtumaan. Ajoneuvon vaihtosyitä 

asiakkaiden vastausten perusteella kuvataan kuviossa 12. 

 

Kuvio 12. Syyt ajoneuvon vaihtoon 

Viisi vastaajista kertoi vaihtavansa ajoneuvoa tarpeen mukaan. Tarkemmin tarvesyistä tie-

dustellessa selvisi, että kolme vastaajista miettii usein ajoneuvon taloudellisuutta ja 
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käytännöllisyyttä, lähinnä sopivuutta omaan elämäntilanteeseensa. Tällaiseen taloudelli-

suuteen liittyvä syy on esimerkiksi dieselajoneuvon vaihtaminen bensiinikäyttöiseen ajo-

neuvoon vähentyneen ajon takia. Kaksi vastaajista kertoi vaihtavansa ajoneuvoa ennakoi-

den ennen suuria huoltokustannuksia. Loput kaksi vastaajaa kertoivat pääasialliseksi 

syyksi ajoneuvon vaihtamiseen tapahtuvan vaihtelunhalusta tai muuten mielenkiinnon mu-

kaan. Yksi vastaajista esimerkiksi kertoi pitävänsä hienoista autoista ja sen takia seuraa-

vansa aktiivisesti MJP Motorsille myyntiin tulevia ajoneuvoja.  

 

Kuvio 13. Tärkein ajoneuvon ostopäätökseen vaikuttava tekijä 

Ajoneuvon ostopäätökseen vaikuttaviksi tekijöiksi kaikki vastaajat kertoivat olevan itselle 

sopiva tuote. Vastaajista neljä piti tätä kaikista tärkeimpänä tekijänä. Tuotteen hinta-laatu-

suhteella oli myös vaikutusta. Vastaajista viisi ilmoitti luottamuksen ajoneuvon myyjään 

olevan ratkaiseva tekijä ostopäätöksen kannalta, osa heistä piti luottamusta jopa tuotetta 

tärkeimpänä tekijänä. Tätä jakaumaa on kuvattu kuviossa 13. Eräs vastaajista kommentoi 

näin:  

Ostin myös edellisen auton MJP Motorsilta. Edellinen ostokokemus vaikutti 

ehdottomasti seuraavaan asiointiin, sillä luottamussuhde myyjään oli jo syn-

tynyt. Näin ollen oli helppo mennä ostamaan seuraava auto samasta pai-

kasta, kun tietää ettei tule huijatuksi. Myyjällä merkitystä, kun itselle autot ja 

niiden tekniikka eivät ole tuttuja. 

Asiakkaan omasta ymmärryksestä ja osaamisesta ajoneuvoja kohtaan kaksi seitsemästä 

kertoi ymmärtävänsä aiheesta kohtalaisen paljon, kun taas viisi vastaajista kertoi oman 
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osaamisensa aiheesta olevan rajallista. Ajoneuvoja kiinnostavina muuten kuin käytettä-

vyytensä perusteella kertoi pitävänsä kolme vastaajaa.  

 

Kuvio 14. Asiakkuuksien vaiheiden jakauma 

Taustatiedoissa kysyttiin myös asiakassuhteen vaiheesta MJP Motorsin kanssa. Asiakas-

suhteen pituutta kartoitettiin, sillä haluttiin selvittää, onko aikaisemmalla asioinnilla yrityk-

sen kanssa vaikutusta luottamukseen ja mielikuvaan yrityksestä jo ennen asiointia. Ja-

kaumaa kuvataan kuviossa 14. Haastatteluun vastanneista asiakkaista kaksi asioi yrityk-

sen kanssa ensimmäistä kertaa, viisi muuta vastaajaa oli asioinut yrityksen kanssa aikai-

semmin joko kahdesti tai useammin. Vastaajista, jotka olivat asioineet MJP Motorsin 

kanssa aikaisemmin, kaksi oli niin sanottuja kanta-asiakkaita ja kolme kuvaili asiakassuh-

dettaan MJP Motorsin kanssa satunnaiseksi. 

Lisäkysymyksenä niille, jotka olivat aikaisemmin asioineet MJP Motorsin kanssa kysyttiin, 

vaikuttiko edellinen asiointi tämänkertaiseen ostopäätökseen. Kaikki aikaisemmin asioi-

neet kertoivat, että edellisellä asioinnilla oli positiivinen vaikutus ja sillä oli merkitystä uu-

teen asiointiin. Yksi vastaajista kommentoi:  

Edellinen ostokokemus vaikutti tähän seuraavaan asiointiin. Luottamus-

suhde oli jo syntynyt, joten halusin nimenomaan ostaa myös seuraavan au-

ton samalta myyjältä. En itse ymmärrä paljoakaan autoista, joten näin ollen 

myyjällä on minulle paljon merkitystä. 

Asiointi MJP Motorsin kanssa 
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Haastattelun toisessa vaiheessa kartoitettiin varsinaisen palvelutilanteen sujuvuutta MJP 

Motorsin kanssa. Kysymyksiä oli siitä, mistä asiakas oli löytänyt tiedon yrityksestä, ja mitä 

kautta asiakas oli ottanut yhteyttä yritykseen. Lisäksi selvitettiin, miten varsinainen ostota-

pahtuma yrityksen kanssa sujui ja kokiko asiakas saavansa omia tarpeitaan vastaavaa 

palvelua.  

MJP Motorsin yrittäjältä kysyttiin, mikä on hänen oma arvionsa siitä, onko yrityksen 

myynti-ilmoitukset helposti löydettävissä ja sisältävätkö ne tarpeeksi informaatiota. Yrittä-

jältä tiedusteltiin myös tekijöitä, joiden yrittäjä uskoo olevan asiakaskokemuksen kannalta 

MJP Motorsin vahvuuksia. Lisäksi kysyttiin, pystyykö yrittäjä mielestään tarjoamaan asiak-

kaille asiantuntevaa ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaa palvelua.  

Kaksi satunnaisostajista ja molemmat ensimmäistä kertaa asioivista asiakkaista kertoivat 

löytäneensä MJP Motorsin ajoneuvomyynti-ilmoituksen Nettiautosta ja ottaneensa yh-

teyttä Nettiauton yhteydenottolomakkeen kautta tai puhelimitse. Satunnaisostajista yksi oli 

kuullut myytävästä ajoneuvosta suoraan yrittäjältä. Kanta-asiakkaiksi itsensä luokittelevat 

asiakkaat olivat ottaneet yhteyttä puhelimitse kertoen tarpeestaan vaihtaa ajoneuvoa. Yrit-

täjä oli etsinyt kanta-asiakkaille sopivat ostokohteet oman yrityksensä ulkopuolelta. Yrittä-

jän arvion mukaan MJP Motorsin myynti-ilmoitukset ovat informaatioltaan riittäviä ja ne 

löytyvät käytetyimmistä ajoneuvojenmyyntikanavista. Asiakkaista viisi oli nähnyt MJP Mo-

torsin ilmoituksia. Yrityksen ilmoituksia nähneistä kaikki pitivät niitä asiallisina ja informaa-

tiota riittävänä. 

Kaikki vastaajista kertoivat, että olivat saaneet MJP Motorsilta hyvää ja omia tarpeitaan 

vastaavaa palvelua. Vastaajista kahdella oli ollut kaupanteon jälkeen reklamoitavaa tuot-

teesta. Reklamointiin vastaamisesta ja kaupan jälkihoidosta MJP Motors sai näiltä asiak-

kailtaan kiitosta. Tilanteet oli hoidettu asianmukaisesti ja asiakkaita oli kuunneltu. Eräs 

vastaajista kommentoi reklamaatiotilanteen kulusta:  

Oli hienoa huomata, ettei yrittäjä koittanut pakoilla vastuuta, vaan aktiivisesti 

kyseli, kuinka auto on nyt toiminut tehtyjen korjausten jälkeen. 

Neljä vastaajista mainitsi kauppojen jälkeisen kommunikoinnin olleen itselle mieluisaa ja 

muokanneen mielikuvaa yrityksestä positiivisempaan suuntaan.  

MJP Motorsin yrittäjä listasi vahvuudekseen kykynsä tunnistaa asiakkaan osaaminen ja 

tarjota yksilöllisiä ja henkilökohtaisia palvelukokemuksia. Lisäksi yrittäjä kertoi pitävänsä 

omaa osaamistaan ja ymmärrystä ajoneuvoista keskimääräistä parempana. Omien sano-

jensa mukaan häneltä löytyy pitkän linjan kokemusta ja teknistä osaamista eri 
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ajoneuvoista. Pitkään yrittäjänä toimineena hänellä on kokemusta myös asiakkaiden 

kanssa kommunikoinnista. Asiakkaat olivat näistä asioista samaa mieltä yrittäjän kanssa.  

Tulevaisuus ja asiakkuuden jatkuminen 

Asiakkaiden tuntemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia asiakkuuden jatkumisen kannalta 

selvitettiin kysymällä, uskooko asiakas asioivansa MJP Motorsin kanssa tulevaisuudessa-

kin. Asiakkaalta lisäksi kysyttiin, kuinka todennäköisesti hän suosittelisi MJP Motorsia ys-

tävälleen. Suositteluhalukkuutta pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5, josta 1 tarkoitti ettei 

suosittelisi lainkaan, 5 että suosittelisi varmasti. Asiakasta pyydettiin myös antamaan ko-

konaisarvosana asiakaskokemuksesta MJP Motorsille asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoitti erit-

täin huonoa ja 5 erinomaista asiakaskokemusta. Näiden lisäksi tiedusteltiin vielä mahdolli-

sia kehitysehdotuksia MJP Motorsille tuleviin kaupankäynteihin. 

Yrittäjältä vastaavasti kysyttiin, uskooko hän asiakkaidensa vielä haluavan asioida yrityk-

sen kanssa uudelleen. Lisäksi yrittäjältä kysyttiin, kuinka todennäköisesti uskoo asiak-

kaidensa suosittelevan yritystä oman asiakaskokemuksensa perusteella sekä millaisen 

yleisarvosanan asiakkaat antavat asiakaskokemuksesta. Suositteluhalukkuutta ja yleisar-

vosanaa kysyttiin samoilla numeraalisilla arvoilla kuin asiakkailta.  

Haastateltavista asiakkaista kaikki uskoivat asioivansa MJP Motorsin kanssa vielä tulevai-

suudessa. Syiksi vastaajat mainitsivat asioinnin vaivattomuuden, asiantuntevan palvelun 

ja hyvän luottamussuhteen myyjään. Kyselyssä MJP Motorsille asiakaskokemuksen koko-

naisarvosanaksi muodostui 4,4, jonka perusteella voidaan todeta, että asiakkaat olivat tyy-

tyväisiä kokonaisuuteen. Perusteluina arvosanoille asiakkaat kertoivat asioinnin sujuneen 

odotetulla tavalla ja vaivattomasti. Yritys sai myös kaupan jälkeisestä yhteydenpidosta po-

sitiivista palautetta etenkin niiltä asiakkailta, jotka olivat reklamoineet tuotteesta. Kaksi 

vastaajista kertoi reklamoineensa tuotteesta ja saaneensa asian hoidettua asianmukai-

sesti. Kehitysehdotuksiin haastatteluun vastanneilta asiakkailta ei tullut ideoita. Yrittäjä ar-

vioi asiakaskokemuksen asiakkaiden arvosanojen keskiarvoksi 4, joka oli lähellä asiak-

kailta saatua arviota. 
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Kuvio 15. Asiakkaiden syitä yrityksen suositteluhalukkuuteen 

Suositteluhalukkuudesta kysyttäessä keskiarvoksi asiakashaastattelussa muodostui 4,6. 

Perusteluna suositteluhalukkuudelle asiakkaat mainitsivat sujuvan asioinnin, yrittäjän am-

mattitaidon ja hyvän palveluasenteen (kuvio 15). Ne asiakkaat, joilla oli ollut kaupan jäl-

keen reklamoitavaa tuotteesta, mainitsivat erinomaisesti hoidetun reklamaatioprosessin 

perusteluksi myös hyvälle suositteluarvosanalle. Yrittäjä arvioi asiakkaidensa suositteluha-

lukkuuden keskiarvoksi 4, joten yrittäjän arvio oli melko lähellä asiakashaastattelussa to-

teutunutta keskiarvoa.  

 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Kaikki vastaajat kertoivat asioinnin sujuneen odotustensa mukaisesti eikä haastatteluissa 

saatu uusia kehitysehdotuksia. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat asiantuntevaan ja yk-

silölliseen palveluun, helppoon ja toimivaan kommunikaatioon ja vaivattomaan asiointiin. 

Kokonaisuudessaan asiakkaat olivat tyytyväisiä MJP Motorsista saamaansa asiakaskoke-

mukseen. Kuviossa 16 on koottu tutkimustulosten perusteella yrityksen keskeisimmät vah-

vuudet, jotka vaikuttavat hyvän asiakaskokemuksen muodostumiseen.  

  

SUOSITTELU-
HALUKKUUS

Hyvä palveluasenne

Yrittäjän 
ammattitaito

Sujuva asiointi
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Kuvio 16. Hyvään asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät MJP Motorsilla 

MJP Motorsilla pystytään vastaamaan asiakkaiden odotuksiin, mutta ei selkeästi erottu-

maan ylittämällä asiakkaan odotukset. Havainnon pohjalta kehitysehdotuksissa pureudu-

taan siihen, kuinka asiakkaan odotusten mukaisesta kokemuksesta pystyttäisiin nosta-

maan tasoa asiakkaan odotusten ylittävään asiakaskokemukseen. Asiakkaiden odotuksia 

voitaisiin ylittää vahvistamalla toiminnassa niitä osa-alueita, joita tutkimuksen tulosten pe-

rusteella asiakkaat kokivat merkityksellisiksi. Tutkimuksen perusteella syntyi kolme MJP 

Motorsille esitettävää kehitysehdotusta: 

• Jälkimarkkinoinnin ja yhteydenpidon lisääminen kaupankäynnin jälkeen. 

• Yrityksen viestinnässä huomion kiinnittäminen asiakkaiden luottamuksen kasvatta-

miseen ja ylläpitoon.  

• Asiakkaiden odotusten ylittäminen pienin teoin ja elein. 

Tutkimuksen perusteella moni MJP Motorsin asiakkaista oli tyytyväinen yhteydenpitoon 

yrityksen kanssa varsinaisen kaupankäynnin jälkeen. Asiakkaat pitävät arvossaan yrittä-

jän avointa toimintaa. Käytettyjä ajoneuvoja myytäessä, tuotteissa voi ilmetä kaupanteon 

jälkeen vikoja ja puutteita, jotka eivät olleet myyjän tiedossa. Vaikka kuluttajansuojalaki 

suojaa ostajia mahdollisissa ongelmatilanteissa, tällaisissa tilanteissa yrittäjän toiminnalla 

on myös merkittävä rooli asiakaskokemuksen kannalta. Asiakkaalle on tärkeää pystyä 

luottamaan yrittäjän haluun kantaa sille kuuluva vastuu ja mahdolliset velvoitteet myös 

kaupanteon jälkeen.  
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MJP Motorsilla varsinaiset reklamaatiotilanteet hoidetaan tutkimuksen mukaan mallik-

kaasti. Yrityksessä voitaisiin kuitenkin pohtia, jos kauppojen jälkeisestä yhteydenpidosta 

asiakkaisiin voitaisiin tehdä vakiintunut käytäntö. Tutkimuksen tulosten perusteella voi-

daan olettaa asiakkaiden arvostavan myyjän yhteydenpitoa kaupanteon jälkeen, jotta luot-

tamussuhde myyjän ja ostajan välillä muodostuu. Yhteydenotossa voitaisiin tiedustella 

asiakkaan tyytyväisyyttä tuotteeseen tai palautetta asiakaskokemuksesta.  

Asiakkaan luottamus yritykseen on tärkeää, jotta asiakassuhde muodostuu. Mikäli asiakas 

ei ole aikaisemmin kuullut yrityksestä tai asioinut sen kanssa, ovat myynti-ilmoitukset ja 

mainonta usein asiakkaalle ensimmäinen kosketuspiste yritykseen. MJP Motorsilla on 

kiinnitettävä huomiota ilmoitusten kirjoitusasuun ja viestinnän on oltava asiakkaalle sel-

keää, asiallista ja luottamusta herättävää. Lisäksi on pidettävä huolta, että kaikki asiak-

kaalle saatavilla oleva tieto on aina johdonmukaista ja ajan tasalla. Sosiaalisen median si-

sällöntuottamisessa johdonmukaisuudella ja säännöllisyydellä pystyttäisiin parantamaan 

tai ylläpitämään asiakkaiden luottamusta yrityksen toimintaa kohtaan.  

MJP Motorsilla voitaisiin miettiä omien verkkosivujen luomista ja päivittämistä. Yrityksen 

sosiaalisen median päivittämisen tueksi voitaisiin luoda somekalenteri, jossa päivityksien 

sisällöstä ja julkaisuajankohdista tehtäisiin entistä harkitumpia ja säännöllisempiä. Some-

kalenteri.fi-sivuston (2020) mukaan somekalenteri on yrittäjälle hyvä apuväline, mikäli ta-

voitteena on luoda seuraajia kiinnostavaa ja sitouttavaa sisältöä ja tehdä päivittämisestä 

yrityksessä säännöllistä. Somekalenterin esimerkkisisältöä havainnollistetaan kuvassa 3. 

Tässä työssä ei tarkemmin perehdytty yrityksen markkinointiin ja sosiaalisen median sisäl-

lön tuottamiseen, joten viestinnän kehittäminen nostetaan työssä vain yleisellä tasolla ke-

hitysehdotuksena. Mikäli viestintää ja markkinointia halutaan MJP Motorsilla alkaa kehit-

tää nykyiseltä tasolta olisi se yritykselle hyvä jatkotutkimusaihe. 
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Kuva 3. Esimerkki somekalenterista (mukailtu Niku Creative 2020) 

Kun asiakas ostaa käytettyä ajoneuvoa, on hänellä luultavasti mielikuva siitä, miten 

kauppa tulee sujumaan ja tämä luo asiakkaalle tietynlaiset odotukset asiakaskokemuk-

sesta. Mikäli odotukset täyttyvät, on asiakas yleensä tyytyväinen. Tämä ei kuitenkaan riitä 

erottumaan kilpailijoista, sillä moni pystyy suorittamaan kaupan asiakkaan odotusten mu-

kaisesti. Asiakkaan odotusten ylittämisellä voidaan helposti luoda kokemus, jonka avulla 

pystytään erottumaan. 

MJP Motorsin vahvuuksia ovat yrittäjän kattava osaaminen ajoneuvojen osalta. Yrittäjän 

ammattitaito ja tietämys ovat yksilöllisiä kilpailuetuja, joita kannattaa hyödyntää yritystoi-

minnassa ja asiakaskohtaamisissa mahdollisimman paljon. Ilman varsinaisia lisäkustan-

nuksia asiakkaalle saadaan kauppaan lisäarvoa jakamalla tietämystä ja antamalla esimer-

kiksi ajoneuvon tulevia huoltoa koskevia neuvoja. Lisäksi jokin pieni muistaminen kaupan-

teon yhteydessä voi jäädä asiakkaalle mieleen. Tarjotut kahvit tai suklaalevy kiitokseksi 

kaupoista ovat yritykselle pieniä, mutta asiakkaalle tärkeitä kauppaan lisäarvoa tuottavia 

tekijöitä. MJP Motorsilla kannattaa jatkossa pohtia, mitä olisivat ne keinot, joiden avulla 

asiakkaan odotukset voitaisiin ylittää ja luoda asiakkaalle lisäarvoa ilman merkittäviä ta-

loudellisia investointeja. 

 Tutkimuksen luotettavuus 

Kun tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta, voidaan todeta, että luotettavuus riippuu 

haastatteluaineiston ja tutkimuksen laadusta. Lisäksi otannan koko eli vastaajien määrä 

vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Luotettavuutta voi tarkastella lisäksi vielä reliabili-

teetin ja validiteetin näkökulmasta.  
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Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta, eli jos tutkimus toistettaisiin, olisi-

vatko tulokset samankaltaisia. Reliabiliteetilla voidaan myös tarkoittaa, saataisiinko samaa 

henkilöä useammin kuin kerran tutkimalla samankaltainen tulos. (Hirsijärvi & Hurme 2017, 

186.)  

Validiteetilla voidaan kuvata tulevien tulosten ennustettavuutta suhteessa saatuihin tutki-

mustuloksiin, tällöin kyse on ennustevalidiudesta. Rakennevalidiudesta puhuttaessa tar-

kastellaan taas tutkimustulosten tarkoituksenmukaisuutta, eli onko tutkimuksessa saatu 

mitattua tarkoituksenmukaisia ja relevantteja asioita. (Hirsijärvi & Hurme 2017, 186–187.) 

Tilastokeskuksen (2020) käsitesanaston mukaan Validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tut-

kimuksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, 

mitä on tarkoituskin mitata. 

Tutkimus voidaan todeta laadultaan onnistuneeksi, sillä haastatteluaineisto saatiin kerät-

tyä tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti. Reliabiliteetin näkökulmasta voidaan todeta, että 

tutkimustulos on läpileikkaus tutkimuksen suoritushetkestä, joten mikäli tutkimus toiste-

taan eri ajanjaksona, ovat olosuhteet muuttuneet ja tutkimustuloksetkin luultavasti erilai-

set. Vaikka otanta haastattelussa oli melko pieni, saatujen vastausten perusteella on ole-

tettavaa, että suuremmallakin otannalla vastaukset olisivat olleet melko samansuuntaisia.  

Haastattelut toteutettiin kaikki samalla tavalla ja lyhyellä ajanjaksolla. Haastattelukysymyk-

set oli ennakkoon valittu ja kaikille haastateltaville samanlaiset. Varsinaiset haastatteluti-

lanteet asiakkaiden kanssa olivat hyvin keskustelunomaisia, joten kysymysten järjestys ja 

esitysmuoto hieman vaihtelivat. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi saatuihin tu-

loksiin ja oleelliset asiat saatiin kirjattua. 

Ennustevalidiutta tutkimustuloksilla ei saada, sillä jokainen asiakaskokemustapahtuma on 

yksilöllinen ja yrityksen tuleva toiminta tulee vaikuttamaan mahdollisten tulevien tutkimus-

ten tuloksiin. Rakennevalidiuden näkökulmasta tutkimuksen tuloksista saatiin yhteenve-

tona vastattua tutkimuksen kohteena olevaan päätutkimuskysymykseen sekä määriteltyi-

hin alatutkimuskysymyksiin, joten sen perusteella voidaan todeta tutkimuksen onnistu-

neen. 
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5 YHTEENVETO  

Tutkimuksen aihe, asiakaskokemus ja siihen vaikuttavat tekijät, valikoituivat toimeksianto-

yrityksen tarpeista ja tutkimuksen tekijän kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Asiakaskoke-

muksen tilan lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää yrityksessä asiakaskokemuksen 

muodostumiseen vaikuttavat tekijät, jotta yrityksen toimintaa osattaisiin tarkastella kaikilta 

oleellisilta osa-alueilta. 

Työn päätutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaisen asiakaskokemuksen MJP Motorsin 

asiakkaat ovat saaneet asioidessaan yrityksen kanssa. Tutkimuksen perusteella voitiin to-

deta MJP Motorsin asiakkaiden olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä yrityksen nykyiseen toi-

mintaan. Asiakkaat arvioivat asiakaskokemuksen MJP Motorsista olevan hyvä. Suurim-

paan osaan haastattelukysymyksistä saatiin positiivisia vastauksia ja asiakkaat olivat tyy-

tyväisiä saamaansa palvelukokonaisuuteen.  

Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka mer-

kittävä rooli asiakaskokemuksella on käytettyjen ajoneuvojen kaupassa. Saatujen vas-

tausten perusteella voitiin todeta, että asiakaskokemuksella on merkitystä asiakassuhteen 

jatkumisen kannalta. Hyvä asiakaskokemus ja onnistunut palvelukokonaisuus luovat luot-

tamussuhteen myyjän ja asiakkaan välille. Moni asiakas kertoi luottamuksen olevan tär-

keä tekijä, kun valitsee mistä ajoneuvohankita tehdään. Lisäksi toisena alatutkimuskysy-

myksenä selvitettiin, kuinka yrittäjän mielikuva asiakaskokemuksen tilasta vastaa asiak-

kailta saatua arviota. Vertailemalla yrittäjän vastauksia asiakkaiden vastauksiin voitiin to-

deta, että yrittäjä tietoinen yrityksensä vahvuuksista ja asiakaskokemuksen nykytilasta. 

Tehdyn tutkimuksen perusteella voitiin havaita käytettyjen ajoneuvojen kaupassa kulutta-

jan luottamuksella yrittäjään olevan merkittävä rooli kauppojen syntymisessä ja asiakkuu-

den jatkumisessa. Luottamuksen merkitys korostuu etenkin tilanteissa, jossa kuluttaja ei 

itse ole kiinnostunut ajoneuvojen tekniikasta. Käytettyjä ajoneuvoja ostavat usein tavalliset 

kuluttajat, jotka tarvitsevat tuotetta. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa osaamista esimerkiksi 

auton teknisistä ominaisuuksista asiakkaan luottamus myyjään korostuu. Yrittäjän ollessa 

kuluttajan luottamuksen arvoinen ja ylittäessään asiakkaan odotukset, onnistuneita kaup-

poja seuraa parhaassa tapauksessa asiakassuhteen jatkuminen tai yrityksen suosittelu. 

Käytettyjen ajoneuvojen kaupassa hyvällä asiakaskokemuksella voidaan luoda kestäviä 

asiakassuhteita. Luottamus muodostuu hyvästä asiakaskokemuksesta, ja se on ajoneuvo-

kaupoissa merkittävä tekijä monelle kuluttajalle. Suurin osa asiakkaista asioi käytettyjä 

ajoneuvoja myyvän yrityksen kanssa kertaluontoisesti, kun myynnissä on asiakkaalle so-

piva tuote. Tutkimuksesta kuitenkin ilmeni, että mikäli myyjä onnistuu luomaan hyvän 
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luottamussuhteen asiakkaaseen, hän luultavasti haluaa asioida yrityksen kanssa jatkossa-

kin. Tutkimus tehtiin toimeksiantoyritykselle, mutta mikäli samankaltainen tutkimus suori-

tettaisiin toisessa saman alan yrityksessä, tulokset luottamuksen ja asiakaskokemuksen 

merkityksestä olisivat samankaltaisia ja yleistettävissä. 

Tutkimuksen avulla kerättiin tietoa, jota MJP Motors voi jatkossa käyttää toimintansa ke-

hittämisen tukena. Ehdotuksena voidaan todeta, että MJP Motorsilla jatkettaisiin säännölli-

sesti asiakaskokemuksen mittaamista, jotta mahdollisia muutoksia ja kehitystä voidaan 

tarkastella. Kaikilla mittaamistavoilla saatu tieto asiakkaiden kokemuksista on yritykselle 

arvokasta ja hyvää informaatiota toiminnan kehittämisen pohjaksi. 

Tutkimuksessa käsiteltiin markkinoinnin ja viestinnän keinoja vain yleisellä tasolla. Tutki-

muksessa kuitenkin todettiin markkinoinnilla ja myynti-ilmoituksilla olevan merkitystä kulut-

tajien luottamukseen yritystä kohtaan. Hyvän luottamussuhteen todettiin olevan onnistu-

neen asiakaskokemuksen perusta. Ehdotuksena jatkotutkimusaiheeksi MJP Motorsilla 

voitaisiin tarkastella yrityksen markkinointiviestintää ja sosiaalisen median sisältöä. Lisäksi 

voitaisiin pohtia, olisiko MJP Motorsille mahdollista rakentaa parempaa brändimielikuvaa 

esimerkiksi yhtenäisen visuaalisen ilmeen avulla. Internetin näkyvyyden parantamisella ja 

brändimielikuvan rakentamisella voitaisiin saavuttaa yritykselle suurta hyötyarvoa suhteel-

lisen pienin lisäkustannuksin.  
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LIITTEET 

Liite 1:  

ASIAKASKOKEMUSKYSELY MJP MOTORSIN ASIAKKAILLE 

Opiskelen viimeistä vuotta Lahden ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjel-
massa ja teen nyt tradenomin lopputyötäni MJP Motorsille. Tutkimusaiheeni lopputyössä 
on asiakaskokemus MJP Motorsin moottoriajoneuvojen osto- myynti- ja vaihtokaupassa. 

Osana opinnäytetyötä toteutan loppukesän aikana puhelinhaastattelun, jossa kartoitetaan 
mm. asiakkaiden mielikuvaa yrityksestä ja kokemusta saamastaan palvelusta.  

Haastatteluihin annetut vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä henkilötietoja tai muita tun-
nistetietoja vastaajasta kerätä tutkimukseen. Mikäli annat suostumuksesi, soittelen sinulle 
syyskuun aikana ja jutellaan lisää.  

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Henna Kalliokoski, tradenomiopiskelija 

henna.berg@student.lab.fi 
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Liite 2: Puhelinhaastattelukysymykset MJP Motorsin asiakkaille 

Haastattelukysymykset 

Lähtötilanne ja taustatiedot 

Kuinka usein vaihdat autoa/muuta ajoneuvoa? Mitkä tekijät teillä yleensä vaikuttavat ajo-

neuvon osto-, myynti- tai vaihtopäätökseesi?  

Kuinka monta ajoneuvoa taloudessanne on? 

Kuinka paljon itse ymmärrät (tai olet kiinnostunut) ajoneuvoista? 

Asioiko ensimmäistä kertaa yrityksessä? Jos et, kauan/monta kertaa olet ollut asiak-

kaana? 

Aika ennen ostotapahtumaa ja ostotapahtuma 

Miten päädyit asioimaan MJP Motorsin kanssa?  

Mitä mieltä ilmoituksesta/viestinnästä? 

Miten arvioit kokonaisuudessaan kaupankäynnin ja yhteistyön yrityksen kanssa?  

Koitko saavasi asiantuntevaa ja omiin tarpeisiisi sopivaa palvelua? 

Arvosana 1—5 asiakaskokemuksesta? (1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä) 

Oston jälkeen 

Uskotko että asioit MJP Motorsin kanssa itse vielä mahdollisesti uudestaan?  

Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävällesi, asteikolla 1—5 ? (1 = en suosittele 

ollenkaan, 5 = suosittelen varmasti) 

Onko sinulla jotain kehitysehdotuksia MJP Motorsille tuleviin kaupankäynteihin? 
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Liite 3: Yrittäjän haastattelu 

Yrittäjän haastattelukysymykset 

Asiointi asiakkaan kanssa 

Koetko pystyväsi tarjoamaan asiakkaille asiantuntevaa ja asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti 

sopivaa palvelua? 

Kuinka paljon uskot myyjän toimilla ja asiakaskokemuksella olevan vaikutusta asiakkaan 

ostopäätökseen tai asiakkuuden jatkuvuuteen? 

Mitkä asiat uskot olevan asiakaskokemuksen kannalta yrityksesi vahvuuksia? 

Tulevaisuus 

Arvio siitä millaisen arvosanan asiakkaat antavat asiakaskokemuksesta MJP Motorsilla, 

arviointi asteikolla 1—5? (1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä) 

Kuinka paljon uskot, että asiakkaasi suosittelisi yritystäsi oman asiakaskokemuksensa pe-

rusteella? Arviointi asteikolla 1—5 (1 = ei suosittelisi ollenkaan, 5 = suosittelee varmasti) 

Uskotko että asiakkaasi voisivat vielä asioida yrityksen kanssa uudelleen? 

 

 


