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Asiakkaiden rooli digitalisoituvassa yhteiskunnassa korostuu. Menestyvän organisaation 
taustalla on yhä useammin asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka huomioi asiakkaiden tarpeet 
toiminnassa. Samaan aikaan strategisessa viestinnässä pyritään suurempaan vaikuttavuuteen. 
Mutta huomioidaanko asiakkaiden roolia ja tarpeita viestintätyössä vielä riittävästi? 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa asiakkaista tällä hetkellä 
strategisen viestinnän tarpeisiin kerätään ja miten tätä tietoa käytetään viestinnän 
kehittämiseen. Tavoitteena oli myös tuottaa näkemyksiä ja ideoita siitä, miten 
asiakasymmärrystä ja sen hyödyntämistä voisi asiakastiedon avulla viestintätyössä parantaa. 
Tutkimuksellisen kehittämistyön kohteena sekä yhteiskehittäjinä olivat strategista viestintää 
tekevät viestinnän ammattilaiset. 

Opinnäytetyön tietoperustaa varten selvitettiin strategisen viestinnän asemaa 
organisaatioissa, asiakasajattelun kehittymistä digitalisaation myötä sekä asiakasymmärryksen 
kartuttamisen keinoja viestintätyössä. 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä viestintätoimisto Kaiku Helsingin kanssa. Käyttöön 
valittiin toisiaan täydentävät menetelmät: kysely viestinnän ammattilaisille, asiantuntijoiden 
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tutkimusmateriaalina.  
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yhteiskehittämällä tuotettuja ideoita asiakasymmärryksen parantamiseksi sekä kyselyn, 
haastatteluiden ja työpajan keskustelut yhteen vetävä SWOT-analyysi asiakasymmärryksen 
kehittämisen mahdollisuuksista ja uhista strategisessa viestintätyössä. 

Opinnäytetyössä havaittiin, että asiakasymmärryksen merkitys on viestintätyössä 
pääsääntöisesti jo tiedostettu. Kuitenkin asiakastiedon systemaattisessa keräämisessä ja 
tämän tiedon hyödyntämisessä ollaan monessa organisaatiossa vielä alkutaipaleella. Aiheesta 
tarvitaan alan yhteistä keskustelua ja käytäntöjen selkiytystä, jotta asiakasymmärryksen 
kartuttaminen ja tiedon hyödyntäminen saadaan integroitua osaksi viestinnän päivittäisiä 
työprosesseja.  
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The role of customers in the digitalising society is becoming more and more important. 
Increasingly, a successful organization is based on a customer-oriented way of thinking that 
takes into account the needs of customers. At the same time, strategic communication aims 
to be more effective. But are the role and needs of customers sufficiently taken into account 
in the communication work? 

The aim of this thesis was to find out what kind of customer information is currently collected 
for the needs of strategic communication, and how this information is used to develop 
communications. The aim was also to produce views and ideas on how to improve customer 
understanding and the utilization of customer information in communication work. The target 
of the research and the co-developers were strategic communications professionals.  

The theoretical framework of the thesis discusses the role of strategic communication in 
organizations, the development of customer thinking in the era of digitalisation and the 
means of gaining customer understanding in communication work were investigated. The 
thesis was carried out in collaboration with the communications agency Kaiku Helsinki. 
Complementary methods included a survey for communication professionals, interviews with 
experts and an ideation workshop for communicators. The conversations in the workshop 
served as research material as well.  

The final output was practical advise for heads of communication, a collection of co-
developed ideas for improving customer understanding in strategic communications, as well 
as a SWOT analysis that summarizes the results from the survey, interviews and workshop 
discussions. 

The results indicate that the importance of customer understanding in communication work is 

generally already recognized. However, the systematic collection of customer information 
and the utilization of this information is still in its infancy in many organizations. There is a 
need for a joint discussion in the field as well as for knowledge of good practices in order to 
integrate the utilization of customer understanding into the daily work processes of strategic 
communication.  

Keywords: communication, strategic communication, customer understanding, customer in-
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1 Johdanto 

Strateginen viestintä on 2010-luvulla noussut korvaamaan PR:n, yhteisöviestinnän, viestinnän 

johtamisen ja integroidun viestinnän käsitteitä (Juholin & Rydenfelt 2020, 79). Se on viestin-

tää, joka edistää organisaation strategisia tavoitteita ja toimii samalla strategian olennaisena 

elementtinä (Stanton 2017, 7). Viestinnästä kaiken kaikkiaan on viime aikoina tullut yhä ta-

voitteellisempaa ja se on muodostunut osaksi organisaatioiden johtamista (Juholin & Ryden-

felt 2020, 81). Covid19 -kriisin tuoma äkillinen muutos elämään maailmanlaajuisesti on enti-

sestään korostanut nopeasti reagoivan, toimivan ja tehokkaan viestinnän merkitystä (ProCom 

ym. 2021). 

Asiakkaiden kuuntelusta on puolestaan tullut keskeinen osa organisaatioiden strategiaproses-

sia (esim. Ritakallio & Vuori 2018), ja asiakaslähtöisyys nähdään yhä enemmän yritysten stra-

tegisena kilpailukeinona (Grönroos & Gummerus 2014). Tuote- ja palvelunkehityksessä panos-

tetaan asiakastiedon keräämiseen ja käsittelyyn, ja muotoiluajattelu sekä palvelumuotoilun 

menetelmät ovat niissä jo yleisesti käytettyjä (Koivisto ym. 2019). Ammattimaista viestin-

tää (aiemmin: tiedotusta) on sen sijaan perinteisesti tehty yksisuuntaisesti ja organisaatioläh-

töisesti (Juholin 2017, 23). Ja vaikka sosiaalinen media on muuttanut kommunikaatiota vasta-

vuoroisemmaksi, asiakastiedon systemaattisessa hyödyntämisessä ei viestinnässä olla yhtä pit-

källä kuin monilla muilla operatiivisilla toiminta-alueilla.  

Viestinnän ammattilaisten tulisi panostaa kasvavaan asiakasymmärrykseen myös siksi, että yh-

teiskunnan digitalisoituessa ihmisten on yhä vaikeampi suodattaa tietotulvasta itselleen olen-

naiset viestit. Tulisi kysyä esimerkiksi vastaavatko viestinnän sisällöt asiakkaiden todellisiin 

tiedontarpeisiin ja tarjotaanko ne kohderyhmille sellaisissa muodoissa, joissa heidän on ne 

mahdollisimman helppo vastaanottaa ja omaksua.   

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, 1) miten suomalaisissa organisaatioissa kerä-

tään asiakastietoa ja hyödynnetään asiakasymmärrystä strategisessa viestinnässä sekä 2) mi-

ten asiakasymmärrystä voisi paremmin hyödyntää strategisen viestinnän kehittämiseen. Opin-

näytetyö tehtiin yhteistyössä viestintätoimisto Kaiku Helsingin kanssa.  

Taustalla oli opinnäytetyön tekijän työkokemus viestinnän ammattilaisena, joka oli osoitta-

nut, että viestintätyön suhde organisaation strategisiin tavoitteisiin ei aina ollut selkeä. 

Vaikka asiakkaat ovat yksi organisaatioiden tärkeimmistä strategisista painopisteistä ja vies-

tinnän toiminnan keskiössä, viestintätyötä tehdään välillä melko huteralla kohderyhmien tun-

temuksella: sisällöt ja tekemisen tavat valitaan monesti oletuksien pohjalta. Myös 
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viestintätyössä voitaisiin ottaa käyttöön monilla aloilla jo hyödynnettäviä menetelmiä, jotka 

syventäisivät viestinnän asiakasymmärrystä ja auttaisivat kehittämään viestintää asiakasläh-

töisemmäksi. Tässä opinnäytetyössä haluttiinkin tutkia sitä, miten pitkällä asiakasymmärryk-

sen hyödyntämisessä suomalaisessa viestinnässä ollaan, millaisia kehityskohteita siinä näh-

dään ja millaisia hyviä käytäntöjä on jo olemassa. Aihevalinta sai vahvistusta keskusteluista 

Kaiku Helsingin viestinnän palvelumuotoilujohtajan kanssa.  

Viestinnän ammattilaisia kuultiin verkkokyselynä (syys-lokakuu 2020), haastatteluina (lokakuu 

2020) sekä ideointityöpajassa (marraskuu 2020). Työpajassa myös tuotettiin ideoita tavoista 

hyödyntää asiakasymmärrystä viestintätyössä paremmin.  

Prosessin lopputuloksena syntyi asiakasymmärryksen hyödyntämistä viestinnässä tarkasteleva 

SWOT-analyysi, käytännön suosituksia viestintäjohdolle sekä kokoelma viestinnän ammattilais-

ten yhteiskehittämällä tuottamia ideoita asiakasymmärryksen parempaan hyödyntämiseen.  

1.2 Opinnäytetyön keskeiset käsitteet 

Opinnäytetyössä tutkitaan asiakasymmärryksen hyödyntämistä strategisessa viestinnässä ja 

asiakaslähtöisyyden toteutumista viestintätyössä. Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus on 

toteutettu palvelumuotoilun menetelmin. 

Asiakaslähtöisyys on strateginen lähestymistapa, joka näkee toiminnan lähtökohtana asiak-

kaan ja hänen kokemusmaailmansa. Asiakaslähtöinen organisaatio miettii, miten sen tuotteet, 

palvelut, resurssit ja prosessit asiakkaalle näyttäytyvät, millaisia merkityksiä hän niille antaa 

ja millaista arvoa hänelle niistä syntyy. (Saarijärvi 2018.) 

Strateginen viestintä on viestintää, joka tukee organisaation missiota ja vaikuttaa sen tärkei-

den tavoitteiden saavuttamiseen (Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič ja Sriramesh 

2007). 

Asiakasymmärrys on organisaation tarpeisiin suodatettua asiakastietoa, eli sellaista tietoa 

asiakkaista, joka hyödyttää organisaatiota (Smith, Wilson & Clark, 2006).  

2 Tietoperusta 

2.1 Viestintä luo organisaatiolle arvoa 

Viestinnällä on olennainen merkitys organisaation onnistumisessa, ja sen rooli johtamisen tär-

keänä työkaluna vahvistuukin jatkuvasti. Kuten Jukka Kulmala (2014) kiteyttää: paraskaan 

strategia ei voi toimia ilman taitavasti toteutettua viestintää, vaan viestinnän merkitys stra-

tegian siirtämisessä käytäntöön on olennainen. Viestinnän tulee paitsi tukea strategioita ja 
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ohjata toimintaa kohti visiota, myös ohjata organisaation kulttuuria ja vahvistaa sen identi-

teettiä. Viestinnän keskeisin tehtävä on saada sekä oma organisaatio että muut sidosryhmät 

ymmärtämään ja sisäistämään organisaation toiminnan perusajatus. (Kulmala 2014.)  Viestin-

nän tulisi heijastaa organisaation arvoja sekä muokata asenteita haluttuun suuntaan. (Lerbin-

ger 2019.) Kulmalan mukaan henkilöstön strategisen osaamisen ja ajattelun kehittämisessä 

suuri vastuu lankeaakin johdon lisäksi viestinnän tekijöille (Kulmala 2014, 192). Yrityksillä 

suuri osa niiden aineettomista menestystekijöistä tulee viestinnästä, sanoo Christian Fronz. 

Näitä ovat esimerkiksi luottamus, hyväksyntä, autenttisuus sekä arvokas yrityskulttuuri. 

(Fronz 2011, 22.) 

2.1.1 Ammattimainen viestintä organisaatiossa 

Organisaatioissa viestitään monella tasolla. Strategisesti tärkeitä sidosryhmäsuhteita pyritään 

ylläpitämään ja vahvistamaan viestinnän keinoin. (Juholin 2017, 32-33.) Käytännössä kaikki 

organisaation toiminta voidaan mieltää viestinnäksi joko sisäisille tai ulkoisille kohderyhmille. 

Yhteisöviestintä on Juholinin (2017, 29) määritelmän mukaan ”suunniteltua ja johdettua vies-

tintää, jonka tarkoitus on tuottaa arvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille sekä rakentaa ja 

vaalia suhteita ympäröivään yhteiskuntaan.” Läheisiä käsitteitä ovat myös PR (public relati-

ons), eli suhdetoiminta sekä työyhteisöviestintä, jolla viitataan organisaation sisäiseen vies-

tintään (esim. Cowan 2014, Richmond 2011). Organisaatioviestintä voidaan mieltää rinnak-

kaiseksi käsitteeksi yhteisöviestinnälle, mutta usein sillä tarkoitetaan organisaation sisäistä 

viestintää (Juholin 2017, 29). Markkinointiviestinnästä yhteisöviestintä poikkeaa toiminnan ta-

voitteiden osalta: yhteisöviestintä pyrkii vaikuttamaan laajemmin organisaation imagoon ja 

synnyttämään luottamusta, kun taas markkinointiviestinnän tavoitteet on useimmiten linki-

tetty suoraan myynnin edistämiseen (Fronz, 2011, 19-20). 

Procom – Viestinnän ammattilaiset ry määrittelee yhteisöviestinnän näin: ”Viestintä on yritys-

ten ja yhteisöjen toiminnan elinehto. Se on suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä yhteisölle 

tärkeiden sidosryhmien ja yleisöjen kanssa. Hyvät suhteet ja yhteistyö ovat hyödyksi sekä yh-

teisölle että sen yleisöille. Toimiva viestintä luo myös yhteisöllisyyttä, mikä vaikuttaa muun 

muassa työhyvinvointiin, me-henkeen ja jatkuvaan uudistumiseen. Toimiva viestintä osallistaa 

ihmisiä päätöksentekoon.” (Procom – Viestinnän ammattilaiset ry 2020.) 
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Tavoitteellinen ja vuorovaikutteinen stra-

tegiatyö 
Strategia rakentuu ja toteutuu vuoropuheluna. 

Luotaus, tulkinta ja reagointi 

Luotauksen avulla yhteisö havaitsee ja tulkitsee 

toimintansa kannalta olennaiset ulkoiset ja si-

säiset muutokset ajoissa ja voi ottaa ne huomi-

oon suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

Näkyväksi tekeminen 

Viestinnällä yhteisöt tekevät näkyväksi tavoit-

teitaan, toimintaansa, tuotteitaan ja palvelui-

taan, päätöksiään ja niiden taustoja. 

Yhteydenpito ja verkottuminen 

Ammattimainen, laaja-alainen ja vuorovaikut-

teinen viestintä auttaa luomaan yhteistä näke-

mystä yhteisön ja sen yleisöjen välillä näille 

olennaisista asioista. 

Virittäminen 

Viestinnän ammattilaiset virittävät, neuvovat ja 

opastavat yhteisöään viestimään sisäisen kon-

sultoinnin ja viestintäkoulutuksen keinoin. 

Taulukko 1: Yhteisöviestinnän tehtävät (Procom - Viestinnän ammattilaiset ry 2020) 

Viestintä on vasta viimeisen vuosikymmenen aikana alettu käsittää enemmän vuorovaikut-

teiseksi toiminnaksi. Erityisesti sosiaalisen median yleistyminen on vaikuttanut tähän. Ajatte-

lutavan muutos näkyy myös alan nimessä: aiemmin puhuttiin viestinnän sijaan tiedottami-

sesta, jossa periaatteena oli se, että tietoa jaettiin yksisuuntaisesti ulospäin organisaation 

omista lähtökohdista käsin (Juholin 2017). 

Viestintä painottuu eri tavoin erityyppisissä organisaatioissa. Juholin (2017, 34-35) määrittää 

neljä tavoitteiltaan ja toiminnaltaan toisistaan poikkeavaa organisaatiomuotoa: 

• Yritykset ovat olemassa tuottaakseen voittoa, ja niissä myös viestinnän rooli on pal-

vella tätä tarkoitusta. Yritykset ovat kuitenkin tilivelvollisia myös yhteiskunnalle ja 

eri sidosryhmille. 

• Julkisyhteisöt palvelevat yleistä etua, ja niiden tehtävä pohjaa lakeihin ja yhteiskun-

nallisiin sopimuksiin. Julkisyhteisöjen tulee tarjota kansalaisille riittävä tiedonsaanti 

heitä koskevista asioista sekä mahdollistaa osallisuus erilaisiin demokraattisiin proses-

seihin. 

• Kolmas sektori, eli järjestöt ja liitot edistävät itselleen tärkeää asiaa ja toimivat 

usein kiinteässä yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. 



   

 

 

11 

Heidän tavoitteensa on saada näkyvyyttä pystyäkseen ajamaan asiaansa mahdollisim-

man tehokkaasti. 

• Neljäs sektori edustaa tietyn asian ympärille kerääntynyttä vapaamuotoista ja spon-

taania kansalaistoimintaa. Mikäli liike järjestäytyy, siitä tulee osa kolmatta sektoria. 

Käsittelen tässä opinnäytetyössä viestintää yleisellä tasolla ja esimerkit tulevat erityyppisistä 

organisaatioista. Saatavilla olevan kirjallisuuden vuoksi erityisesti yritysviestinnän osuus ko-

rostuu tietoperustassa. 

2.1.2 Viestintä strategian toteuttajana 

Pitkän linjan liikkeenjohdon konsultti Mika Kamensky (2002, 17) määrittelee strategian näin: 

”Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta 

muuttuvassa maailmassa.” Tyypillisesti strategian on nähty olevan suunnitelma, joka määrit-

telee organisaation suunnan ja toiminnan laajuuden pidemmällä aikajänteellä. Strategia on 

johtamisen väline. Siinä organisaation omistaja- tms. johto määrittelee toiminnan suunnan, 

jota operatiivinen johto toteuttaa. Strategiassa tulisi määritellä organisaation perustehtävä: 

miksi se on olemassa. Lisäksi siinä otetaan kantaa 1) toiminnan päämääriin 2) siihen, missä ti-

lanteessa niiden kannalta ollaan tällä hetkellä ja 3) siihen, miten päämäärät pyritään saavut-

tamaan. Strategiatyössä asioita laitetaan tärkeysjärjestykseen, ja strategiassa voidaan huomi-

oida myös se, mitä organisaatio ei ole tai mitä se ei aio tavoitella. Tämän kautta pyritään var-

mistamaan, että kaikilla organisaatiossa on sama näkemys siitä, miksi ja miten toimitaan. Ide-

aalitilanteessa strategia auttaa muuttamaan toimintaa tavoitteellisemmaksi ja ohjattavam-

maksi. (Posti 2017, Kamensky 2002.)  

Kamenskyn (2002, 17) toinen määritelmä strategiatyölle on: ”Strategian avulla yritys hallitsee 

ympäristöä.” Kamensky jakaa tämän määritelmän kolmeen osaan: Yritys 1) sopeutuu ympäris-

tössä tapahtuviin muutoksiin, 2) muokkaa ympäristöä ja vaikuttaa ympäristössä ja 3) valitsee 

oman toimintaympäristönsä. Yrityksille strategiaan liittyykin asemoituminen liiketoimintaym-

päristössä sellaisella tavalla, joka on ihanteellinen ja mahdollisimman kannattava. Käytän-

nössä strategiatyössä tehdään organisaation kannalta keskeisiä päätöksiä siitä, missä bisnek-

sessä organisaatio ylipäätään toimii. Tämä merkitsee muun muassa [liike]toimintoja, asiakas-

segmenttejä, tuote- ja palvelupaletteja, arvoketjuja sekä toiminta-alueita koskevia päätök-

siä. Strategiatyössä tarkastellaan myös, miten organisaatio erottautuu muista toimijoista ja 

mikä on sen arvolupaus asiakkaille. (Hämäläinen, Maula & Suominen, 2016.) Koska mikään or-

ganisaatio ei toimi tyhjiössä, vuorovaikutussuhteet eri toimijoiden kanssa ovat keskeinen te-

kijä pyrkimyksessä saavuttaa tavoitteet. Kamenskyn mukaan onkin olennaista seurata ympä-

ristössä tapahtuvia muutoksia ja analysoida niiden seurauksia. Parhaat yritykset muokkaavat 

itse omaa toimintaympäristöään vaikuttamalla sidosryhmiinsä. (Kamensky 2002, 17-18.) 
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Strateginen viestintä on viestinnän kategoriana vielä melko uusi. Tässä opinnäytetyössä se 

määritellään kuten Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič ja Sriramesh (2007) viestinnäksi, 

joka tukee organisaation mission toteutumista ja vaikuttaa sen tärkeiden tavoitteiden saavut-

tamiseen. Richard Stantonin mukaan strateginen organisaatioviestintä tuo yritykselle kilpai-

luetua taktisilla resursseillaan, joilla se pystyy toimimaan muuttuvissa sisäisissä ja ulkoisissa 

olosuhteissa. Se vaikuttaa sidosryhmiin, julkisiin ja poliittisiin mielipiteisiin, ja sen tulisi olla 

paitsi saumattomasti linjassa koko organisaation strategian kanssa, integraalinen osa sitä. Or-

ganisaation viestintästrategian tulee viestiä organisaation kokonaistarkoitusta ja sen eri osien 

tuottamaa arvoa. (Stanton 2017, 7.) Ritakallion & Vuoren mukaan viestintä toteuttaa strate-

giaa luomalla uskoa. Tavoitteena on saada sidosryhmät uskomaan, että organisaation toiminta 

johtaa hyviin tuloksiin, ja että niiden kannattaa sen takia olla osa tätä toimintaa. (Ritakallio 

& Vuori 2018, 153-154.) Viestinnän ammattilaiset voivat auttaa strategian toteuttamisessa 

myös luomalla yhteyksiä organisaation sisällä (Aula & Mantere 2012, 43). 

Yrityksen brändi on aina lupaus jostakin. Brändiarvo muodostuu viestinnän keinoin rakenne-

tuista mielikuvista, jotka erottavat sen muista toimijoista. Brändiarvo tulee ansaita, ja sitä 

tulee jatkuvasti pitkäjänteisellä ja päämäärätietoisella työllä rakentaa. Yrityksiä hyvin hoi-

dettu brändi auttaa erityisesti kilpailullisessa menestyksessä, mutta se antaa tukea myös esi-

merkiksi talouden ja pääoman hallintaan. Johtuen niiden vahvasta mielikuvallisesta luon-

teesta, brändi ja imago voidaan myös romuttaa hyvinkin helposti. (Kulmala 2014, 187-189.) 

Julkishallinnollisten organisaatioiden yhteydessä ei puhuta niinkään brändeistä, mutta myös 

niiden kohdalla organisaation maineesta ja imagosta huolehtiminen on tärkeää, jotta organi-

saatio voi suorittaa tehtäviään ja nojata julkiseen rahoitukseen yhteiskunnan luottamuksesta 

nauttien (Valtioneuvoston kanslia 2016). Brändille läheinen käsite on maine. Maine on ulko-

puolisten tahojen tekemä arvio organisaatiosta, ja sitä pidetään organisaatioiden tärkeimpänä 

strategisena omaisuutena. Maineeseen kohdistuvia riskejä pidetään yhtenä vahingollisimmista 

uhista, joita organisaatioon voi kohdistua. (Aula & Heinonen 2017, 87.) 

Strategisen viestinnän merkityksen ymmärrys ja arvostus organisaatioissa on eri aikoina vaih-

dellut, mikä on myös näkynyt viestintäammattilaisten sijoittumisessa organisaation rakentee-

seen. Kun viestintä nähdään tärkeänä strategisena työkaluna, viestintä sijoitetaan organisaa-

tiorakenteessa lähelle ylintä johtoa. Jos taas viestinnän merkitystä koko organisaation tavoit-

teiden saavuttamiselle ei ymmärretä, vaan se nähdään yhtenä operatiivisena toimintona mui-

den joukossa, keskitetty viestintä saattaa olla organisaatiorakenteessa sijoitettuna osaksi 

muita ns. tukitoimintoja (Aula & Mantere 2012, Juholin 2017). Mitä kauemmaksi todellisesta 

päätöksenteosta viestintä sijoittuu, sitä vaikeampi sen on toteuttaa tavoitettaan välittää joh-

donmukaista, ajantasaista ja yhtenäistä viestiä organisaation toiminnasta ja tavoitteista ulos-

päin sekä toisaalta toimia tärkeänä linkkinä välittäen viestiä asiakasrajapinnasta johdolle. 

Viestintä ei voi toimia omassa kuplassaan, sillä kuten Kulmala kirjoittaa, organisaation 



   

 

 

13 

toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja puitteiden tulee vastata viestinnän avulla esiintuotua kä-

sitystä (Kulmala 2014, 187).  

Procom – Viestinnän ammattilaiset (2020) huomauttaa, että viestinnän vanhat rajat ovat ka-

toamassa. Koska on yhä vaikeampaa vetää rajaa esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän tai 

eri julkisuuskenttien välille, tarvitaan uusia kumppanuuksia ja yhteistyötä. Hallahan ym. to-

teavat, että viestintää toteutetaan postmodernina aikana toimintaympäristöissä, jotka ovat 

yhä fragmentoituneempia. Siksi strateginen viestintä ylittää perinteisten viestinnän koulukun-

tien totutut rajat ja vaatii holistista otetta sekä yhteistyötä monien eri sidosryhmien kesken. 

Vain monialaisella yhteistyöllä voidaan saada kattava kokonaiskuva organisaatiota koskevista 

ilmiöistä. Olennaisia tahoja ovat muun muassa johto, markkinointi, tekninen- sekä poliittinen 

viestintä. (Hallahan ym. 2007, 3-4).  

2.2 Asiakkaiden aikakaudella viestinnän merkitys korostuu 

Hämäläinen ym. (2016) kirjoittavat, että nykyajassa on erityinen tarve strategiselle herkkyy-

delle. Viestintää tehdään jatkuvasti monimutkaisemmaksi muuttuvammassa ympäristössä, 

jossa ennakoimattomuus lisääntyy (Conrad & Poole 2012). Tekninen, mobiili ja kaikkialle läpi-

tunkeva viestintä muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Tietoa on laajasti saatavilla, ja se monin-

kertaistuu ja monimutkaistuu jatkuvasti. Yhteisöt verkostoituvat. (ProCom 2020.) Viestinnän 

merkitys on muuttuvassa ajassamme tärkeämpää kuin koskaan (Goodman & Hirsch 2012, 3). 

2.2.1 Digitalisaatio muovaa toimintaympäristöä 

Digitalisaatiossa on kyse koko toimintaympäristön murroksesta, joka ei rajaudu vain omaan 

organisaatioon. Siinä on kysymys paitsi digitaalitekniikan uudenlaisesta käytöstä, myös inno-

vaatioista ja asiakaslähtöisyydestä. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016.) Digitalisaatio ei 

tarkoita teknologiaa itsessään, vaan teknologian mahdollistamia uudenlaisia tapoja toimia 

sekä muutosta yhteiskunnassa, talouden rakenteissa, ihmisten käyttäytymisessä, markkinoi-

den dynamiikassa ja yritysten toiminnassa. Digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen murros vai-

kuttavat kaikkien yritysten toimintaan joko suoraan asiakkaiden kautta tai välillisesti julkisen 

yleisön toiminnan muutoksena. (Ilmarinen & Koskela 2015, 22-23.) Suomi on kansainvälisen 

vertailun mukaan maailman kärkimaita digitaalisuuden hyödyntämisessä (Ali-Yrkkö, Mattila, 

Pajarinen & Seppälä 2019).  

Digiaikana asiakkaan mahdollisuus valita on kasvanut. Uudet innovaatiot leviävät globaalisti 

paljon nopeammin kuin aikaisemmin, ja tuotteita ja palveluja voi tilata helposti toiselta puo-

lelta maailmaa, jos sieltä löytyy parempi tarjonta. Kilpailu kiristyy, ja yritysten on toimittava 

asiakkaan ehdoilla. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016; Ilmarinen & Koskela 2015.) Digitali-

saatio tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden uudenlaisiin aktiivisiin rooleihin. Asiakkaat voivat 

toimia 
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• palvelun tuottajina tai asiakaspalvelijoina tarjoamalla tukea ja neuvoja 

• markkinoijina tai sisällöntuottajina jakamalla kokemuksiaan ja arvioita 

• tuotteiden ja palvelujen kehittäjinä antamalla kehitysideoita tai osallistumalla kehit-

täjäyhteisön työhön 

• yrityksen tai sen tuotteiden arvostelijoina tai vahingoittajina negatiivisella viestin-

nällä. 

(Ilmarinen & Koskela 2015.) 

Nykyisin asiakkaat myös määrittävät tavat, kanavat ja ajankohdat, joilla he haluavat olla vuo-

rovaikutuksessa yrityksen kanssa. Perinteisen massamarkkinoinnin sijaan asiakkaat odottavat 

tasa-arvoista dialogia, jossa asiakkaan maailma tunnetaan ja huomioidaan. (Ilmarinen & Kos-

kela 2015, 179-181). Digitalisaatio tuo asiakkaat uudella tavalla organisaatioiden lähelle, kun 

ne ovat helposti tavoitettavissa ilman välikäsiä. Digitaalisen aktiivisuuden kautta yritykset 

voivat saada arvokasta tietoa siitä, mikä asiakasta kiinnostaa ja millaiset asiat puhuttelevat 

heitä. Suosittelut ja jakamiset sosiaalisessa mediassa ovat tärkeitä keinoja tavoittaa myös uu-

sia asiakkaita. (Ilmarinen & Koskela 2015, 180-181.) 

2.2.2 Asiakkaiden kokemusmaailmaa on ymmärrettävä 

Digiajan organisaatioiden johtamisessa korostuu ihmislähtöinen ajattelu- ja toimintatapa. 

Analyyttinen suunnittelemisen ja laskemisen rinnalle on noussut yhä tärkeämmäksi asiakkai-

den kokemusmaailman ymmärtäminen ja tulkitseminen. Digitaalisen ajan asiakassuhteissa ko-

rostuu tarve ymmärtää asiakkaan tilannetta, odotuksia ja elämää. Kysymys on vuorovaikutuk-

sesta ja vuoropuhelusta, eli dialogista, jonka asiakas kokee tärkeäksi tai hyödylliseksi. (Ilmari-

nen & Koskela 2015, 177.) Hämäläinen, Maula & Suominen (2016, 10-11) kirjoittavat: ”Tässä 

ajassa pärjäävät ne yritykset, jotka ottavat tosissaan yksilöllisten kokemusten merkityksen ja 

voiman. Johdon työ suuntautuu yhä enemmän asiakas- ja henkilöstökokemusten ymmärtämi-

seen, mikä haastaa tarkastelemaan johtajuutta organisaatioissa uudella tavalla.” Heidän mu-

kaansa asiakkaan tarpeita ja asiakaskokemusta voidaan nykyisin jopa pitää tärkeiden päätös-

ten kriteerinä: jos suunniteltu muutos tai uudistus ei paranna millään tavalla asiakaskoke-

musta, sen voi jättää toteuttamatta. Yritysten strategiset valinnat kumpuavat yhä enemmän 

niistä verkostoista ja ekosysteemeistä, joiden osana ne toimivat. Näiden yhteistyösuhteiden 

hallitsemisesta tulee yrityksille yhä tärkeämpää. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016, 10-

11.) 

Asiakaslähtöisyys nähdäänkin yrityksissä yhä enemmän strategisena kilpailukeinona (esim. 

Grönroos 2007). Hämäläinen ym. korostavat, että tulevaisuuden palvelujen innovointiin tarvi-

taan syvällisempää ymmärrystä asiakkaan kokemusmaailmasta ja asiakkaan arjen hahmotta-

mista. ”Tämä edellyttää ennen kaikkea empatiaa, joka ei kumpua omista päämääristä ja 
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tavoitteista, vaan halusta ymmärtää asiakasta.” (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016.) Pai-

nopisteen siirtyminen yrityksen kontekstista asiakkaan kontekstiin edellyttää sekä syvää ym-

märrystä asiakastarpeista ja huomion siirtämistä tuotteista asiakkaaseen, että uudenlaisten 

mittareiden kehittämistä: asiakkaiden keskittämisaste, suositteluhalukkuus sekä asiakastyyty-

väisyys ja -uskollisuus ovat nyt esimerkkejä organisaatioiden keskeisistä mittareista (Saarijärvi 

2018, Grönroos 2007). 

Asiakkaiden osallistumisesta ja osallistamisesta puhutaan viestinnässäkin yhä enemmän 

(Luoma-aho & Pekkala, 2019). Koska asiakkaat, kuluttajat ja henkilöstö osallistuvat yritysten 

toimintaan ja arvon luontiin entistä merkittävämmällä painoarvolla, digitaalinen murros de-

mokratisoi viestinnän. Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa todetaan: ”Digitalisaatiokehi-

tyksen myötä kansalaiset ovat itse yhä merkittävämpiä viestijöitä ja yksilöllisiä toimijoita. He 

tuottavat ja jakavat aktiivisesti tietoa sekä keskustelevat verkossa, jossa on helppo tavoittaa 

samoin ajattelevia.” (Valtioneuvoston kanslia 2016, 11.)  

Myös asiakkaiden tunteilla on tärkeä rooli (Luoma-aho 2008, 80). Ilmarisen & Koskelan mu-

kaan asiakkaan ymmärtämisen tulee näkyä vuorovaikutuksen sisällössä, ajoituksessa ja kana-

vavalinnoissa. Avoimuus, mutkattomuus ja tasavertaisuus leimaavat digitaalisen ajan dialogia 

yrityksen ja asiakkaiden välillä, ja perinteisten viestintäosastojen tuottamien ”korporaatiotie-

dotteiden” aika asiakasviestinnässä on ohi. (Ilmarinen & Koskela 2015, 178; Goodman & 

Hirsch, 2012, 2.) Markkinoinnin saralla hyperpersonointi, eli tuotteiden räätälöinti asiakasta 

koskevan tiedon avulla juuri kyseiselle henkilölle sopiviksi, on yhä yleisempää. Personointiin 

liittyy kaiken saatavilla olevan (asiakas)tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen. 

(Gerdt & Eskelinen 2018.) Koska ihmiset ovat tottuneet henkilökohtaiseen kohteluun markki-

noinnissa, myös muilla viestinnän osa-alueilla alkaa olla paineita tuottaa yksilöllisempää sisäl-

töä. Puhutaan jo massaviestinnän merkityksen heikentymisestä: koska suurille yleisöille suun-

nattu viestintä ei kosketa läheskään kaikkia sen vaikutuspiirissä olevia, nähdään, että siinä 

tuotetaan paljon ”hukkaa”. (Botan 2018, 159.)  

Asiakkaiden tuntemisen merkitys kulminoituu kriisin iskiessä, jolloin nopea ja oikeasisältöinen 

kriisiviestintä on tilanteesta selviämisen ytimessä (Sorainen 2018, 301). Kriisissä viestinnän 

strateginen painoarvo nousee äärimmilleen, ja sidosryhmien tuntemisen tärkeys korostuu 

huippuunsa. Kriisin jo yllätettyä on liian myöhäistä alkaa hankkia syvällistä ymmärrystä siitä, 

miten asiakkaiden tunteet tulisi huomioida (esim. Falkheimer & Heide 2018; Conrad & Poole 

2012). 

2.3 Miten viestinnässä kartutetaan asiakasymmärrystä 

Kohderyhmien tunteminen kuuluu keskeisenä osana strategisen viestinnän suunnitteluun. Kye-

täkseen vaikuttavaan viestintään organisaatioiden on tunnettava eri tahojen intressit, arvos-

tukset ja odotukset sekä missä ja miten organisaatio voi kommunikoida heidän kanssaan. 
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(Juholin 2017.) Konkreettisen sidosryhmäyhteistyön lisäksi tarvitaan jatkuvaa organisaation 

toimintaympäristön, tulevaisuuden trendien ja sidosryhmien mielipiteiden monitorointia. 

(Luoma-aho 2008, 90-91.)  

Esimerkiksi Valtionhallinnon viestintäsuositus korostaa valtionhallinnon viestinnän tahtotilaa 

näin: ”Kansalaisia on osattava kuunnella. Heidän odotuksensa viranomaisia kohtaan on tun-

nettava, kun hallintoa ja palveluja kehitetään. Viestinnällä tehdään hallinto, viranomaistoi-

minta ja palvelut tutuiksi sekä luodaan edellytykset kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuk-

selle. Yhteiskunnalliset ilmiöt on tunnistettava. Kansalaisten tiedon ja vuorovaikutuksen tar-

peisiin vastataan ennakoivasti.” (Valtioneuvoston kanslia 2016, 11.) Juholin huomauttaa, että 

sidosryhmien tuntemiseen yhdistyy myös eettisiä näkökulmia siitä, onko organisaation toi-

minta vastuullista ja hyväksyttävää (Juholin 2017, 143).  

Digitaalisen sisältöstrategian asiantuntijat Kati Keronen & Katri Tanni kirjoittavat, että vaikka 

asiakkaat valitsevat palvelu- ja tiedonhakupaikaksi yhä useammin ja enenevässä määrin ver-

kon eri kanavat, vain harva organisaatio kertoo tietävänsä kunnolla, millaisia tuloksia niissä 

voidaan saavuttaa. Kerosen ja Tannin mukaan osaaminen ja keinovalikoima eivät istu digitaa-

liseen aikaan, jolloin kaiken onnistumisen perustana on asiakasymmärrys. Heidän mukaansa 

markkinoinnilla, viestinnällä ja toisinaan jopa myynnillä on aivan liian vähän tietoa asiak-

kaista, ja hiljaista tietoa ei osata hyödyntää. He nostavat akuuteimmiksi ongelmiksi sen, että 

asiakkaita ei tunneta, eikä heidän motiivejaan ymmärretä riittävällä tasolla. Viestinnän ja 

markkinoinnin yhteys liiketoimintoihinkin voi olla niin ohut, ettei toimia pystytä kunnolla prio-

risoimaan liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin. (Keronen & Tanni 2017, 9.) 

Myös Elina Piskonen (2018, 54-55) tuli viestinnän palvelumuotoilua tutkivassa opinnäytetyös-

sään siihen tulokseen, että viestinnän kentällä asiakasymmärrykseen panostaminen on edel-

leen melko vieras ajatus. Kehittämistoimia tehdään ilman edeltävää asiakastutkimusta ja uu-

sia viestintätoimia innovoidaan ilman suoraa yhteyttä kohderyhmiin. Kehittäminen pohjaa 

usein oletuksiin asiakkaista ja heidän tarpeistaan, ei aitoon tietämykseen. 

2.3.1 Kuka on viestinnän asiakas? 

Asiakkaita koskevista termeistä ei ole olemassa yhtä yhtenäistä käsitystä viestinnän kentällä, 

vaan kohderyhmistä puhutaan monenlaisilla nimityksillä. Carl H. Botan huomauttaa, että osu-

villa termivalinnoilla voidaan selkiyttää toimijoiden ja toimintojen välisiä suhteita, mutta toi-

saalta ylimalkaisilla termeillä voidaan myös hämärtää kuvaa siitä erilaisten toimijoiden moni-

naisesta suhdekentästä, jonka parissa strategisen viestinnän ammattilaiset työskentelevät. 

Hän korostaa, että termien käyttö on hyvin kontekstisidonnaista ja riippuu organisaation toi-

minnan tarkoituksesta. Siinä, missä mainonnassa ja yhteiskuntasuhdetyössä puhutaan ylei-

söstä (audience, public), esimerkiksi poliittisessa viestinnässä termi voi olla äänestäjät (vo-

ters). Hänen mukaansa strategisessa viestinnässä [englanninkielisessä maailmassa] yleisimmin 



   

 

 

17 

käytössä olevat termit ovat sidosryhmät (stakeholders), asiakkaat (customers), markkinat 

(markets) ja yleisöt. (Botan 2018, 55-58.) 

Elina Piskonen (2018) toteaa, että viestintää tulisi tarkastella palveluna, jotta se vastaisi ai-

dosti ihmisten tarpeisiin. Viestintä ei kuitenkaan ole perinteisesti mieltänyt itseään asiak-

kaille suunnatuksi palveluksi. Laajalla haulla sekä suomalaisiin että kansainvälisiin kirjastotie-

tokantoihin ei loppuvuodesta 2020 löytynyt yhdistelmällä ’viestintä + asiakas’ (suomeksi ja 

englanniksi) relevantteja kirjallisuustuloksia strategisen viestinnän alueelta. Botanin mukaan 

asiakas-termiä käytetään lähinnä markkinointiviestinnässä. Hän määrittelee asiakkaan henki-

löksi, joka ostaa tai saattaa ostaa organisaation tuotteita tai palveluita, eli termi on sidok-

sissa markkinoiden käsitteeseen. Suomessa termiä asiakas on kuitenkin alettu käyttää yhä 

enemmän myös liiketoiminnasta irrallaan. Julkisessa hallinnossa puhutaan palvelujen yhtey-

dessä jo yleisesti asiakkaista (esim. Valtiovarainministeriö 2013).  

Suomessa viestinnässä käytetään usein termiä sidosryhmä (Juholin 2017). Viestinnän kohde-

ryhmiä voi kutsua sidosryhmiksi vain silloin, kun niillä on yhteys organisaation tavoitteisiin. 

(Botan 2018, 58.) Sidosryhmät ovat tahoja, joilla on intressi organisaation toimintaa kohtaan. 

Ne ovat joko itse mukana vaikuttamassa siihen, tai ovat sen vaikutuksen piirissä (Freeman 

1984). Sidosryhmäajattelun mukaan organisaatiota ei voi olla olemassa ilman vuorovaikutus-

suhdetta muiden kanssa. Organisaatioiden strateginen tehtävä onkin toimia tavalla, joka vas-

taa sidosryhmien odotuksiin. Sanotaan, että organisaatio tarvitsee sidosryhmiltään sosiaalisen 

”toimintaluvan” (social licence to operate), jotta se voi olla olemassa (Wilburn & Wilburn 

2011). Viestinnällä pyritään sidosryhmien keskuudessa luomaan positiivista tunnettuutta ja 

myönteisiä mielikuvia. Jos hyvä maine pitää yhteistyötä yllä ja sidosryhmien luottamus hel-

pottaa organisaation toimintaa, voidaan puhua luottamuksen avulla saavutetusta sosiaalisesta 

pääomasta. (Luoma-aho 2008, 81-86.)  

Elisa Juholinin mukaan sidosryhmiin kuuluvat kaikki tahot, joiden kanssa organisaatio on vuo-

rovaikutuksessa tai joista se on jollain tapaa riippuvainen. Vaikutuspyrkimykset ovat kaksi-

suuntaisia: myös sidosryhmät pyrkivät vaikuttamaan organisaation toimintaan. Sidosryhmien 

odotukset voivat olla keskenään ristiriitaisia, mikä tekee viestimisestä vaativaa. Oman haas-

teensa tuo se, että sidosryhmäkartta eri ryhmien painoarvoineen voi muuttua, ja nykyisessä 

viestintäympäristössä kaikkia sidosryhmiä on mahdotonta tuntea ja tunnistaa. Hän mainitsee 

viestinnän ratkaiseviksi sidosryhmiksi henkilöstön, asiakkaat ja rahoittajat, sillä ne ovat orga-

nisaation toiminnan ja jatkuvuuden kannalta olennaisia. (Juholin 2017, 142.) Stanton (2017) 

lisää listaan mm. päättäjät ja lainsäätäjät, johdon, alihankkijat, tavarantoimittajat, ammat-

tiliitot, median, kansalaisjärjestöt, viranomaiset, analyytikot ja meklarit. 

Leif Åberg (2000, 27-28) puhuu sidosryhmien sijaan mieluummin yhteistyö- ja kohderyh-

mistä, sillä sidosryhmäajattelu sulkee vaihdantasuhteen puuttumisen vuoksi pois joitain 
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tärkeitä tahoja, kuten suuren yleisön, kilpailijat tai yhden asian liikkeet. Stanton (2017, 135) 

puolestaan käyttää sidosryhmien ulkopuolisesta ryhmistä termiä yhteisö (community). Åberg 

toteaa, että voidaan myös puhua viestinnän osapuolista, sillä yhtä kattavaa vastaanottajakäsi-

tettä ei viestinnän kentästä löydy. Parasta on siis käyttää kulloiseenkin kontekstiin sopivaa ni-

mitystä. (Åberg 2000, 28.) 

Åbergin mukaan yhteistyö- ja kohderyhmien erittely kuuluu viestinnän taktiseen suunnitte-

luun, ja se tulisi tarkistaa vuosittain. Tarpeen mukaan yhteistyö- ja kohderyhmiä sekä tär-

keitä henkilöitä lisätään tai poistetaan ja samalla tarkistetaan niille suunnatut perusviestit 

sekä yhteydenpidon keinot. (Åberg 2000, 237) 

2.3.2 Asiakasymmärrystä mittaamalla ja luotaamalla 

Asiakasymmärrys on organisaation tarpeisiin suodatettua asiakastietoa, eli sellaista tietoa 

asiakkaista, joka hyödyttää organisaatiota toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä 

(Smith, Wilson & Clark, 2006). Strategisessa viestinnässä puhutaan asiakastiedon hankinnan 

yhteydessä erityisesti viestinnän tulosten mittaamisesta (esim. European Communications Mo-

nitor 2015, Leppäniemi & Hepola 2019) sekä toimintaympäristön luotaamisesta (ProCom 

2020). Viestinnän mittaaminen keskittyy viestinnän vaikutusten kuvaamiseen määrällisten tai 

laadullisten mittareiden kautta (Luoma-aho 2017). Luotaaminen puolestaan pyrkii havaitse-

maan muutossignaaleja sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä. Luotauksella tutkitaan 

erityisesti muutoksia ympäristön arvostuksissa ja odotuksissa. (Åberg 2000, 238-241.) 

Mittaamista on viestinnän kentällä vastustettu positivismin kritiikillä, jonka mukaan sosiaali-

set ilmiöt eivät ole helposti pelkistettävissä yksiselitteisten muuttujien alle. ”Viestintä on niin 

kietoutuneena kaikkeen ihmisten väliseen ja organisaatioiden sisäisiin ja keskinäisiin suhtei-

siin, että sen irrottaminen kontekstistaan ja tutkiminen on aina enemmän tai vähemmän kei-

notekoista”, Elisa Juholin kirjoitti vuonna 2008 (Juholin 2008, 250). Taloudelliset paineet ovat 

kuitenkin luoneet enenevästi tarvetta myös viestinnälle osoittaa, että sen toiminta on tulok-

sellista. Mittareiden tuottama tieto auttaa priorisoimaan toimintaa ja suuntaamaan resursseja 

sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Juholinin ja Luoma-ahon (2017) mukaan viestintäammatti-

laisen ammattitaitoon kuuluu nykyisin osata esittää viestinnän vaikuttavuutta numeroin. 

European Communications Monitor 2015 tutki viestinnän ammattilaisten näkemyksiä luotaami-

sesta. Vain hiukan yli puolella osallistuneiden viestijöiden organisaatioista oli luotaamiseen 

liittyvä strategia (55,7 %). Suomessa luotaamista tehtiin huomattavasti keskiarvoa vähemmän, 

vain reilussa kolmasosassa organisaatioita (37,5 %). Tärkeimmät syyt viestintäympäristön luo-

taamiselle ja sidosryhmien kuuntelulle olivat vastaajien mielestä organisaation tavoitteiden 

edistäminen sekä sen legitimiteetin turvaaminen. (European Communications Monitor 2015, 

53-69.) Vielä vuonna 2017 globaalisti vain noin puolet organisaatioista mittasi viestintänsä tu-

loksia tavalla tai toisella (Juholin & Luoma-aho 2017, 13). Suomessa joka neljäs ei ollut 
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asettanut viestinnälle mitään mitattavia tavoitteita (STT & ProCom 2017). Jim Macnamara to-

tesi samana vuonna tutkimuksessaan, että 80—95 % organisaatioiden viestintäresursseista oli 

keskitetty omien viestien lähettämiseen. Sidosryhmien kuunteluun käytetty panos kokonais-

työstä oli siis hyvin pieni. On myös kritisoitu, että viestinnässä keskitytään edelleen liikaa 

mittaamaan omaa tekemistä kuin sen vaikutuksia. Sidosryhmien näkökulmaa tutkitaan usein 

vain organisaation omista lähtökohdista käsin. (Macnamara 2017.)  

Viestinnän mittaamisen tärkeäksi kokevien määrä on kuitenkin ollut nousussa. ProComin selvi-

tyksessä viestinnän mittaamista piti tärkeänä jopa 97 % vastaajista (STT & ProCom 2017). Joh-

tavien viestijöiden mielipiteitä koskevassa tutkimuksessa (ProCom 2019) sekä viestintäjohta-

jat että viestintäpäälliköt pitivät viestinnän mittaamista ja monitorointia toiseksi tärkeim-

pänä kehitysalueenaan heti vaikuttajaviestinnän jälkeen. Sen merkitys oli noussut jatkuvasti 

vuodesta 2015: tällöin sen koki tärkeäksi kehityskohteeksi viidesosa johtavista viestijöistä, 

kun vuonna 2019 tätä mieltä oli jo kolmasosa. Erityisen tärkeänä mittaamista ja monitorointia 

pitivät julkisen sektorin (51 %) sekä pörssiyritysten (38 %), eli suurten organisaatioiden johta-

vat viestijät. Globaalissa viestijätutkimuksessa (USC Annenberg Center for Public Relations 

2019) tärkein syy uusien teknologioiden käyttöön oli paine tuottaa mitattavia lukuja viestin-

nän tuloksellisuudesta.  
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Kyselyt ja barometrit ovat yleisin tapa kartoittaa viestinnän osa-alueiden toimivuutta. 

Niistä esimerkkejä ovat esimerkiksi työyhteisö- ja henkilöstötutkimukset, maine-, brändi- 

ja imagokyselyt sekä -barometrit. (Juholin 2017, 295.) 

Verkkosivuanalytiikalla voidaan seurata sivuston kävijäliikennettä. Analytiikalla saadaan 

tietoa esimerkiksi siitä, miten sivustolle on tultu, kauanko sivuilla viivytään, miten sivus-

tolla liikutaan ja mitkä ovat suosituimpia tai vähiten suosittuja sisältöjä sivustolla. Analyy-

sin avulla voidaan tehdä päätelmiä sivuston löydettävyydestä sekä sivustorakenteen ja si-

sältöjen toimivuudesta. (Juholin 2017, 277.)  

Sosiaalisen median analytiikalla voidaan saada tietoa esimerkiksi yhden postauksen tavoit-

tamista ja sitä klikanneista ihmisistä, tykkäysten, kommenttien ja jakojen määrästä sekä 

videoiden katselupituuksista (Conduit & Dolan 2017, 50-51).  

Mediaseuranta tapahtuu sähköisten palvelujen avulla. Ne laativat seurantaraportin, jossa 

löytyy tietoa esimerkiksi juttumääristä ja niiden potentiaalisen yleisön laajuudesta. Media-

seurannassa saatetaan arvioida myös juttujen sävyä ja huomioarvoa laadullisin keinoin. (Ju-

holin 2017, 297.) 

Paneelit sopivat esimerkiksi mielipiteiden kartoitukseen, tuotteiden tai konseptien testaa-

miseen, lanseerauksiin ja käytettävyystestaukseen (Juholin 2017, 296). 

Organisaation toiminnan mittarit antavat osviittaa siitä, millainen vaikutus viestintätoi-

milla on koko organisaation tuloksiin. Tätä vaikutusta mitataan esimerkiksi rahavirroissa, 

kappalemäärissä ja prosenttiosuuksissa, ja mittarit ovat usein aikaan sidottuja. (Juholin 

2017, 304). 

Taulukko 2: Yleisimpiä asiakastiedon lähteitä viestinnässä 

Mittaamisen perinteisiä välineitä ovat olleet esimerkiksi sidosryhmäkyselyt ja mediaosumien 

analysointi. Viestinnän mittaamisen fokus on siis ollut enemmän oman menneen toiminnan ar-

vioinnissa, ei niinkään asiakkaiden odotusten luotaamisessa ja niiden vaikutuksissa tulevaan 

toimintaan (Juholin & Luoma-aho 2017). Voidaankin sanoa, että strategisessa viestinnässä ei 

asiakaslähtöisyys tähän asti ole ollut johtava periaate. Viime aikoina mittaamisen painopiste 

on siirtynyt enemmän vaikuttavuuteen. Sen mittareita ovat esimerkiksi markkinaosuus, osake-

kurssi, asiakasuskollisuus ja varainhankinnan kehitys. (Juholin & Luoma-aho 2017.) Kuitenkin 

vielä 2017 vain alle kolmasosa ProComin kyselyn vastaajista mittasi viestinnän vaikuttavuutta 

liiketoimintaan ja brändiarvoon (STT & ProCom 2017).  

Viestinnän asiakastutkimus on ollut pääosin kvantitatiivista. Juholinin mukaan kvalitatiivista 

tutkimusta on viestinnässä käytetty vähemmän, koska se tuottaa suppeampia aineistoja, sen 
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ammattilaisia on vähemmän, ja se on hitaampaa sekä kalliimpaa toteuttaa. (Juholin 2008, 

237-250.) Nyt etnografiset menetelmät tekevät tuloaan myös viestintään, ja ihmisten toimin-

taa tutkitaan myös heidän luonnollisissa elinympäristöissään. Muita nykyhetken luotaamisen 

välineitä ovat esimerkiksi sosiaalisen median kuuntelu ja julkisen keskustelun analysointi, 

joilla selvitetään ihmisten odotuksia ja pyritään poimimaan heikkoja signaaleja. Tulevaisuu-

den ennakointi asiakkaita kuuntelemalla on jo hyvin asiakaslähtöistä toimintaa. Siinä organi-

saatiot luopuvat perinteisestä tavastaan määritellä itse, mitä, milloin ja keitä halutaan kuulla 

ja antavat äänen tahoille ja asioille, joita ei vielä ennakkoon tunneta. (Juholin & Luoma-aho 

2017.)  

Mittaaminen kohdistuu yhä enemmän jaettuun mediaympäristöön sekä big datasta louhittuun 

tietoon (Juholin & Luoma-aho 2017, 15-20, Sivunen 2017). Suomalaisten viestintäjärjestöjen 

tutkimuksessa (ProCom ym. 2018) hyödyllisimpinä mittareina pidettiin sidosryhmä- ja maine-

tutkimuksia (59 %) sekä liiketoiminnallisia tai toiminnallisia tuloksia (49 %). USC Annenberg 

Center for Public Relations totesi globaalissa viestijätutkimuksessaan (2019), että erilaisten 

teknologisten työkalujen saatavuus viestijöille kasvaa räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä perin-

teisen median seurannan välineet ovat vielä käytetympien listalla, mutta sosiaalisen median 

ja verkkosivustojen seurantaan ja hallintaan suunnattujen työkalujen nähdään nostavan mer-

kitystään niiden ohi tulevaisuudessa. 

 

Työkalu Nyt Arvio tulevaisuudesta 

Mediaseuranta 44 % 50 % 

Verkkoanalytiikka 35 % 54 % 

Sosiaalisen median hallinta 34 % 51 % 

Sosiaalisen median luotaaminen 27 % 54 % 

Taulukko 3: Mitä teknisiä työvälineitä viestinnän ammattilaisten käyttävät nyt, ja miten he 

arvioivat niiden tulevaa tarvetta (USC Annenberg Center for Public Relations 2019) 

Asiakaskokemuksen optimointiin liittyvä teknologia nähtiin tärkeimpänä teknologiana, jonka 

toivottiin kehittyvän viestinnän alueella tulevina vuosina. Vastanneista toimitusjohtajista sitä 

piti tärkeänä jopa kolmasosa, viestijöiden luku oli jonkin verran alhaisempi (18 %). Noin puo-

let kaikista vastaajista piti asiakaskokemukseen liittyvien teknologioiden hallintaa tärkeinä 

viestinnän tulevaisuuden taitoina. (USC Annenberg Center for Public Relations 2019.) 
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2.3.1 Mitä ja miten pitäisi seurata? 

Koska viestintää tehdä niin monenlaisilla areenoilla ja eri puolilla organisaation toimintaa, voi 

olla vaikeaa rajata, mitä osa-alueita kannattaisi mitata. Mitattavat asiat tulisi valita organi-

saation strategisten tavoitteiden mukaan. Juholinin ja Luoma-ahon (2017, 15) mukaan ennen 

mittareiden määrittelyä ja mittaamisen aloittamista tulisi vastata näihin kysymyksiin: 

• Mitä ja millaisia tuloksia viestinnällä tulisi saavuttaa? 

• Millaisia asioita viestinnällä voidaan estää, ehkäistä tai minimoida? 

• Millä aikavälillä tuloksia odotetaan? 

• Mitä yhteiskunnallisia tai muita muutoksia tulee seurata ja keitä meidän tulee kuun-

nella? 

Markkinointiviestinnän ammattilaisilta mittaamista ei nykypäivänä enää toivota, vaan sitä 

vaaditaan, kirjoittaa Joel Järvinen (2017). Mittaamisella pyritään sekä osoittamaan viestintä-

toiminnan tärkeyttä johdolle että hyödyntämään sen tuloksia toiminnan kehittämiseen. Siitä 

huolimatta vain harva organisaatio on onnistunut rakentamaan toimivan ja uskottavan mitta-

riston markkinointiviestinnän tehokkuuden mittaamiseksi, raportoimiseksi ja toiminnan kehit-

tämiseksi. Järvisen mukaan monissa organisaatioissa käytetyt mittarit ja tavoitteet ovat kau-

kana toisistaan, sillä asetetut tavoitteet ovat liian abstrakteja tai epätarkasti määriteltyjä mi-

tattaviksi. Digitaalisen mittariston suuri määrä voi myös johtaa tilanteeseen, jossa mittariston 

sekavuus tekee tulosten tulkinnasta mahdotonta. (Järvinen 2017.) 

Joel Järvinen korostaa, että tavoitteita tulisi mitata sekä pitkän aikavälin menestymisen että 

lyhyen aikavälin tuottavuuden suhteen. Hän jakaa mitattavat asiat kolmeen kategoriaan, 

joista kaikista tulisi olla elementtejä digitaalisen markkinointiviestinnän tavoitteissa: 

1. Myyntitavoitteet (esim. myynti sekä myyntimahdollisuudet) 

2. Bränditavoitteet (esim. näkyvyys, tunnettuus, mielikuva ja kiinnostavuus) 

3. Asiakkuustavoitteet (esim. kokemus, tyytyväisyys, uskollisuus, sitoutuminen ja suosit-

telut) 

Myyntitavoitteet kertovat digitaalisen markkinointiviestinnän kyvystä lisätä myyntiä lyhyellä 

aikavälillä. Bränditavoitteet liittyvät organisaation pitkän aikavälin potentiaaliin hankkia uu-

sia asiakkaita. Asiakkuustavoitteet kertovat olemassa olevien asiakkaiden säilymisestä ja sitä 

kautta pitkän aikavälin menestyksestä. Vaikka keskittyminen vain yhteen näistä johtaa usein 

yksiulotteiseen kokonaiskuvaan ja digitaalisen markkinointiviestinnän osaoptimointiin, käytän-

nössä monet organisaatiot tekevät niin. Mittareiden tulisi olla monipuolisesti valittuja myös 

siten, että mukana olisi sekä määrällisiä että laadullisia mittareita, joilla katsotaan sekä 

eteen- että taaksepäin. Kuhunkin tavoitteeseen tulisi valita sitä kuvaava avainmittari (key 

performance indicator) sekä sitä tukevia apumittareita. (Järvinen 2017, 65-66.) Jotta 
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erilaisten mittareiden määrä ei kasvaisi epätarkoituksenmukaisen suureksi, syytä olisi koota 

kokonaiskuva organisaatiossa käytössä olevista mittareista palvelemaan koko organisaation ja 

viestinnän tavoitteita (Juholin & Luoma-aho 2017,18-19).  

Järvinen huomauttaa, että markkinointiviestinnässä ajatellaan jostain syystä usein, että mit-

taamisen tulisi olla absoluuttisen tarkkaa, mutta ei ole olemassa yhtäkään virheetöntä mit-

tausmenetelmää. Digitaalinen data esimerkiksi sopii hyvin lyhyen aikavälin tuottavuuden mit-

taamiseen, mutta se kertoo huonosti asiakkaiden asenteista, ajatuksista ja tunteista, jotka 

vaikuttavat pitkän aikavälin tavoitteisiin. (Järvinen 2017, 68.) Mittaaminen vaatii myös analy-

tiikan ammattitaitoa kysymystenasettelussa ja tulosten tulkinnassa, muuten vaarana on tuot-

taa virheellistä informaatiota (Leppäniemi & Hepola 2019). Ali-Yrkön ym. (2019, 10) mukaan 

analytiikan ulkoistukset ovat Suomessa verrattain pieniä muihin ICT-osaamisen ulkoistuksiin 

verrattuna, ja suurimmassa osassa massadataa hyödyntävistä yrityksistä ainakin kaksi kolmas-

osaa analysoinnista tehdään oman henkilöstön voimin. Nelimarkka & Sund (2017) huomautta-

vat, että massadatan analysoinnin markkinoilla kaikki välineet eivät välttämättä uskottavasti 

vastaa viestinnän tarpeita tukeviin kysymyksiin. Tarkkana tulee olla esimerkiksi sellaisten ai-

neistojen kanssa, jotka on muodostettu alun perin muuhun kuin tutkimustarkoitukseen. Onnis-

tuneeseen analyysiin tarvitaan tutkimustaitoja, joissa yhdistyvät sekä laskennallinen että yh-

teiskuntatieteellinen osaaminen. He peräänkuuluttavatkin analyytiikkaosaamisen kasvatta-

mista organisaatioissa.  

2.4 Mitä tuloksilla tehdään? 

Said ym. mukaan asiakasymmärryksen prosessi koostuu määrittely- ja hankintavaiheesta, ym-

märryksen levittämisestä organisaatiossa sekä yhdessä sovituista käytännöistä sen hyödyntä-

miseksi. Asiakasymmärrys tallennetaan osaksi organisaation institutionaalista muistia. (Said, 

McDonald, Wilson & Marcos, 2015).  

Tulosten käsittely on mittaamisen tärkein vaihe. On päätettävä, miten niitä tulkitaan ja mil-

laisiin toimiin tulkintojen pohjalta ryhdytään. Juholin ja Luoma-aho (2017, 21) muistuttavat, 

että kehittämiseen tulisi osallistaa mahdollisimman suurta joukkoa asianosaisia. Arvioinnin ja 

kehittämisen ei myöskään tulisi jäädä pelkäksi keskusteluksi, vaan mittaamisen prosessi ja tu-

lokset tulisi dokumentoida ja jatkotoimia tulisi pohtia asianmukaisella kokoonpanolla, kuten 

johdon kanssa.  

Elisa Juholin puhuu viestinnän arvioinnista, joka selvittää viestinnän suunnittelun, toiminnan, 

vaikuttavuuden ja kehittämisen tilaa (Juholin 2017, 287). Åberg (2000, 266) ja Järvinen (2017) 

huomauttavat, että vaikka datasta voidaan päätellä tietyn viestintätoimen yhteyksiä esimer-

kiksi asiakkaan ostopäätökseen, data ei kerro, mitä kaikkia muita tekijöitä päätöksen taus-

talla on ollut. Yksittäisten viestintätoimien tehokkuuden arvioinnin sijaan onkin parempi 
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arvioida viestinnän tehoa yleisellä tasolla, sillä lopputulokseen vaikuttaa myös muita teki-

jöitä, kuten työyhteisön maine tai kilpailijan samanaikainen toiminta (Åberg 2000, 267-268).  

Åbergin (2000, 269-281) mukaan viestintää voidaan arvioida kolmella tasolla: vaikuttavuuden, 

laadun ja resurssitehon osalta. Viestinnän vaikuttavuus edellyttää hänen mukaansa aina muu-

tosta, ja siksi vaikuttavuutta arvioidaan vertaamalla. Verrata voidaan esimerkiksi omiin aiem-

piin tuloksiin, tavoitteisiin tai kilpailijoiden tuloksiin. Asiakaskeskeisessä toiminnassa laadun 

painopiste on siinä, kokeeko asiakas, että palvelu vastaa hänen tarpeisiinsa. Resurssiteholla 

puolestaan arvioidaan, käytetäänkö viestinnän voimavaroja tarkoituksenmukaisesti. Botan 

(2018, 161) muistuttaa, että tilastot tulee suhteuttaa kontekstiin: esimerkiksi 5 prosentin ta-

voittaminen voi hankalasti saavutettavissa olevan yleisön tai vaikean aiheen kohdalla olla on-

nistuminen. 

3 Opinnäytetyön toteutus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, 1) miten suomalaisissa organisaatioissa hyö-

dynnetään asiakasymmärrystä strategisessa viestinnässä sekä 2) miten asiakasymmärrystä 

voisi paremmin hyödyntää strategisen viestinnän kehittämiseen. Opinnäytetyö tehtiin yhteis-

työssä viestintätoimisto Kaiku Helsingin kanssa. Ainoana viestinnän palvelumuotoilua tarjoa-

vana konsulttitoimistona heillä oli laaja näkemys alan ajankohtaisista kysymyksistä ja kehitys-

tarpeista Suomessa. 

3.1 Menetelmät 

Tässä luvussa kuvataan, miten palvelumuotoilu toimii tutkimuksellisen kehittämistyön mene-

telmällisenä viitekehyksenä. Lisäksi käsitellään kyselytutkimusta, haastatteluja, havainnointia 

ja työpajaideointia menetelminä. 

3.1.1 Palvelumuotoilu kehittämisen tapana 

Muotoiluajattelu (design thinking) on muotoilijan ajattelutapa. Se on ihmislähtöinen tapa ke-

hittää ja innovoida, ja sen olennainen elementti on empatia asiakasta kohtaan. Muotoiluajat-

telussa pyritään löytämään asiakkaiden tarpeiden kannalta olennaiset ongelmat ja ratkaise-

maan ne. ”Designin onnistumista ei määrittele väri, muoto tai ulkonäkö, vaan asiakkaan koko-

naisvaltainen kokemus ja liiketoiminnan menestys.” (Maula & Maula 2019, 15.) Maulan & Mau-

lan mukaan muotoiluajattelu merkitsee analyyttisen lähestymistavan yhdistämistä intuitiivi-

seen ajatteluun. (Maula & Maula 2019, 13-15.) 

Palvelumuotoilu on käytännönläheinen lähestymistapa palveluiden kehittämiseen ja paranta-

miseen muotoiluajattelun avulla. Se sisältää menetelmiä kehittämisprosessin eri vaiheisiin. 
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Palvelumuotoilua hyödynnetään laajasti erityyppisiin tarkoituksiin tuotekehityksestä strategi-

seen kehittämiseen, ja sitä voi soveltaa lähes kaikkeen ihmisen toiminnan muotoiluun. (Koi-

visto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019.) Stickdornin ym. mukaan merkityksellisintä on se, mi-

ten palvelu auttaa asiakasta ratkaisemaan jonkin ongelman tai antaa hänelle jotain muuta hä-

nen arvostamaansa, kuten informaatiota tai hyvää oloa. (Stickdorn ym. 2018.) Sen ero perin-

teiseen kehittämistoimintaan on vahva asiakaslähtöisyys (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 

2019, 48). Lou Downe (2020, 36) huomauttaa, että on lähes mahdotonta rakentaa palvelua, 

joka toimii asiakkaille, mutta ei organisaatiolle. Ja toisin päin: jos palvelulla ei ole kestävää 

tai positiivista vaikutusta laajemmassa mittakaavassa, se tuskin tuottaa pitkäkestoisesti arvoa 

käyttäjilleenkään. 

Olennainen osa ajattelutapaa ovat aikaisen vaiheen kokeilut, joiden avulla hahmotetaan ko-

konaisuutta ja löydetään uusia näkökulmia. Käsin kosketeltavat lopputulokset auttavat ym-

märtämään erilaisia riippuvuussuhteita. Käyttämällä esimerkiksi aikaisen vaiheen prototyyp-

pejä ja erilaisia visualisointimenetelmiä eri alojen edustajat saadaan työskentelemään yhtei-

sellä ymmärryksellä heti alkuvaiheista lähtien. (Maula & Maula 2019, 13-14.)  

Tutkimus on elintärkeä osa palvelumuotoilua, koska sen avulla tutkijat/muotoilijat pääsevät 

olettamuksia pidemmälle. Triangulaatio, eli eri menetelmien käyttö täydentämässä toisiaan, 

on olennainen osa palvelumuotoilua. Tällä pyritään välttämään liian yksipuolinen näkemys ai-

heesta. Jos kaksi tai useampia menetelmiä johtaa samoihin johtopäätöksiin, voidaan olla var-

mempia niiden luotettavuudesta. Triangulaatiolla ja sen tuomalla monipuolisella näkemyk-

sellä pyritään myös lieventämään tutkijoiden omia vinoumia tutkittavan aiheen ja kehitettä-

vän palvelun suhteen. Tutkimustiedon visualisoinnilla tuotetaan empatiaa kohdehenkilöitä 

kohtaan sekä konkretisoidaan tutkimuksesta saatua tietoa. (Stickdorn ym. 2018, 107-118.) En-

nen varsinaisen tutkimuskysymyksen määrittelyä on hyvä toteuttaa ennakoiva tutkimus, jolla 

selvitetään, mikä on oikea ongelma ratkaistavaksi (Mulgan ym. 2014, 10). 

Palvelumuotoiluprosessin ideointivaiheessa tavoitteena on löytää niin paljon erilaisia ideoita 

kuin mahdollista. Tässä työssä käytetään yhteiskehittämistä: projektista vastaavien muotoili-

joiden lisäksi ideointiin pyritään osallistamaan eri rooleissa toimivia ihmisiä. Näin on mahdol-

lista löytää mahdollisimman suuri valikoima erilaisia näkökulmia aiheeseen. Ideointivaiheen 

jälkeen palvelumuotoiluprosessiin kuuluu tyypillisesti ideoiden rajaaminen ja valitun idean 

testaaminen prototyypin tai prototyyppien avulla ennen uuden palvelukonseptin käytännön 

toteutusta (Stickdorn ym. 2018, 162-167). 

Muotoiluajattelussa lähestymistä ratkaistavaan ongelmaan vuoroin avarretaan, vuoroin tiivis-

tetään. Design Council tiivistää tämän niin sanotun tuplatimantin neljään D:n: Discover, De-

fine, Develop and Deliver eli löydä, määritä, kehitä ja tuota. Prosessin missä tahansa vai-

heessa voidaan palata takaisinpäin ja määritellä kysymystä uudelleen. (Design Council 2019). 
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Ensimmäinen timantti (löydä ja määritä) on tutkimuksellinen osa, jossa määritellään ratkais-

tava ongelma. Toisessa timantissa (kehitä ja tuota) ongelmaan kehitetään ratkaisu. (Koivisto 

ym. 2019, 42-43.) 

Löydä-vaiheessa vaihtoehtoja avarretaan. Se on prosessin tutkimuksellinen vaihe, jossa kerä-

tään pohjatietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Kiinnostus kohdistuu erityisesti asiakkai-

den käyttäytymiseen, motiiveihin sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. 

Määritä-vaiheessa vaihtoehtoja rajataan. Kerättyä tietoa analysoidaan ja tulkitaan. Lopputu-

loksena voi olla syvällinen ymmärrys asiakastarpeista ja heidän käyttäytymisestään tai on-

gelma, johon tuplatimantin toisessa osassa lähdetään hakemaan ratkaisua. 

Kehitä-vaiheessa tavoitteena on taas löytää laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja tunnistet-

tuun ongelmaan tai mahdollisuuteen. Ideoinnissa on hyvä käyttää erilaisia menetelmiä. Aiem-

missa vaiheissa syntynyttä ymmärrystä käytetään ideointityön pohjana.  

Tuota-vaiheessa vaihtoehtoja jälleen karsitaan. Syntyneistä ideoista on tarkoitus tunnistaa 

sellaiset, joiden avulla voidaan tuottaa ratkaisu ongelmaan tai kehitystehtävään ja saada ai-

kaan uusi palvelukonsepti. Prototyyppejä testataan kohderyhmillä ja niitä arvioidaan niiden 

toteutettavuuden ja käytettävyyden näkökulmasta. Lopuksi päätetään, viedäänkö valittu rat-

kaisu käytännön toteutukseen. (Koivisto ym. 2019, 42-47.) 

Tutkimustietoa palvelumuotoilun hyödyntämisestä viestinnän kehittämiseen löytyy vielä 

melko vähän. Esimerkiksi Elina Piskonen (2018), Eeva Haapala (2019) ja Saija Viitala (2019) 

ovat hyödyntäneet palvelumuotoilun menetelmiä omissa viestintää käsittelevissä opinnäyte-

töissään positiivisin tuloksin. Elina Piskonen tutki palvelumuotoilun soveltuvuutta menetel-

mänä viestinnän kehittämiseen ja totesi, että palvelumuotoilu sopii tähän tarkoitukseen erin-

omaisesti. Muotoiluajattelu tukee kekseliäiden ja asiakkaiden tarpeisiin aidosti vastaavien 

viestinnän konseptien luontia, ja yhteiskehittäminen tuo uutta lisäarvoa kehittämistyöhön. 

Piskosen mukaan asiakaskeskeisen kehittämisen prosessissa huomiota tulee kiinnittää erityi-

sesti asiakasymmärrysvaiheeseen sekä ideoiden käytäntöön vientiin. (Piskonen 2019.) Viestin-

nän palvelumuotoilu on kuitenkin vasta alkuvaiheessa niin työelämän toimintamuotona kuin 

tutkimuskohteenakin. 

3.1.2 Kyselylomaketutkimus 

Vaikka kyselytutkimusta usein käytetään määrällisessä tutkimuksessa, sopii se myös palvelu-

muotoilun menetelmäksi (Stickdorn ym. 2018). Kyselylomaketutkimuksessa vastaaja lukee ja 

tulkitsee kysymykset itse. Se on standardoitu tukimustapa, eli kaikilta vastaajilta kysytään sa-

mat kysymykset samalla tavoin. Kyselylomaketutkimus sopii suurelle ja hajallaan olevalle jou-

kolle ihmisiä, ja sen etuna on myös vastausten anonyymius. Internet-kyselyissä tosin vastaaja 
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voidaan paikantaa tietokoneen IP-osoitteen perusteella: tämän vuoksi on tärkeää huomioida, 

ettei vastausaineisto joudu asiattomien käsiin. (Vilkka 2015, 94-95.)  

Ennen kyselylomakkeen tekoa tulee olla määriteltynä tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja 

keskeiset käsitteet, koska niihin liittyvien yleisten termien avulla mitataan tutkittavaa asiaa. 

Tutkijan tulisi tuntea tutkittava ryhmä riittävän hyvin varmistaakseen, että teoreettiset käsit-

teet on määritelty kyselylomakkeessa tavalla, jonka kohdehenkilöt ymmärtävät. Lomake on 

syytä testauttaa kohderyhmän edustajilla kysymysten ja vastausohjeiden selkeyden ja toimi-

vuuden osalta ennen varsinaisen tutkimuksen aloitusta. Tutkimuksen tavoitteen ja tutkimus-

kysymysten pohjalta tulee määritellä, mistä taustamuuttujista vastaajilta pyydetään tietoja. 

Tutkimuksen tavoitteen kannalta turhaa tietoa ei tule koskaan kerätä. (Vilkka 2015, 101- 

102.)  

Lomaketutkimuksen kysymykset voivat olla standardoituja monivalintakysymyksiä, avoimia tai 

sekamuotoisia kysymyksiä. Standardoidut kysymykset mahdollistavat vastausten vertailtavuu-

den, kun taas avoimet tarjoavat mahdollisuuden spontaaneihin mielipiteisiin, jossa vastaa-

mista rajataan vain vähän. Johdonmukaisuus kysymysten järjestyksessä helpottaa vastaa-

mista. (Vilkka 2015, 106.) Erityisesti, jos tutkimusjoukko on pieni, on tärkeää huomioida, 

ettei yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa analyysista (Matthews & Ross 2010, 203-

205). 

3.1.3 Haastattelututkimus 

Kyselytutkimuksen heikkous on, että tutkija ei pysty kysymään lisäkysymyksiä ja pääsemään 

siten käsiksi siihen, millaisia tekijöitä vastausten taustalla piilee. Tällaiseen tietoon pääsee 

käsiksi haastattelutekniikalla (Alasuutari 2001, 148). Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa 

kysymys, oikoa väärinkäsityksiä, selventää sanamuotoja ja käydä keskustelua haastateltavan 

kanssa. Kysymysten järjestystä voidaan vaihdella. Tavoitteena on saada mahdollisimman pal-

jon tietoa halutusta asiasta. Haastatteluun voidaan valita tiettyjä henkilöitä, joilla on koke-

musta tai tietoa tutkittavasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

Syvähaastattelussa edetään ilmiöpohjaisesti etukäteen valitun aiheen pohjalta avoimin kysy-

myksin. Siinä korostetaan ihmisten tulkintoja sekä heidän asioille antamiaan merkityksiä. Sy-

vähaastattelun etuna on ajattelun laajentaminen: haastateltavien on mahdollista nostaa esiin 

uusia teemoja alkuperäisen kysymyksenasettelun ulkopuolelta. Näin ei juututa vain tutkimuk-

sen tekijän käsityksiin aiheesta, vaan annetaan aidosti ääni tutkimuksen kohteille. Tutkijan 

tehtävänä on pitää aiheesta kiinni, mutta antaa haastateltavan puhua vapaasti. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018.) 
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3.1.4 Havainnointi 

Havainnoinnilla voidaan täydentää muita aineistonkeruumenetelmiä ja monipuolistaa tutkitta-

vasta ilmiöstä saatua tietoa. Havainnointiin liittyvä perusperiaate on, että asioihin on ole-

massa enemmän kuin yksi näkökulma, ja eri puolet tulevat esille parhaiten, kun asioista kes-

kustellaan ryhmässä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 81.) Havainnointi on järjestelmällistä ja se 

kohdistuu tutkimussuunnitelman mukaisiin kysymyksiin (Vilkka 2015, 97). 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tutkimuskohteiden kanssa, mutta tut-

kijan osallistumisen määrä voi vaihdella tapauskohtaisesti. Tutkija toimii fasilitaattorina, joka 

kokoaa ja koordinoi ihmisiltä tulevia ideoita, muttei itse toteuta niitä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 82-83.) 

3.1.5 Ideointi yhteiskehittämällä  

Yhteiskehittämällä voidaan synnyttää uudenlaisia ideoita, jotka eivät muuten nousisi esille 

(Ojasalo ym. 2015). Ideointisprintit ovatkin vaikuttavimmillaan, kun siellä on kokoelma ihmi-

siä, joilla on erityyppinen tausta ja keskenään erilaista osaamista (Knapp ym. 2016, 29-37). 

Yhdessä ideoiminen myös vaikuttaa ideoiden määrään ja laatuun, sillä osallistujat saavat 

pontta toistensa tuottamista ideoista ja ajatukset rakentuvat pidemmälle. Palvelumuotoilussa 

nähdään, että ideoinnin ensivaiheessa ajattelua ei olisi syytä rajata, vaan kaikenlaiset ideat 

tulee sallia. Osallistujat luopuvat turhasta kriittisyydestä, mikä laajentaa esitettyjen ideoiden 

luovuutta. Kun ideoita pyritään synnyttämään mahdollisimman suuri määrä, helppojen ratkai-

sujen lisäksi esiin nousee uuden tyyppisiä, radikaalimpiakin ideoita. (Stickdorn ym. 2018, 

158.)  

Työskentelytapa on abduktiivinen: tarkoitus on ajatella “miten voisi olla”. On suositeltavaa, 

että ideoinnissa käytetään mahdollisimman monia menetelmiä. Ideoinnissa on usein useita 

kierroksia. Välissä ideoita käydään läpi, niitä ryhmitellään sekä työstetään pidemmälle ja nii-

den kesken tehdään valintaa. Toisessa vaiheessa ideoiden kokonaisuutta tutkitaan ja pohdi-

taan, mitkä niistä sopivat jatkokehittelyyn. Stickdorn ym. suosittelevat kahden kriteerin käyt-

tämistä ideoiden testaamiseen: niiden vaikutusta asiakaskokemukseen ja niiden toteuttamis-

kelpoisuutta. (Stickdorn ym. 2018, 156-161.)  

3.2 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus toteutettiin palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. 

Menetelmät valittiin palvelumuotoilusta, koska palvelumuotoilu sopii hyvin prosessien kehittä-

miseen (esim. Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019). Tutkimuksessa haluttiin päästä syväl-

lisesti kiinni viestijöiden ajatusmaailmaan ja heidän kokemukseensa strategisen viestinnän ar-

jesta. Lisäksi pelkän nykytilanteen kartoituksen sijaan haluttiin tuottaa myös konkreettisia 
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ideoita asiakasymmärryksen parantamiseen, mihin yhteiskehittämisen menetelmät sopivat hy-

vin. Tutkimustyön tuloksia haluttiin konkretisoida visualisoinneilla sekä empatian synnyttä-

miseksi kohdehenkilöitä (viestijöitä) kohtaan että tulosten havainnollistamiseksi. Empatiaa 

pyrittiin synnyttämään myös nostamalla palvelumuotoilulle tyypilliseen tapaan kohdehenkilöi-

den suoria sitaatteja esiin, jotta heidän oma äänensä tulee mahdollisimman hyvin kuuluviin.  

Palvelumuotoiluprosessi painottui tässä opinnäytetyössä vahvasti tutkimusvaiheeseen. Yhteis-

kehittämällä tuotettujen ideoiden työstäminen uudeksi palvelukonseptiksi sekä tulosten visu-

alisointi saivat aikaresurssien puutteen vuoksi vähemmän painoarvoa. Prosessissa päästiin tä-

män opinnäytetyön puitteissa ideoiden kokoamiseen ja niiden yhteenvetoon. 

Ennen tutkimuksen aloitusta esiselvityksenä tehtiin pöytälaatikkotutkimusta asiakasymmär-

ryksen hyödyntämisestä viestinnässä. Opinnäytteen tekijä myös haastatteli vapaamuotoisesti 

Kaiku Helsingin palvelumuotoilujohtaja Elina Piskosta, joka on konsultoinut yli 10 vuotta eri-

tyyppisten organisaatioiden viestinnän kehittämistä.  

Tutkimuksen ensimmäinen osa oli verkkokysely viestinnän ammattilaisille siitä, miten he hyö-

dyntävät asiakasymmärrystä työssään. Toinen osa oli viestintäjohtajien, viestijöiden ammatti-

järjestön sekä viestinnän palvelumuotoilujohtajan syvähaastattelut verkkokyselyn teemojen 

pohjalta. Tutkimuksen viimeinen osa oli yhdessä Kaiku Helsingin kanssa järjestetty työpaja, 

jossa yhteiskehittämällä haettiin ideoita asiakasymmärryksen parempaan hyödyntämiseen 

käytännön viestintätyössä. Työpaja toimi kahden tyyppisenä menetelmänä: sen avulla tuotet-

tiin yhteiskehittämällä ideoita asiakasymmärryksen parantamiseksi ja fasilitaattorien havain-

noima keskustelujen sisältö myös dokumentoitiin tutkimusaineistoksi. 

Anonymiteetin ja tietosuojan takaamiseksi kaikkeen empiiriseen aineistoon oli pääsy vain 

opinnäytetyön tekijällä, ja aineisto tuhottiin opinnäytetyön valmistuttua. Aineiston analysoin-

nista kerrotaan tarkemmin luvussa 5. 

3.2.1 Muotoiluprosessi 

Palvelumuotoiluprosessi sisältää neljä vaihetta, jotka vuoroin avartavat ja vuoroin tiivistävät 

lähestymistä ratkaistavaan kehittämiskohteeseen. Seuraavaksi kuvataan, miten nämä vaiheet 

toteutuivat tässä opinnäytetyössä. 

Löydä-vaiheessa tutkittiin viestinnän ammattilaisten ajatuksia asiakasymmärryksestä sekä 

heidän siihen liittyviä tarpeitaan ja unelmiaan. Tavoitteena oli saavuttaa ymmärrys siitä, mi-

ten teema heille arjen työssä näyttäytyy. Menetelminä käytettiin pöytälaatikkotutkimusta, 

verkkokyselyä ja syvähaastatteluja. 

Määritä-vaiheessa tutkimuksessa nousseesta tietomassasta määriteltiin teemoittelun avulla 

tärkeimmät avainteemat, eli työn kipupisteet, joihin viestijät kaipasivat apukeinoja. 
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Avainteemat nostettiin yhteisesti arvioitaviksi viestintäammattilaisten työpajassa, ja niistä 

päädyttiin valitsemaan kaksi kysymystä ideointiin.  

Kehitä-vaiheessa valittuihin kysymyksiin tuotettiin yhteiskehittämällä kehitysideoita viestin-

nän ammattilaisten työpajassa. 

Tuota-vaiheen ensimmäinen osa oli ideoinnin annin tiivistäminen SWOT-analyysiin, sillä ide-

ointityöpajassa ei päästy prototypointi-vaiheeseen asti. Myös aiempien vaiheiden tutkimuk-

sessa kerättyjä tietoja käytettiin analyysissa hyödyksi. Lopputuotos, eli palvelukonsepti oli 

analyysin pohjalta laaditut suositukset viestintää johtaville henkilöille siitä, miten asiakasym-

märryksen kerryttämisen voisi paremmin integroida osaksi viestintätyötä. 

 

3.1.1 Verkkokysely viestinnän ammattilaisille 

Verkkokysely viestinnän ammattilaisille toteutettiin syys-joulukuussa 2020. Se oli osa palvelu-

muotoilu prosessin Löydä-vaihetta. Ensimmäiseksi tiedonkeruun menetelmäksi valittiin kysely, 

koska se on helppo tapa kerätä vertailtavissa olevaa tietoa laajalta vastaajajoukolta. Kysely-

lomake testattiin kolmella henkilöllä ja siihen tehtiin palautteen perusteella joitain muutok-

sia ennen sen julkaisua. Kysely toteutettiin niin, että siihen pystyi vastaamaan anonyymina. 

Vastaajat saivat halutessaan jättää yhteystietonsa kyselyn tulosten vastaanottamista varten, 

mutta tuloksia analysoitiin erillisinä näistä yhteystiedoista.  

Microsoft Forms -ohjelmalla tehty verkkokysely sisälsi kahdeksan kysymystä sekä kaksi tausta-

kysymystä. Kyselyssä selvitettiin, miten omassa organisaatiossa asiakasdataa kerätään, miten 

sitä analysoidaan ja miten tietoa hyödynnetään viestinnän kehittämiseen. Vastaajilta kysyttiin 

myös näkemyksiä siitä, miten näitä elementtejä heidän mielestään tulisi kehittää. Kysymyk-

sistä viisi oli strukturoituja, joita pystyi halutessaan täydentämään avoimella vastauksella. Li-

säksi kyselyssä oli kolme avointa kysymystä. Taustamuuttujista kysyttiin työtehtävää sekä 

työnantajan toimintasektoria.  

Kyselyä sekä työpajaa mainostettiin opinnäytetyön tekijän LinkedIn-sivulla, Kaiku Helsingin ja 

ProCom ry:n uutiskirjeissä, Viesti ry:n sosiaalisessa mediassa sekä seuraavissa viestijöiden Fa-

cebook-ryhmissä: Järjestöviestijät, Viestinnän+markkinoinnin palvelumuotoilijat, Kirjoita sel-

keästi - ryhmä työelämän viestijöille, Viestinnän mittaamisen verkosto sekä Maksuttomat vies-

tintä- ja markkinointikoulutukset. 

3.2.2 Asiantuntijoiden syvähaastattelut  

Palvelumuotoiluprosessin Löydä-vaiheeseen kuului myös ymmärryksen laajentaminen kohde-

ryhmästä syvähaastatteluin. Koska opinnäytetyön puitteissa oli mahdollista haastatella vain 
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muutamia henkilöitä, päätettiin keskittyä sellaisiin, joilla olisi käsitys viestinnän kokonaisuu-

desta joko suuren organisaation viestintäjohdossa tai laajemmin suomalaisessa viestintäken-

tässä. Kahden kansainvälisesti toimivan organisaation viestintäjohtajan lisäksi haastateltiin 

palvelumuotoilujohtajaa, jolla oli pitkä kokemus viestinnän kehittämisestä konsulttina sekä 

viestinnän ammattilaisten järjestössä työskentelevää henkilöä, joka seuraa työkseen viestin-

nän alan kehittymistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Eräs haastateltava pyysi, että hänen 

vastauksiaan ei tunnistettavasti käsiteltäisi analyysissa. Tästä syystä haastateltavia tai heidän 

taustaorganisaatioitaan ei nimetä.  

Haastatteluiden tavoitteena oli nostaa esiin paitsi haastateltavien kokemuksia, myös heidän 

teemoille antamiaan tulkintoja ja merkityksiä. Haastattelukysymyksissä oli tietty osa samoja 

kaikille, mutta osa kysymyksistä oli muotoiltu haastateltavan tehtävänkuvan mukaan. Keskus-

telujen pohjana oli suppea kysymysrunko, mutta haastattelut polveilivat syvähaastatteluille 

ominaisesti haastateltavien vapaamuotoisten vastausten mukaan syvemmälle esiin nousseisiin 

teemoihin (esim. Hirsjärvi & Hurme 2001). Valmiit kysymykset pohjautuivat verkkokyselyssä 

nousseisiin aiheisiin. Haastatteluissa keskusteltiin asiakasymmärryksen merkityksestä viestin-

tätyössä, sen konkreettisesta toteuttamisesta, vastuunjaosta ja roolituksesta, asiakastiedon 

hyödyntämisestä viestinnän kehittämisessä sekä suurimmista kompastuskivistä. 

Haastattelut tehtiin etänä videon välityksellä Microsoft Teams -yhteydellä, joka myös nau-

hoitti niistä haastateltavien luvalla tallenteet litterointia varten. Haastattelut kestivät 1—1,5 

h kerrallaan. Haastattelujen litteroinnit on jätetty tutkimuksen liitteistä pois vastausten luot-

tamuksellisuuden vuoksi. Haastateltavia on informoitu siitä, miten tutkimusaineistoa käsitel-

lään, kenellä siihen on pääsy ja miten se hävitetään. 

3.2.3 Yhteiskehittämällä uusia ideoita 

Osana opinnäytetyötä järjestettiin marraskuussa 2020 yhdessä Kaiku Helsingin kanssa 2,5 h 

kestävä ideointityöpaja. Työpajan tarkoituksena oli löytää yhteiskehittämisen menetelmin 

ideoita ja uusia tapoja siihen, miten asiakasymmärrystä ja sen hyödyntämistä voisi käytännön 

viestintätyössä parantaa ja kehittää. Kuten verkkokyselyyn, myös työpajaan kutsuttiin avoi-

milla kutsuilla eri ammattinimikkeillä työskenteleviä yhteisöviestinnän ammattilaisia erilai-

sista organisaatioista. Ideointityöpajan kutsu esitettiin samoissa uutiskirje- ja sosiaalisen me-

dian postauksissa, joissa mainostettiin opinnäytetyön kyselyä.  

Työpaja sijoittui palvelumuotoiluprosessissa määrittämisen ja kehittämisen vaiheisiin. Työpa-

jan alussa kehittämistehtävää rajattiin kahteen ideoitavaan kysymykseen ja sen jälkeen niihin 

pyrittiin keksimään mahdollisimman suuri määrä ratkaisuja. Työpajatyöskentely oli rajattu 

päättymään ideoiden synnyttämisen vaiheeseen, koska prototypointi olisi vaatinut puolen päi-

vän työpajan sijaan kokopäiväisen työskentelyn, ja sitä ei tässä opinnäytetyössä ollut 
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resursseja järjestää. Oli myös epätodennäköistä, että niin pitkään työpajaan olisi tullut tar-

peeksi osallistujia.  

Työpaja toimi tässä opinnäytetyössä paitsi ideoiden tuotannon lähteenä, myös yhtenä tutki-

musmenetelmänä. Työpajojen fasilitaattorit, opinnäytetyön tekijä sekä Kaiku Helsingin palve-

lumuotoilujohtaja Elina Piskonen, havainnoivat ryhmien keskusteluja ja dokumentoivat kes-

kustelujen sisällöt. Ne toimivat yhtenä opinnäytetyön tutkimusaineistoista, joiden sisältämää 

tietoa hyödynnettiin lopullisessa palvelukonseptissa. 

4 Tulokset 

4.1 Kysely: Asiakasymmärrykseen panostaminen on vasta alkamassa 

Verkkokyselyyn vastasi 30 viestinnän ammattilaista ja eri sektoreilta.  

 

Valtio 9 

Järjestöt 6 

Suuryritykset 5 

PK-yritykset 4 

Kuntasektori 3 

Yliopistot 2 

Säätiö 1 

Taulukko 4: Vastaajien jakautuminen eri sektoreille (N=30) 
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Viestinnän asiantuntija 16 

Viestintäpäällikkö 7 

Viestintäjohtaja 1 

Markkinointi- ja viestintäjoh-

taja 

1 

Pääsihteeri 1 

Markkinointipäällikkö 1 

Asiakaspäällikkö 1 

Projektisuunnittelija 1 

Markkinointisuunnittelija 1 

Taulukko 5: Vastaajien jakautuminen ammattiryhmittäin (N=30) 

4.1.1 Asiakasymmärrys perustuu oletuksiin 

Osa kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, ettei heidän organisaatioissaan ollut selkeää käsitystä 

eri asiakasryhmistä. Myös niiden vastaajien kesken, joille asiakasryhmät olivat selkeitä, oli 

vaihtelua siinä, kuinka hyvin nämä ryhmät tunnettiin. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista koki, 

ettei oman organisaation ymmärrys asiakkaista viestinnän kohderyhmänä ollut riittävää. 

”Mikä tahansa asiakasymmärrystä syventävä on toimenpide olisi tarpeen.”  

”Viestinnän kohderyhmiä toki määritelty, mutta heidän odotuksiaan ei ole selvitetty.”  

”Toki taustalla on pitkää kokemusta ja analytiikkaa, mutta todellisuudessa tiedämme vähän 

asiakkaistamme ja heidän tarpeistaan - nythän enimmäkseen arvailemme ja huutelemme pi-

meään.” 

Verkkokyselyn vastaajista reilu kolmasosa kertoi tuntevansa asiakasryhmänsä riittävän hyvin.  

”Tunnemme asiakkaamme (eli jäsenemme) hyvin ja olemme käyttäneet paljon aikaa erilais-

ten asiakasryhmien miettimiseen.”  
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Kuvio 1: Ymmärrys asiakasryhmistä (N=29) 

Osia asiakaskunnasta saatettiin tuntea hyvinkin, mutta samalla saattoi olla toisia asiakasryh-

miä, joista tietoa oli vähän.  

”Yhdestä kolmesta kohderyhmästä on hyvä ymmärrys, muista puuttuu.”  

Kukaan vastaajista ei kokenut, että asiakkaista kerättäisiin liikaa tietoa viestinnän tueksi. 

Suuri enemmistö oli sitä mieltä, että asiakastietoa olisi syytä kerätä lisää.  

 

Kuvio 2: Asiakastiedon kerääminen (N=29) 

Asiakastiedon keruussa ja tiedon hyödyntämisessä nähtiin paljon puutteita. Moni vastaaja kat-

soi, että tietoa ei kerätty systemaattisesti. Ymmärrys asiakkaista saattoi useilla olla lähes pel-

kästään kokemusperäistä, eikä se pohjannut dokumentoituun tietoon.  

”Meillä on aika hyvä käsitys esim. palautteen ja yhteistyön perusteella, mutta nämä ovat vain 

käsityksiä.” 

”Ymmärrys perustuu paljon oletuksiin ja toisen käden tietoon.” 

Vastaajien mielestä puutteita oli myös siinä, millaisista lähteistä tai millaisista aiheista tietoa 

kerättiin. 
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”Pitäisi perehtyä tarkemmin eri kohderyhmien tarpeisiin tunnetasolla.” 

”Meillä lienee normaalin herkkä korva viestinnän asiakaspalautteille ja analytiikkaa käytössä. 

Tunnemmeko kuitenkaan asiakkaidemme tarpeita, heitä oikeasti liikuttavia asioita, toiveita 

jne - emme juurikaan.”  

”On hyvä olla perillä siitä mistä asiakkaat puhuvat.” 

”Olisi hyvä pohtia milloin ja missä tilanteissa kohderyhmät tarvitsevat meitä ja koettaa vas-

tata tähän kanavien ja sisältöjen suunnittelussa.” 

Toisaalta koettiin, että tietoa on paljon, mutta koska se ei ollut jäsennetyssä muodossa, niin 

sitä ei voitu hyödyntää viestinnän kehittämiseen täysipainoisesti.  

”Eniten tietoa kertyy jäsenpalvelua tekevältä henkilökunnalta, mutta niiden keräämiseen ei 

ole olemassa järjestelmää, johon kaikki tieto ja palautteet jäisivät talteen. Tällaiselle olisi 

tarve.” 

4.1.2 Työprosessit eivät tue asiakastiedon keräämistä ja hyödyntämistä  

Asiakasymmärryksen puutteiden nähtiin osaksi juontuvan siitä, että viestinnän toiminta oli or-

ganisoitumatonta, ja perusprosesseja puuttui muutenkin kuin asiakastiedon keräämisen ja 

analysoinnin osalta.  

”Asiakasviestinnän prosessit eivät ole selkeitä organisaatiossamme.” 

”Moni tekemämme asia ei välttämättä ole kaikkein vaikuttavinta tai järkevintä, vaan teh-

dään, koska ’näin on aina tehty’. Mittaamisen lisäämisen ja paremman asiakasymmärryksen 

kautta tavoitteemme olisi tehdä vähemmän, mutta paremmin.” 

”Paremmalla asiakasymmärryksellä olisi mahdollista karsia epäolennaisia asioita työstä pois.” 

Organisaation sisäinen yhteistyö nousi vahvasti aineistossa esiin. Asiakasymmärrys nähtiin 

koko organisaatiota koskevana ja hyödyttävänä asiana. Asiakasymmärrystä tulisi kartuttaa 

koko asiakaspolun varrelle. 

”Asiakastyytyväisyyttä olisi ilman muuta hyvä kerätä koko organisaation tasolla ja tämä hyö-

dyntäisi myös viestinnän kehittämistä.” 

”Se, että asiakastieto tuodaan paremmin näkyväksi koko organisaation liiketoiminnasta vas-

taaville, auttaa varmasti.” 
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Vastaajat näkivät, että asiakastietoa sijaitsee joka puolella organisaatiota, ja usein muualla 

kuin viestinnässä voi olla se syvin ymmärrys ainakin tiettyjen asiakasryhmien osalta.  

”Viestinnän näkökulmasta emme kerää tietoa, asiakassuhteen ylläpidon kannalta kyllä. Käy-

tännössä näitä hoitavat eri ihmiset.” 

”Meillä on vielä toistaiseksi asiakasviestintä täysin asiakaspalveluiden vastuulla ja meillä vies-

tinnässä ei valitettavasti ole tietoa/ymmärrystä asiakkaista viestinnän kohderyhmänä. Toi-

vomme tähän toki muutosta.”  

Suurin osa näki parantamisen varaa siinä, miten tieto kulki organisaation eri yksiköiden vä-

lillä. 

”Olen ensimmäinen ja ainut viestinnän asiantuntija työpaikallani, enkä ole osannut edes ky-

syä, kun tieto on hajallaan, jos sitä ylipäätään on.”  

”Koska viestintä ei työjärjestyksen mukaan vastaa asiakasviestinnästä (ainakaan vielä), niin ei 

meillä ole ollut resursseja kerätä tietoa, emmekä ole sitä muualta organisaatiosta saa-

neet/pyytäneet pl. verkkosivuanalytiikka.”  

”Olisi kehitettävä yhteistyötä muiden sisäisten palvelutuottajien kanssa (jotka siis myös asiak-

kaitamme) ja yhteistyössä sovittava työnjaosta, periaatteista ja pelisäännöistä.” 

Toisaalta aineisto tarjosi myös esimerkkejä toimivasta sisäisestä yhteistyöstä, jossa asiakas-

ymmärrystä kartutetaan puolin ja toisin hyvän tiedonvaihdon kautta. 

”Mielestäni markkinoinnin ja viestinnän integraatio takaa riittävän asiakasymmärryksen myös 

viestintään.” 

”Myyjät ovat vahvasti (kenttämyynnin) asiakasrajapinnassa ja tietoa vaihdetaan sisäisesti jat-

kuvasti.” 

”Sisäisten asiakkaiden kanssa hyvä yhteys ja toimintatavat ulkoisen suunnittelemiseksi.” 

”Myös yhteistyön tiivistyminen laskennan asiantuntijan kanssa, joka työstää erilaisia tilastoja, 

on auttanut meitä ymmärtämään asiakkuuksiimme liittyviä asioita.” 

4.1.3 Tiedonkeruun käytännöt ovat vaikeita määritellä ja sisällyttää toimintaan 

Kaikki vastaajat kertoivat keräävänsä jonkinlaista asiakastietoa viestinnän tarpeisiin. Asiakas-

tietoa kerättiin useimmissa organisaatioissa monin eri tavoin. Verkkosivu- ja sosiaalisen me-

dian analytiikka olivat suosituimpia. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi tekevänsä asia-

kaskyselyjä. Puolet vastaajista keräsi tietoa tilaisuuksista ja tapahtumista sekä 
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asiakaspalautteista. Kolmasosan organisaatioissa hyödynnettiin myös asiakaspalveluhenkilö-

kunnan asiakastietoa. Muutamat olivat käyttäneet palvelumuotoilua tai asiakaspaneeleja tie-

donkeruuseen tai hyödyntäneet asiakaspuheluissa kerääntynyttä tietoa. Lisäksi mainittiin me-

diaseuranta ja asiakaslehtitutkimukset. Yksi vastaaja ei tiennyt, miten asiakastietoa heillä ke-

rättiin viestinnän tarpeisiin. Myös henkilökohtaisten kontaktien merkitystä korostettiin. 

 

Kuvio 3: Miten asiakastietoa kerätään viestinnän tarpeisiin (N=30) 

”Meille on tärkeä tuntea asiakkaamme ja heidän tarpeensa. Tähän liittyen meillä on mm. 

joka vuosi toteutettava asiakastyytyväisyystutkimus ja tämän lisäksi mittaamme NPS:ää1. 

NPS:ään liittyen olemme tänä vuonna kehittäneet prosessejamme, jotta pääsemme tarkem-

min asian ytimeen voidaksemme kehittää palvelujamme entistä paremmiksi. Teetimme myös 

vastikään tutkimuksen, jonka avulla kohderyhmämme tarkentuivat. Näiden lisäksi luonnolli-

sesti on eritasoista yhteistyötä asiakkaiden kanssa, ja tässä yhteydessä saadaan paljon arvo-

kasta tietoa.”  

”Kyselyt, asiakaspalautteet ja etenkin henk.koht. kontaktit toimivat hyvin palautteen kerää-

misessä.” 

”Seuraamme someanalytiikkaa sekä Google analyticsia. Keräämme tilaisuuksista palautetta. 

Nyt meillä on myös meneillään pienimuotoinen palvelumuotoiluprojekti, johon kuuluu haas-

tatteluja. Viestintästrategiaa varten teimme myös sidosryhmäkartoituksen.” 

Monissa vastauksissa kerrottiin, että tahtotila asiakasymmärryksen vahvistamiseksi oli selkeä, 

ja joitain suunnitelmia sen eteen oli jo tehty. Niistä ilmeni kuitenkin, että päivittäiseen 

 

1 Net Promoter Score = suositteluhalukkuus 
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viestintätyöhön oli vaikeaa järjestää tilaa asiakasymmärryksen järjestelmällistä pohdintaa 

varten. Usea vastaaja kertoi asiakastietoa kyllä löytyvän, mutta sitä ei osattu tai pystytty 

hyödyntämään. Erään vastaajan mukaan kootun tiedon hyödyntäminen oli henkilöstä itsestään 

kiinni, eli siinä ei ollut systematiikkaa koko viestinnän tasolla. Perusteluina mainittiin viestin-

nän resurssipula. 

”Ei ole aikaa eikä johdonmukaisuutta.”  

”Viestintää tehdään lyhytjänteisesti, ja suunnitelmallista pohjatyötä tehdään liian vähän, ku-

ten kohderyhmän kuuntelu.”  

”Meillä on pienet resurssit (sekä henkilö että rahalliset), joten aktiivinen tiedonkeruu on jää-

nyt muiden töiden alle. Joitakin työkaluja tiedon keräämiseksi on kyllä käytössä, mutta niiden 

tuottamaa infoa ei hyödynnetä aktiivisesti.”  

”Joitakin työkaluja tiedon keräämiseksi on kyllä käytössä, mutta niiden tuottamaa infoa ei 

hyödynnetä aktiivisesti.” 

”Tietoa on paljon, mutta sen parempi koostaminen ja näkyväksi tekeminen niin viestinnällä 

kuin koko organisaatiolle on kehityskohde.” 

Kaikille ei ollut selkeää, miten, kuinka usein ja kuinka paljon tietoa olisi hyvä kerätä. Vas-

tauksissa huomautettiin, että etenkin julkishallinnossa tiedonkeruun pitää olla aina perustel-

tua, eikä tietoa saa kerätä vain varmuuden vuoksi. Toinen verkkokyselyn vastaaja puolestaan 

kertoi, että kyselyihin oli ollut vaikea saada vastauksia.  

Vastauksista ilmeni myös, että aina asiakkaista kerätty tieto ei vastannut niihin kysymyksiin, 

joita viestinnällä asiakkaista oli. Vastaajia kiinnosti tietää esimerkiksi mikä nykyisessä viestin-

nässä ei asiakkaiden mielestä toiminut, viestinnän käyttötottumukset sekä asiakkaiden odo-

tukset organisaatiota kohtaan. 

”Usein kyselyissä ei ole selvää vinkkiä tai parantamisehdotusta viestinnän sisältöön liittyen.”  

”Kaipaisin syvällisempää ymmärrystä, siitä mikä tökkii ja miten sen voisi ratkaista. Ehkä haas-

tattelut olisivat hyvä lisä.”  

”Olisi hyvä päästä datan taakse, saada kasan lisää laadullista tietoa viestinnän asiakkais-

tamme ja heidän tarpeistaan sisällä ja ulkona. Kyselyillä voidaan varmaan selvittää joitain 

odotuksia, mutta tuntuu, että pitäisi päästä lähemmäs asiakkaita.”  

Ne, joilla asiakastietoa hyödynnettiin viestinnän kehittämiseen, käyttivät sitä mm. viestintä-

strategian muodostamisessa, sisältö- ja kanavastrategian laadinnassa sekä viestinnän 
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käytännön suunnittelussa. Asiakasymmärryksen pohjalta pystyttiin kiinnittämään huomioita 

sisältövalintoihin, niiden kärkiin, muotoiluihin ja äänensävyihin sekä julkaisuajankohtiin, löy-

dettävyyteen ja eri yleisöille kohdentamiseen.  

”Asiakkaille järjestetyn työpajan kautta saimme arvokasta tietoa kohderyhmän tarpeista, toi-

veista ja arjesta. Työpajan tulokset olivat tukenamme, kun lanseerasimme uuden uutiskir-

jeen.”  

”Etenkin hyödynnämme tietoa asioista, joita kysytään usein. Nostamme näitä asioita esiin 

viestinnässä.”  

”Tällä hetkellä parannamme erityisesti nettisivuja ja tiedon löydettävyyttä siellä.” 

Vastauksissa huomioitiin, että asiakastietoa saa kerättyä pienelläkin vaivannäöllä.  

”Arvokasta tietoa saa, kun on aikaa vaihtaa muutama sana puhelun tai tilaisuuden yhtey-

dessä.”  

Mukana oli myös vastaajia, joilla asiakasymmärrykseen oli panostettu, ja tilanne nähtiin (ai-

nakin viestinnän osalta) hyvänä. 

4.1.4 Milloin strateginen viestintä onnistuu? 

 

Kuvio 4: Viestinnän onnistumisen mittaaminen (N=30) 

Tämä kysymys oli tarkoituksella muotoiltu niin, ettei termiä selitetty auki, sillä haluttiin 

kuulla, miten viestinnän ”onnistuminen” tulkittaisiin. Vastauksissa pohdittiin, ettei ole yksi-

selitteistä, milloin viestintä on onnistunutta. Analytiikka antaa jotain osviittaa siitä, kuinka 

paljon ihmisiä tavoitetaan ja miten he siihen reagoivat, mutta koska viestintää tehdään niin 

monen tyyppisissä konteksteissa, viestinnän tavoitteet voivat tapauskohtaisesti vaihdella.  

”Emme myy mitään, joten onnistumisen mittaaminen on abstraktia, mutta mahdollista. Han-

kalaa on pystyä määrittelemään itselle sopivat tavoitteet.” 
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”Onnistumista arvioidaan toisinaan esim. yksittäisiin kampanjoihin tai tapahtumiin liittyen, 

mutta systemaattiseksi tai vakiintuneeksi tätä ei nykyisellään oikein voi sanoa.” 

”Viestinnän tiedetään tuottaneen esim. lisää yhteydenottoja, mutta niitä ei mitata syste-

maattisesti.” 

Viestinnän onnistumista mitattiin esimerkiksi kyselyillä, verkkoanalytiikalla, mainetutkimuk-

silla, media- ja sosiaalisen median seurannalla. Niissä tarkkailtiin muun muassa kävijämääriä, 

konversioita, viestintätoimien vaikutusta organisaation ydintoimintaan, klikkimääriä, reakti-

oita, medianäkyvyyttä sekä tilaisuuksien osallistujamääriä ja saatua palautetta. 

Yksi vastaaja kertoi, että heidän organisaatiossaan viestinnällä oli omat tulostavoitteet. ”Sel-

vitämme viestinnän toimena yrityksemme mainetta, lisäksi yrityksemme tekee työhyvinvointi-

tutkimuksia ja media-analyysejä. Kaikki eivät toki ole viestinnän ansiota tai syytä, kertovat 

lopputulemasta kumminkin melko hyvin.” 

 

Kuvio 5: Viestinnän vaikuttavuus (N=30) 

Kaikkiaan viestinnän perustehtävän toteutuksen nähtiin olevan melko hyvällä mallilla. Kaksi 

kolmasosaa vastaajista koki, että viestinnän tekeminen oli hyvin sidottu organisaation strate-

giaan. Konkreettisesti tämä näkyi vastaajien organisaatioissa muun muassa niin, että viestintä 

oli mukana johdon työskentelyssä, strategian sekä tavoitteiden laadinnassa ja toimenpiteiden 

suunnittelussa, tai että organisaation kaikille projekteille tehtiin viestintäsuunnitelmat. 

Erään vastaajan mukaan organisaation asema takasi kohderyhmien tavoittamisen: ”Valtion or-

ganisaatiolla meillä on käytännössä monipoliasema, joten kyse ei ehkä ole siitä, ettemmekö 

saavuttaisi kohderyhmiä.” 

Kaikki eivät olleet varmoja, saavutettiinko viestinnällä strategisesti tärkeät kohderyhmät. 

Joko siitä ei ollut tarkkaa tietoa, tai viestinnän tekemisessä nähtiin siltä osin parantamisen 

varaa. 

”Liiketoiminnan asiakkaat ja tavoitteet ovat liian kaukana arkipäivän viestinnän tekemisestä. 

Katse on enemmän tuotoksessa kuin tuloksessa.” 
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”Viestinnän sisältö, kanavat yms. kytketty vahvasti strategiaan. Saavuttaako kohderyhmät - 

sitä voimme ounastella osin analytiikan, osin mututuntuman kautta.” 

”Kriittisissä asioissa kyllä, mutta voisimme olla proaktiivisempia, jolloin viestintä olisi vieläkin 

strategisempaa.” 

Usean vastaajan mielestä heidän viestintänsä saavutti oikeat kohderyhmät osittain, mutta 

toisten kohdalla oli enemmän tekemistä.  

Ja toisaalta nähtiin, ettei tällä osa-alueella olla koskaan valmiita. Vaikka tällä hetkellä ti-

lanne olisikin hyvä, ”aina voi kehittää; mitä paremmin tuntee viestin vastaanottajan ja ym-

märtää hänen tarpeensa ja tilanteensa, sitä tehokkaammin voi kohdentaa ja räätälöidä viestin 

juuri hänelle ymmärrettäväksi ja hänen tarpeitaan palvelevaksi.” 

4.2 Haastattelut: Tiedon määrä on haaste 

Tässä luvussa eritellään neljän asiantuntijahaastattelun sisältöä. Kaksi haastateltavista oli 

viestintäjohtajia ja kaksi laajasti suomalaisen viestinnän parissa työskentelevää asiantuntijaa.  

4.2.1 Viestintä etsii vielä paikkaansa organisaatiossa 

Kaksi haastateltavaa pohti asiakasymmärryksen aukkojen pohjaavan viestinnän organisatori-

seen taustaan. Koska aiemmin viestintää pidettiin monesti strategisesta päätöksenteosta eril-

lään sijaitsevana tukitoimintona, suoraa kontaktia asiakkaisiin ei välttämättä syntynyt. Tämän 

nähtiin aiheuttaneen turhautumista: ”Viestintä on halunnut ymmärtää asiakkaita paremmin ja 

suunnitella toimintaa sen mukaan, mutta jos he ovat olleet pois organisaation ytimestä, heillä 

ei ole ollut mahdollisuutta siihen.” On saatu vain suppea kuva tietystä asiakaskunnasta, ja 

tiedonkeruu on ollut hajanaista. Koska perinnettä asiakastiedon keräämisestä ei ollut, uusien 

toimintatapojen opettelu ja aloittaminen saattoi nyt tuntua isolta ja hankalalta tehtävältä.  

Erään haastateltavan mukaan viestintä toimikin monessa paikassa edelleen usein organisaa-

tiolähtöisesti omista lähtökohdistaan käsin sen sijaan, että mietittäisiin kohderyhmien tar-

peita ja oman viestinnän osuvuutta niihin. ”Tiedotetaan asioita, joita itse halutaan kertoa, tai 

puhutaan termeillä, joita asiakkaat eivät ymmärrä.” Toisen haastateltavan mielestä viestintä-

johtajan aikaa saattoi edelleen mennä paljon sisäisiin taisteluihin oman tiiminsä paikasta tai 

roolista organisaatiossa, vaikka hänen pitäisi käyttää se aika ennakointiin ja viestinnällisen tu-

levaisuuden luomiseen.  

Kuitenkin tavoite vaikuttavasta viestinnästä nousi kaikissa haastatteluissa esiin. Eräs haasta-

teltava painottikin, että viime vuosina, kun viestinnän vaikuttavuutta oli erityisesti sosiaalisen 

median myötä alettu pohtia ja seurata, myös tietoisuus asiakasymmärryksen merkityksestä oli 

kasvanut hurjasti. ”Tänä päivänä somen rooli tekee sen, että viestintä on suunniteltava 
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asiakas ja heidän tarpeet edellä. Siitä kuulee nopeasti, jos ei niin ole.” Molemmat viestintä-

johtajat olivat sitä mieltä, että asiakkaiden tunteminen oli kaiken viestintätyön lähtökohta ja 

usein myös menestyksen tae. ”On aika vaikea tehdä strategista, tai edes taktista viestintää 

ilman, että ymmärtää kohderyhmiä.” Viestintä olikin erään haastateltavan mukaan kokenut 

organisatorisesti viime vuosina arvotuksennousun: se oli kohotettu toiminnassa vahvasti keski-

öön ja lähelle johtoa. Viestinnän rooliin kuului nyt olla ennakoimassa ja luotaamassa koko or-

ganisaation tulevaisuutta. 

4.2.2 Moninaisten asiakaskuntien huomiointi on haastavaa 

Haastateltavat korostivat, että viestinnässä muistetaan jokaisen ryhmän tarvitsevan huolenpi-

toa ja viestintää osakseen. ”Pitää nähdä se, että asiakasryhmiä on monia erilaisia, joita ei voi 

kohdella samalla tavalla kaikkia. Jos teet paljon työssäsi somea, tunnet hyvin sen ryhmän, 

joka siellä liikkuu. Johtajan taas tulee tuntea erityisesti koko kenttä, mutta keskittyä ehkä 

joihinkin asiakkaisiin tarkemmin.” Vaikka viestintäjohtajilla tuntui olevan käsitys siitä, millai-

sia asiakasryhmiä heidän kohdeyleisöönsä kuului, samanaikaisesti he korostivat tyypittelyn 

vaikeutta. Sama asiakas saattoi kuulua moneenkin asiakasryhmään yhtä aikaa. ”Asiakaskuntia 

on hirveän vaikea absoluuttisesti ryhmittää. Se tekee eksaktin asiakasymmärryksen haasta-

vaksi.” Todettiin, että paljon viestintää tehdään hahmottomalle suurelle yleisölle.  

Toisaalta pohdittiin, oliko kaikkien asiakasryhmien tarpeita mahdollista täyttää, kun niiden 

keskinäinen variaatio oli niin suurta. Yleisöihin saattoi kuulua esimerkiksi erityyppisiä yksityis-

henkilöitä, mediaa, päättäjiä sekä erilaisia organisaatioita. Pelättiin, että joihinkin kohderyh-

miin panostaessa toiset jäisivät vähemmälle. Kaikkia asiakasryhmiä ei voida tuntea yhtä hy-

vin, mutta kaikki vaativat huomiota ja ymmärrystä. Miten pystyttäisiin palvelemaan niche-

asiakaskuntia niin, että heille tärkeä asia ei jäisi massan jalkoihin? Ja samaan aikaan, kun 

asiakasryhmät olivat tarpeissaan sekä käyttäytymisessään hyvinkin erilaisia, viestintä ei voinut 

ottaa määrättömästi viestintäkeinoja ja -kanavia käyttöön. ”Kaikkia näitä moninaisia ryhmiä 

meidän pitäisi palvella yhdellä verkkopalvelulla. Sellaisten ratkaisujen löytäminen on haasta-

vaa, missä jokainen saa tarvitsemaansa palvelua, mutta kokonaisuus pysyy selkeänä.” ”Ei aina 

edes hahmota eikä huomaa, mihin kaikkiin suuntiin meidän viestejä menee.” 

4.2.3 Monia tiedonkeruun tapoja  

Haastatteluista selvisi, että asiakastietoa oli jo paljon olemassa ja viestinnän saatavilla, sekä 

laadullisessa että määrällisessä muodossa. Haastatelluissa organisaatioissa oli jo monen tyyp-

pisiä tiedonkeruun tapoja käytössä. Priorisoiduista kohderyhmistä kerättiin hyvinkin tarkkaa 

tietoa esimerkiksi digimarkkinoinnilla mediatoimiston kautta. Laadullista tietoa saatiin asia-

kasryhmien kanssa suorassa kontaktissa olevien tahojen kautta. Lisäksi käytössä olivat erilai-

set tutkimukset, verkkosivuanalytiikka, asiakkuuksienhallintajärjestelmä, sosiaalisen median 
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sekä perinteisen median seurannan työkalut. Palvelumuotoilua oli pienimuotoisesti hyödyn-

netty toisen viestintäjohtajan organisaatiossa.  

Pohdittiin, että suomenkielisten asiakkaiden kohdalla käytössä olevat mallit voisivat olla mo-

nistettavissa vieraskielisiin asiakasryhmiin, tai sisäisten asiakkaiden kanssa käytetyt tavat ul-

koisiin asiakkaisiin. Usea haastateltava myös korosti, että koronapandemian aiheuttama muu-

tosten vuosi oli tuonut hyviä kokemuksia asiakkaiden aktiivisesta kuuntelusta ja nopeasta rea-

goinnista, koska toimintatapoja oli ollut pakko yllättävässä tilanteessa radikaalisti muuttaa. 

Haastateltavat mainitsivat monia juuri asiakasymmärryksen kerryttämiseen räätälöityjä palve-

luita (mm. digimarkkinointi, markkinatutkimus, mediaseuranta, sosiaalisen median seuranta, 

palvelumuotoilu), joista voidaan saada asiakastietoa erilaisilla, spesifeilläkin painotuksilla. 

Toinen viestintäjohtajista korosti, että resursseja yleensä löytyi organisaatiosta, jos toiminta-

tapa oli hyvin perusteltu ja selkeä. Toisaalta tietoa löytyi myös muualla organisaatiossa jo 

olemassa olevista välineistä, kuten asiakkuudenhallintajärjestelmistä. Toisen viestintäjohta-

jan organisaatiossa oli vahva tuki johdolta asiakasymmärryksen kehittämiselle koko organisaa-

tiossa, ja osaamista levisi viestintään myös muualta käsin. Myös organisaation ulkopuolisten 

yhteistyökumppaneiden rooli nousi esiin: osa tiedoista voitaisiin saada suoraan heiltä tai ke-

rätä yhdessä.  

Nähtiin positiivisena, että viestin läpimenoa voidaan eri teknologioilla tehostaa kohdenta-

malla hyvinkin tarkasti tietyille asiakasryhmille. Mainituiksi tulivat esimerkiksi digimarkkinoin-

nin välineet ja asiakkuudenhallintajärjestelmät. ”Siksi CRM:t ja muut ovat tärkeitä, että opi-

taan tuntemaan yhteydenpito ja vastavuoroisuus erilaisten tahojen kanssa, jotka ovat anta-

neet meille oikeuden markkinoida ja viestiä heille.” Seuraamalla asiakkaiden käyttäytymistä, 

kuten uutisten lukuaikaa ja reaktioita sosiaalisessa mediassa viestintä sai mittareita tekemi-

selleen ja suoraa palautetta siitä. Vastaavasti se pystyi seuraamaan mahdollisten muutosten 

läpimenoa. ”Sitten kun kipukohtiin oikeasti tartutaan, saadaan tehtyä vaikuttavia asioita.” 

Asiakasymmärryksen pohjalta viestinnässä voitiin nähdä, mihin resursseja kannatti kohdentaa, 

ja mikä työ on vaikuttavuuden kannalta taas turhaa. ”Jo yksi tosi hyvin tehty perusasia voi 

olla paljon vaikuttavampi kuin kymmenen tosi hienosti tehtyä muuta asiaa.”  

4.2.4 Työsarkaa riittää 

Molempien viestintäjohtajien mielestä asiakasymmärryksen kerryttämisessä oli vielä paljon 

tehtävää. Tiedonkeruu ei ollut läheskään niin systemaattista kuin se voisi olla, ja tietoa ei ke-

rätty yhtä paljon kaikista asiakasryhmistä. Ja toisaalta tietoa oli olemassa paljon, mutta sitä 

ei ollut käsitelty helposti omaksuttavaan muotoon. Systemaattiset toimintatavat tiedonhan-

kinnassa ja käsittelyssä puuttuivat. Toinen viestintäjohtaja totesi, että heillä ei ollut moniin 

asiakasryhmiin suoraa kontaktia lainkaan, vaan tieto kulki aina jonkin välittäjätahon kautta, 

joka saattoi olla myös ulkoinen toimija.  
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Viestintäjohtajat olivat pohtineet uusien keinojen, kuten asiakaspaneelien käyttöönottoa, 

mutta molemmat kertoivat, että mittakaavan hahmottaminen oli haastavaa. Oli vaikeaa mää-

ritellä, kuinka paljon asiakastietoa tarvittiin. ”Yksityiskohtainen ymmärtäminen vaatii aika 

paljon. Kompastuskivi voi olla sekin, että ei tyydytä riittävän yleiseen ymmärrykseen, vaan 

yritetään mennä liian henkilötasolle, joka vaatii tosi pitkäjänteistä työtä. Toisaalta, jos ollaan 

liian yleisessä, ei ymmärretä yksityiskohtaisempaa tarvetta.” Resurssien puute mainittiin yh-

deksi syyksi sille, ettei asiakasymmärrystä ollut tähän asti paremmin hyödynnetty. Molemmat 

viestintäjohtajista sanoivat, ettei mistään nykyisistä tehtävistä voitu luopua. Tätä perusteltiin 

muun muassa viranomaisiin kohdistuvilla lainsäädännön vaatimuksilla, kuten tarpeella tuottaa 

kaikki sisältö suomeksi ja ruotsiksi.  

Uudet tiedonkeruun keinot eivät myöskään aina tuoneet toivottua tulosta. Eräs haastateltava 

kertoi esimerkin, jossa asiakastiedon keruu oli koettu enemmänkin resurssien hukkaamiseksi. 

Kyseessä oli mediaseurannan työkalun ns. sentimenttianalyysi, joka arvottaa, oliko artikkeli 

ollut organisaation kannalta myönteinen, neutraali vai kielteinen. Analyysit olivat usein men-

neet pieleen ja tuottivat väärää tietoa. Hän korosti, että vaikka asiakasymmärrys auttaa teke-

mään tehokkaampaa viestintää, se ei ole oikotie onneen. ”Jos pikavoittoja haluaa, on vaikea 

osua heti, se vaatii pitkäjänteistä työtä. Ehkä usein odotetaan omalta viestinnältä enemmän 

kuin mitä yksittäisellä toimenpiteellä on mahdollista saavuttaa yksittäisten ihmisten osalta. 

Se on pitkäjänteistä työtä, jota ei voi pelkästään resursseilla ratkaista.” 

Molemmat viestintäjohtajat korostivat sitä, ettei viestinnästä löydy samanlaista syvällistä ym-

märrystä asiakasryhmistä kuin organisaation monissa muissa toiminnoissa, joissa ollaan jatku-

vasti asiakkaiden kanssa läheisesti tekemisissä. ”Koko organisaation asiakasymmärrys on 

osiensa summa, aika harvalla on kokonaisvaltainen ymmärrys.” Kaikki haastateltavat nostivat 

esiin, että tietoa voisi olla saatavilla muualta organisaatiosta paljonkin, mutta tiedonkeruussa 

ei ehkä huomioida viestinnän tarpeita, eikä se välttämättä tavoita viestintää lainkaan. ”Edel-

leen on niitä tilanteita, joissa viestintä on jälkijunassa, tai sivussa strategisesta suunnitte-

lusta.” ”Isommissa organisaatioissa alkaa olemaan esimerkiksi customer insight -ihmisiä mark-

kinoinnin puolella, mutta oma kokemus on se, että he eivät välttämättä tee viestinnän kanssa 

kovin tiivisti yhteistyötä. Voi olla hyvää asiakasymmärryksen keräämistä, mutta siinä ei oteta 

viestinnän tarpeita huomioon, eikä se tieto toisaalta myöskään viestinnän puolelle kulje.” Si-

säisen yhteistyön, keskustelun ja yhteisymmärryksen löytämisen sanottiin olevan tärkeässä 

asemassa.  
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Kuvio 6: Storyboard: Viestintäasiantuntija ja viestintäjohtaja keskustelevat viestinnän asia-

kasymmärryksen kehittämisestä (kuvitteellinen tilanne) 

Myös haastatteluissa nostettiin esiin, että asiakasymmärryksen toimien ei kuitenkaan tarvitse 

olla suuria, kuukausia kestäviä projekteja, vaan hyvin pienilläkin asioilla voidaan saada paljon 

uutta tietoa. ”Nyt pitää edetä kokeilukulttuurilla, matalalla kynnyksellä kokeillen ja tutkien.” 

Tällaisista keinoista mainittiin ihmisten jututtaminen ja pienimuotoinen haastatteleminen 

sekä keskustelujen järjestäminen tai niiden seuraaminen. Eräs haastateltava muistutti, että 

lähtökohtaisesti ihmiset haluavat kertoa omista mielipiteistään ja tarpeistaan, joten kynnystä 

ei tarvitse nähdä korkeana. Yksittäinenkin innostunut henkilö voi toimia muutosagenttina ja 

levittää tietoisuutta asiakasymmärryksestä sekä viestinnässä että talon tasolla. Kokonaisuu-

tena asiakasymmärryksestä huolehtimisen nähtiin olevan kuitenkin viestintäjohtajan vas-

tuulla. 

Usea haastateltava peräsi nopeaa reagointia. ”Nykymaailma vaatii ketterämpää tapaa toimia. 

Sen sijaan, että kovasti suunnittelisimme toimintaa etukäteen, pitäisikin olla resursseja esi-

merkiksi osallistua keskusteluun joka päivä ja reagoida asioihin sekä omissa että muiden kana-

vissa.” Erään haastateltavan mielestä vuorovaikutteisuus oli avaintekijä viestinnän kehittämi-

sessä asiakaslähtöisemmäksi. ”Tulee parempi ymmärrys asiakkaista, kun ollaan iholla ja las-

keudutaan viestintätornista tekemään arjessa sitä vuorovaikutteista viestintää.” 

4.2.5 Koko organisaatio hyötyy asiakasymmärryksestä 

Viestinnän asiakasymmärryksen nähtiin hyödyttävän myös muuta palvelunkehitystä organisaa-

tiossa. Toinen viestintäjohtaja korosti viestinnän uniikkia mahdollisuutta nähdä kaikki asiakas-

tyypit. Hänen organisaatiossaan oli aloitettu asiakaslupausten työstäminen eri asiakasryhmille 



   

 

 

46 

viestinnän johtamana, ja se oli ensimmäinen kerta, kun tällaista tehtiin koko organisaation 

tasolla. Hän nosti esiin, että asiakkaita seuraamalla saattoi nousta myös uusia vaikutusmah-

dollisuuksia. Käyttäjäkunnasta voi löytyä esimerkiksi yllättäviä tahoja, jotka olivat organisaa-

tion toiminnasta kiinnostuneita. Voitiin identifioida uusia sidosryhmiä, joista ei aiemmin ollut 

oltu tietoisia. 

Kaikki haastateltavat korostivat, että olisi tärkeää ajatella koko organisaatiossa asiakkuuksista 

ja niiden tärkeydestä suunnilleen samalla tavoin. ”Jos kaikilla on sama ymmärrys asiakaskun-

nasta, voidaan mennä yhteiseen suuntaan kohti strategisia tavoitteita ja pelata samaan pus-

siin, samoilla sanoilla ja ydinteemoilla. Asiakkaille muodostuu yhtenäinen kuva organisaa-

tiosta. Se, joka osaa muuntautua asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, pärjää kilpailussa.” Nyt sa-

moistakin asiakkaista nähtiin olevan monenlaisia käsityksiä riippuen henkilön paikasta organi-

saatiossa. Jopa haastateltava, joka muuten kehui asiakasajattelun nostamista omassa organi-

saatiossaan, totesi: ”Asiakasryhmien priorisointi niin, että sitä tehtäisiin yhteisesti, läpinäky-

västi ja jaetuin perustein, siinä haastetta piisaa.” Hän toivoi yhteisiä työkaluja ja tapoja asia-

kasymmärryksen kerryttämiseen ja ylläpitoon. Asiakkuuksia tulisi seurata, mitata ja rapor-

toida. Tämän tulisi olla osa kokonaisjohtamista, asiakasajattelu olisi tärkeää nostaa ”mainst-

reamiin” ja sen tärkeys dokumentoida organisaation strategisiin ja operationaalisiin tavoittei-

siin. 

Eräs haastateltava totesi, että jos asiakkaiden ajatuksiin paneudutaan tarkemmin, voi paljas-

tua yllättävää, epämukavaakin tietoa. ”Viestinnällä on usein totuttu ’kiillottamaan’ asioita. 

Kun asiakkaita lähdetään aidosti kuuntelemaan, se kiilto karisee. Osa asioista voi olla sellai-

sia, joita organisaatiossa ei ole tiedetty aiemmin, ja ne voivat olla aika tuskaisiakin paik-

koja.” Esiin voi nousta paljon kehityskohteita, joita ei voida tai haluta korjata heti, tai edes 

tulevina vuosina. Organisaatioissa pitää olla valmius siihen, että tiedon pohjalta yritetään toi-

mia. ”Jos ymmärrät, muttet muokkaa toimintaasi sen mukaan, se ei vielä auta”, toinen haas-

tateltava tiivisti. ”Pandemian keskellä ei selviä, jos ei mene asiakas edellä ja toimi kette-

rästi.” 

4.3 Työpajasta ideoita etenemiseen 

Työpajaan osallistui kuusi henkilöä: yksi viestintäjohtaja sekä viisi erilaisissa viestinnän asian-

tuntijatehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevää henkilöä. Työpajassa työs-

kenneltiin kahdessa ryhmässä, joista toisen fasilitoi opinnäytetyön tekijä ja toisen Kaiku Hel-

singin Elina Piskonen yhdessä sovittujen toimintamallien mukaan. Fasilitaattorit kävivät työ-

pajan sisällöt yhdessä läpi heti tilaisuuden jälkeen, ja molempien havainnot ryhmien työsken-

telystä kirjattiin ylös opinnäytetyön analyysivaihetta varten.  

Koronavirustilanteen vuoksi työpaja pidettiin etänä Teams-yhteydellä Google Jamboard-alus-

taa käyttäen. Google Jamboard on interaktiivinen taulu, jonka avulla voidaan työskennellä 
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ryhmissä virtuaalisten post-it -lappujen avulla. Osallistujat olivat saaneet ennakkotehtävänä 

pyynnön käydä tekemässä Jamboardille oman esittelynsä sekä kirjata siihen odotuksiaan työ-

pajalta. Tarkoituksena oli tutustuttaa heidät Jamboard-työskentelyn tekniikkaan etukäteen, 

jotta itse työpajassa ei kuluisi aikaa teknisten asioiden läpikäyntiin. Ennakkotehtävällä myös 

suunnattiin osallistujien ajatukset kohti seuraavan päivän työpajaa. 

Ryhmätyöskentely tehtiin kahdessa kolmen hengen ryhmässä. Osallistujia ohjeistettiin mietti-

mään, mihin kysymykseen he haluaisivat päivän aikana etsiä vastauksen. Tavoitteena oli luoda 

konkreettisia ideoita siihen, miten tähän kysymykseen voisi viestinnän arjessa vaikuttaa. 

Tässä työvaiheessa käytettiin virtuaaliseen ympäristöön sovellettua versiota Brainwriting-me-

netelmästä (esim. Stickdorn, Lawrence, Homress & Schneider 2018, 180). Ryhmien Jamboard-

tauluille oli työskentelyn pohjaksi koottu kyselyssä nousseita kipupisteitä. Kyselyn havainnot 

toimivat rajaobjekteina, joiden avulla osallistujille luotiin yhteinen ymmärrys työstettävästä 

aiheesta ja jotka auttoivat heitä löytämään yhteisen työskentelykielen (Stickdorn et al 2018a, 

43). Osallistujia kehotettiin keskustelemaan, mikä kyselyn havainnoissa tuntui omalta, mikä 

ehkä vieraalta, tai mikä kiinnitti huomion. Keskustelun aikana osallistujat lisäsivät uusia aja-

tuksia taululle. Lopuksi äänestettiin teemoista se, jota ryhmä halusi lähteä ideoimaan eteen-

päin.  

4.3.1 Tarvitaan sisäistä ymmärrystä asiakkaista 

Ryhmä 1 oli hyvin yksimielinen, kokemukset asiakasymmärryksen tasosta ja asiakastiedon hyö-

dyntämisestä viestinnässä olivat heillä saman tyyppisiä ja he tunnistivat kyselyssä nousseet 

teemat relevanteiksi. Ryhmän jäsenet kokivat, että organisaatioissa elettiin pääsääntöisesti 

vielä maailmassa, jossa viestittiin yksisuuntaisesti ”asiakkaille päin” sen sijaan, että asiak-

kaita aidosti kuunneltaisiin. Heidän mielestään puuttui sisäistä ymmärrystä asiakkaiden ja 

asiakastiedon keskeisestä roolista. Ideoinnin teemaksi valittiinkin sisäisen ymmärryksen kehit-

täminen. 
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Kuvio 7: Ryhmä 1 teeman valinta 

 

4.3.2 Miten huomioida erilaiset asiakasryhmät? 

Ryhmässä 2 havaittiin, että asiakasryhmissä oli tiedonkeruun osalta eroja: joidenkin asiakas-

ryhmien huomioiminen oli vaikeampaa kuin toisten. Koettiin hankalaksi, ettei asiakastiedon 

keräämistä ja hyödyntämistä ollut rakennettu sisään viestinnän prosesseihin ja se ei siksi ollut 

järjestelmällistä. Työarjessa ”arkinen puurtaminen”, eli muut työtehtävät ajoivat helposti 

asiakasymmärryksen kehittämisen ohi, koska sitä ei priorisoitu viestinnän kokonaisuudessa. 

Kaikkien ryhmäläisten organisaatioissa asiakastyyppejä ei ollut mietitty lainkaan. Ja vaikka 

tietoa asiakkaista löytyikin, tiedon haltijat eivät välttämättä tiedostaneet, kenelle kaikille se 

tieto olisi hyödyllistä. Organisaation ”siilot” saattoivat hankaloittaa tiedon jakoa niille, jotka 

sitä voisivat tarvita. Ryhmä piti johdon roolia merkityksellisenä ja näki, että johdon ymmär-

rystä tulisi kehittää. Aika ei käytännössä riittänyt huomioimaan kaikkia asiakasryhmiä, vaikka 

ymmärrystä ja tietoa taustalla olisikin ollut. Ryhmä halusi tarttua tähän teemaan ideoinnissa. 
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Kuvio 8: Ryhmä 2 teeman valinta 

Seuraavassa työskentelyvaiheessa käytettiin menetelmää ”Miten voisimme…”. Sen avulla tut-

kimuksessa nousseista havainnoista muodostettiin ideointia eteenpäin sysääviä ns. trigger-ky-

symyksiä, ja niihin lähdettiin ideoimaan yhdessä käytännön ratkaisuja. Ajatuksena oli keskit-

tyä fokusoidusti yhden konkreettisen asian ideoimiseen kerrallaan. (Stickdorn, Lawrence, 

Homress & Schneider 2018, 179.)  

Työvaiheen aluksi ryhmäläiset ideoivat edellisessä vaiheessa päätetyn teeman pohjalta kukin 

omaan nurkkaansa uusille lapuille kysymyksiä. Tavoitteena oli muodostaa niin paljon ideoita 

kuin teemasta vain tuli mieleen. Ideoinnin loputtua ajatukset käytiin yhdessä läpi, ryhmitel-

tiin teemoittain ja niistä keskusteltiin. Lopuksi äänestettiin yksi ajatus, jota ryhmä halusi läh-

teä työstämään pidemmälle.  

4.3.3 Näkymättömästä näkyväksi 

Ryhmässä 1 mietittiin, miten organisaation sisäisesti olisi mahdollista parantaa ymmärrystä 

asiakkaiden keskeisestä roolista. Todettiin, että alkuun pitäisi lähteä perusasioista liikkeelle 

ja miettiä, keitä asiakkaat oikeastaan olivat ja tunnistaa toiminnassa ne paikat, joissa heitä 

kohdattiin. Sen jälkeen asiakasryhmät olisi hyvä priorisoida. Viestinnän nähtiin olevan organi-

saatiossa sellainen toimija, joka voi ja jonka tulisi nostaa tietämyksen tasoa asiakkaiden mer-

kityksestä. Keinoiksi ehdotettiin muun muassa numerotiedon tarinallistamista ja asiakasym-

märrykseen liittyvää koulutusta esimerkiksi pelin keinoin. Ryhmäläiset halusivat tuoda asiak-

kaita konkreettisesti kehittämistyöhön mukaan esimerkiksi yhteiskehittämisen työpajoin. Yh-

teistä suurimmalle osalle ehdotuksia oli se, että niissä korostui eri yksiköiden yhteistyön pa-

rantaminen ja viestinnän rooli siinä. Siilojen purkaminen nähtiin tarpeellisena.  
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Erityisesti keskustelussa korostui yhteistyö johdon kanssa, jonka rooli nähtiin ratkaisevaksi sen 

kannalta, miten asiakasymmärrys organisaatiossa mielletään. Ryhmäläiset esittivät, että ensin 

olisi tarpeen tarkistaa nykyhetken tilanne ja sen jälkeen asettaa tavoitteet sekä mittarit asia-

kasymmärryksen parantamiselle. Olemassa olevaakin tietoa voisi olla mahdollista hyödyntää 

paremmin. Johtoa nähtiin tarpeelliseksi vakuuttaa esimerkiksi tarjoamalla tutkimustietoa 

asiakaskeskeisyyden hyödyistä, benchmarkkaamalla kilpailijoiden hyviä käytäntöjä sekä konk-

reettisilla esimerkeillä asiakaslähtöisistä tavoista kehittää toimintaa. Konkreettisesti asiakas-

lähtöisyyttä voitaisiin parantaa esimerkiksi tuomalla se osaksi tulostavoitteita. Lopputulok-

sena päädyttiin siihen, että keskeinen ongelma oli asiakkaiden ”näkymättömyys” organisaa-

tiossa, johto mukaan lukien. Ryhmä halusi ideoida, miten asiakkaat tehtäisiin sisäisesti näky-

vämmiksi. 

 

Kuvio 9: Ensimmäinen ideointivaihe, ryhmä 1 

 

4.3.4 Viestintää määritellyille asiakasryhmille 

Ryhmässä 2 perehdyttiin eri asiakastyyppien määrittelyyn sekä niiden rooliin viestintätyössä. 

Ryhmäläiset miettivät, miten asiakastyypit tulisi määritellä vastaamaan todellisuutta, ja mi-

ten ne tulisi priorisoida. Pohdittiin myös, miten asiakastyypittelyjä voisi hyödyntää arjen vies-

tintätyössä rajalliset resurssit huomioiden, ja miten viestinnän vaikuttavuutta eri asiakasryh-

mille tulisi mitata. Esiin nousi myös kysymys, miten asiakastyyppejä/persoonia voitaisiin vies-

tinnän lisäksi hyödyntää organisaation muussakin toiminnassa, kuten myyntityössä.  
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Kuvio 10: Ensimmäinen ideointivaihe, ryhmä 2 

 

4.3.5 Johto näyttää suuntaa 

Ryhmässä 1 toinen ideointivaihe aloitettiin kysymyksellä ”Miten voisimme tehdä asiakkaan nä-

kyväksi omassa organisaatiossamme johdolle/henkilöstölle/itsellemme?” Ryhmä keskusteli 

siitä, miten asiakkaan rooli saataisiin parhaiten konkretisoitua kaikille organisaation työnteki-

jöille. Eräs ryhmäläinen kertoi, että hänen organisaatiossaan asiakkaat nähtiin usein enem-

män vaivana kuin positiivisessa valossa: myönteisen asenneilmapiirin luominen olisi tärkeää. 

Erilaisen asiakasdatan ja erityisesti positiivisten asiakaskertomusten jakamista henkilöstölle 

pidettiin tärkeänä esimerkiksi tarinoiden, asiakaspalautteiden ja kyselyjen muodossa. Mietit-

tiin, että kaikki eivät välttämättä tunne omaa asiakaskuntaansa, ja voisi olla paikallaan tehdä 

harjoituksia siitä, keitä omat asiakkaat ovat. Ryhmäläiset totesivat, että koska johdon merki-

tys suunnannäyttäjänä ja uusien työskentelytapojen ”siunaajana” on olennainen, johtoa pi-

täisi kouluttaa. Asiakkaita toivottiin myös konkreettisesti mukaan toiminnan kehittämiseen. 

Parhaaksi ideaksi äänestettiin lopulta yksimielisesti ajatus siitä, että asiakas olisi toiminnassa 

aina ’mukana’, eli esillä palavereissa, raporteissa yms. Suunnitelmissa ja päätöksissä huomioi-

taisiin siis aina yhtenä tekijänä, miten ne näyttäytyisivät asiakkaalle tai vaikuttaisivat asiak-

kaaseen. Idean keksijällä oli taustaa organisaatiosta, jossa kaikessa päätöksenteossa otettiin 

huomioon sen vaikutus turvallisuustekijöihin. Hän ehdotti, että asiakasnäkökulma pyrittäisiin 

nostamaan samalla tavoin läpileikkaavaan asemaan: ettei se olisi muusta toiminnasta irralli-

nen kokonaisuus, vaan kiinteä osa kaikkea tekemistä (myös muualla kuin viestinnässä). 
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Kuvio 11: Ryhmä 1 Toinen ideointivaihe 

 

4.3.6 Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta 

Ryhmän 2 keskustelu polveili sen ympärillä, miten asiakastiedon keräämisen ja hyödyntämisen 

prosessi ja elinkaari muodostuisi. Keskustelussa korostui hyvän suunnittelun merkitys ennen 

suurimittaisen toteutuksen aloitusta. Ryhmäläiset listasivat keinoja asiakastiedon keräämi-

seen, kuten some- tai verkkokyselyt, media- ja sosiaalisen median seuranta, verkkosivuanaly-

tiikka, asiakaspalautteiden analysointi sekä asiakkaiden ja asiakasrajapinnassa työskentele-

vien haastattelut. Syytä olisi tutkia esimerkiksi, olivatko palvelupolut verkossa selkeitä eri 

asiakasryhmille, tavoittiko viestintä priorisoidut kohderyhmät ja oliko viestintä ymmärrettä-

vää. Esiin nostettiin, että oikeanlaisen asiakastiedon saaminen vaatii myös vuorovaikutusta 

asiakkaiden kanssa. Pelkkä analytiikka ei riitä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin asiakkaiden 

tarpeista, monta asiaa voi jäädä paljastumatta, jos heidän kanssaan ei keskustella. Koska 

asiakaskäyttäytymisen trendit eivät kuitenkaan yleensä muutu yli yön, tietoa voi kerätä eri 

vuosina eri laajuuksissa.  

Ryhmässä mietittiin, miten kerättyä tietoa voitaisiin analysoida ja jalostaa hyödynnettäväksi 

jatkokäyttöön. Tulisi pohtia, ketkä sitä tekisivät ja miten prosessi tulisi rakentaa, jotta se 

olisi mahdollisimman yksinkertainen ja toimiva osa päivittäistä työtä. Olisiko eri vaiheet syytä 

sisällyttää viestinnän vuosikelloon? Entä olisiko tarvetta ottaa käyttöön esimerkiksi uusia työ-

kaluja, kuten asiakaspersoonia, jotka helpottaisivat tiedon analysointia ja olennaisten 
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havaintojen esiin nostamista? Ennen tiedonkeruun aloitusta ja keinojen määrittelyä tärkeää 

olisi pohtia, mitä analysoidulla asiakastiedolla olisi tarkoitus tehdä ja miten sen tulokset saa-

taisiin konkreettisesti jalkautettua viestintätyön arkeen.  

Ryhmäläiset keskustelivat, että organisaatioissa on viestinnän lisäksi useita tahoja, joilla on 

kosketuspintaa asiakkaisiin ja asiakastietoon. Eräs ryhmäläinen huomautti, että kokonaisuus 

olisi syytä miettiä läpi; kenellä kaikilla on pääsy asiakkaita koskevaan tietoon/mahdollisuus 

kerätä sitä sekä intressejä hyödyntää sitä omassa toiminnassaan. Eri yksiköiden ja henkilöiden 

vastuiden määrittely olisi olennaista, jotta prosessi ei jäisi vain hienoiksi ajatuksiksi paperille, 

vaan realisoituisi käytännön teoiksi. Prosessiin olisi syytä määritellä konkreettiset mittarit, 

joilla asiakaslähtöisen viestinnän onnistumista seurattaisiin. Parhaan sisäisen tuen ja tiedon-

kulun varmistaisi se, että johdon sekä mahdollisesti muiden yksiköiden edustajia olisi jo alku-

vaiheista mukana suunnittelemassa koko prosessia. Jotta toiminta olisi sisäisesti mahdollisim-

man vaikuttavaa, ryhmäläiset pitivät tärkeinä konkreettista tavoitteiden asetantaa ja sitä, 

että tulokset olisivat selkeästi johdolle raportoitavissa. Tehtävästä työstä tulisi myös muistaa 

viestiä koko henkilöstölle esimerkiksi intran kautta. 

 

Kuvio 12: Ryhmä 2 Toinen ideointivaihe 

Ryhmätyöskentelyn jälkeen kokoonnuttiin molempien ryhmien kanssa yhteen ja käytiin läpi 

ryhmien tuotokset ja keskustelut. Tilaisuuden jälkeen ryhmien fasilitaattorit summasivat kes-

kustelut, ja ne dokumentoitiin.  
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5 Miten sisällyttää asiakasymmärrys viestinnän työprosesseihin? 

Muotoiluprosessin Tuota-vaiheen ensimmäisenä osana toimi SWOT-analyysi, jossa työpajassa 

tuotettuja ideoita vielä tarkennettiin ennen varsinaisen palvelukonseptin muodostamista. Pal-

velumuotoilun iteratiivisuuden periaatteisiin kuuluu, että jokaisessa vaiheessa on mahdolli-

suus palata myös aiempiin vaiheisiin. Ideoinnin tuotosten lisäksi analyysissa onkin hyödynnetty 

palvelumuotoiluprosessin muissa vaiheissa kartutettua ymmärrystä kohderyhmästä ja käsitel-

tävästä ongelmasta.  

Tuota-vaiheen toisessa osassa SWOT-analyysin pohjalta muodostettiin lopputuotoksena malli 

asiakasymmärryksen sisällyttämisestä viestinnän prosesseihin. 

5.1 SWOT-analyysi asiakasymmärrykseen panostamisesta 

SWOT-analyysissa viestinnän asiantuntijoiden näkemyksiä asiakasymmärrykseen panostami-

sesta tarkastellaan sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien sekä ympäristöstä johtuvien uhkien 

ja mahdollisuuksien kautta (Åberg 2000, 80-81). Strategisten tavoitteiden sisältöön vaikutta-

vat sekä se, mitä tällä hetkellä osataan ja voidaan tehdä sekä se, mitä uhkia ja mahdollisuuk-

sia ympäristö tältä pohjalta luo.  

Sisäisellä käsitetään tässä viestintäyksikön oma toiminta, organisaation muita yksiköitä käsi-

tellään ulkoisina toimijoina yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien ohella. SWOT-

analyysitaulukkoon on nostettu aineistosta niitä viestinnän vahvuuksia ja heikkouksia, jotka 

aineistossa nousivat vahvimmin esiin.  

Viestinnän toimintayksiköiden sisäiset vahvuudet ja heikkoudet vaihtelevat luonnollisesti eri 

organisaatioiden välillä ja jopa saman organisaation sisälläkin. Tämän SWOT-analyysin tarkoi-

tuksena ei olekaan kuvata yleispätevästi suomalaisten strategisen viestinnän yksiköiden tilan-

netta. Siinä pyritään palvelumuotoilun periaatteiden mukaan havainnollistamaan esimerkin-

omaisesti sitä, millaisia kysymyksiä voi nousta, kun mietitään laajempaa asiakasymmärrykseen 

panostamista ja sen hyödynnettävyyttä strategisen viestinnän kehittämiseen.  
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VAHVUUDET 

Näkemys asiakasryhmien kokonaisuudesta 

Pyrkimys vaikuttavuuteen 

Ajatellaan asiakkaan tarpeita 

Reilusti tiedonkeruun keinoja tiedossa 

Asiakkaista saadaan tietoa monin tavoin 

Nopea reagointikyky tarvittaessa 

Mahdollisuus vaikuttaa koko organisaatioon 

HEIKKOUDET 

Sisäiset verkostot heikot 

Suunnitelmallisuus puuttuu arjen työstä 

Asiakkaiden priorisointi vaikeaa 

Vanhoista työtehtävistä ei voida luopua 

MAHDOLLISUUDET 

Viestinnän strateginen rooli vahvistuu 

Sisäinen yhteistyö paranee 

Saadaan mittareita työssä onnistumiselle 

Työ tehostuu 

Piilevä tieto saadaan käyttöön 

Yhteistyö kumppaneiden kanssa tiivistyy 

Mahdollisuus löytää uusia sidosryhmiä 

Organisaation kokonaisvaikuttavuus kasvaa 

 

UHAT 

Tietoa kerätään, muttei analysoida tai jaeta 

Kehityskohteisiin ei tartuta 

Työtä on liikaa 

Tietoa tulkitaan väärin 

Sisäinen tuki jää puuttumaan 

Odotukset ovat epärealistisia, eikä niihin 

pystytä vastaamaan 

Ei muodostu vakiintuneeksi osaksi toimintaa 

Tuloksellisuutta ei arvioida 

Taulukko 6: SWOT-analyysi: asiakasymmärryksen hyödyntäminen strategisessa viestinnässä 

5.2 Malli asiakasymmärryksen sisällyttämisestä viestinnän prosesseihin 

Palvelumuotoiluprosessin viimeisessä vaiheessa tuotettiin SWOT-analyysin pohjalta konsepti 

asiakasymmärryksen sisällyttämisestä viestinnän työprosesseihin. 

Tämän opinnäytetyön tärkein, muotoiluprosessin pohjalta muodostettu johtopäätös on, että 

viestinnän työprosesseja tulisi selkeyttää, ja asiakasymmärryksen muodostamisen tulisi olla 
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kiinteä osa niitä. Kuten Elisa Juholin (2017, 293) huomauttaa, viestinnän tärkeimmistä proses-

seista olisi syytä laatia prosessikuvaus, sillä ne auttavat paitsi hallitsemaan kokonaisuuksia, 

myös tunnistamaan parannusta vaativat vaiheet tai kohdat. Opinnäytetyön prosessissa ilmeni, 

että nykyisellään asiakasymmärryksestä huolehtiminen lepää usein yksittäisten viestijöiden 

vastuulla. Viestinnän johto kuitenkin vastaa strategisen viestinnän kokonaisuudesta sisältäen 

kaikki sen sisään kuuluvat elementit (Åberg 2000, 236).  

Siksi tämän opinnäytetyön tulosten pohjalta laadittiin viestintäjohdon avuksi lista toimenpi-

teistä, joiden avulla vakiinnuttaa asiakasymmärryksestä huolehtiminen osaksi viestinnän työ-

prosesseja. Mallissa sovelletaan Leif Åbergin (2000) ja Elisa Juholinin (2017) kuvauksia viestin-

nän prosesseista sekä Joel Järvisen (2017) ajatuksia viestinnän mittaamisesta. 

 

1. Määrittele viestinnän asiakassuhteille organisaation strategiaan pohjaavat tavoitteet, 
jotka sisältävät asiakasymmärryksestä huolehtimisen. Sisällytä asiakkaita koskevat ta-
voitteet mahdolliseen viestintästrategiaan. 

2. Laadi asiakkaita koskevat taktiset ja operationaaliset tavoitteet tietylle aikavälille.  

3. Listaa tavoitteiden pohjalta ne kysymykset, joihin asiakastiedosta haetaan vastauksia. 

4. Listaa määrälliset ja laadulliset lähteet, jotka tarjoavat relevantteja vastauksia kysy-
myksiin. Huomioi myös ulkoiset palveluntarjoajat sekä sisäiset ja ulkoiset kumppanuu-
det.  

5. Aseta tavoitteille lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystä kuvaavat mittarit. 

6. Mieti, miten ja missä laajuudessa valituista lähteistä kootaan tietoa.  

7. Mieti, kuinka usein ja miten koottua tietoa analysoidaan. Miten analysoitua tietoa jae-
taan ja hyödynnetään? 

8. Aseta tarkastelupisteet pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden seurannalle. 

9. Sisällytä tehtävät viestinnän työsuunnitelmaan ja aseta niille vastuuhenkilöt. 

10. Keskustele ja viesti tuloksista säännöllisin välein sisäisesti sekä ulkoisesti relevanttien 
tahojen kanssa. Huomioi teknologian kehitys. Toteuta tarvittavat kehitystoimet. 

Taulukko 7: Asiakasymmärryksen sisällyttäminen viestinnän työprosesseihin 

Ota huomioon myös nämä: 

Varmista resurssit siihen, että asiakastiedosta nouseviin kehityskohteisiin pystytään puut-

tumaan. Priorisoi viestinnän työtehtävät organisaation strategisten painopisteiden pohjalta. 

Huolehdi, että tärkeimmät viestinnän prosessit on dokumentoitu ja ne ovat koko työyhteisön 

tiedossa. Kiinnitä huomiota henkilöstön jaksamiseen! Hanki ulkopuolista apua, jos omat hen-

kilöresurssit eivät riitä kaikkeen.  

Kiinnitä huomiota viestinnän sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin. Onko tarvetta vahvistaa asi-

akkuuksiin liittyviä kontakteja tai lisätä tiedonvaihtoa? 

Varmista, että asiakastietoa kerätään ja analysoidaan ammattitaitoisesti. Hanki erityisosaa-

mista ulkopuolelta, jos riittävää osaamista ei omasta takaa löydy. 
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Nosta asiakkuudet keskusteluun organisaation johdossa. Kannusta johtoa selvittämään asia-

kaskohtaamisten ja asiakastiedon keruun kokonaiskuva organisaatiossa ja varmistamaan suju-

vat yhteistyön ja tiedonvaihdon prosessit. Huolehdi asiakkuuksia koskevasta sisäisestä viestin-

nästä. 

6 Mitä tutkimuksessa selvisi 

Tässä luvussa esitellään, millaisia vastauksia tutkimusaineisto tarjosi tutkimuskysymyksiin. 

Analyysimenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin väljästi sisällönanalyysia. Siinä tutkitaan luo-

kittelun, teemoittelun ja tyypittelyn avulla aineistolähtöisesti, millaisia tutkimuskysymysten 

kannalta olennaisia asioita nousee esiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 104-105). Tuloksia käsitel-

tiin siten, että yksittäisiä henkilöitä tai organisaatioita ei tutkimusraportista voi tunnistaa.  

6.1 Miten asiakastietoa käytetään strategisessa viestinnässä? 

6.1.1 Asiakasymmärryksen merkitys aletaan ymmärtää 

Usean ammattilaisen puheissa kummitteli vielä viestinnän ”vanha” rooli: monessa organisaa-

tiossa asioista tiedotetaan edelleen yksisuuntaisesti ulospäin sen sijaan, että kuunneltaisiin 

asiakkaita tai jalkauduttaisiin heidän pariinsa keskustelemaan. Yleisesti ottaen tarve panostaa 

asiakasymmärrykseen oli kuitenkin tähän tutkimukseen osallistuneiden viestijöiden keskuu-

dessa tunnistettu. Vaikka joitain soraääniäkin löytyi, enemmistö aineiston ammattilaisista oli 

sitä mieltä, että tahtotila kehittää asiakasymmärrystä oli viestintäyksiköissä vahva, ja ymmär-

rystä aiottiin parantaa konkreettisin toimin. Asiakaskunnan tuntemusta pidettiin yleisesti 

mahdollistajana, jopa edellytyksenä sille, että pystytään tekemään vaikuttavaa viestintää. 

Vaikuttavuus nähtiin asiana, joka palvelee sekä organisaation strategisia kokonaistavoitteita 

että myös viestinnän omaa tekemistä. On mielekkäämpää tehdä työtä, jonka tietää kohdistu-

van oikeaan paikkaan.  

Vaikka tarve asiakasymmärryksen parantamiselle oli jo nähty, sen toteuttamista käytännössä 

ei pidetty aivan yksinkertaisena. Samoin kuin Juholin (2017), asiantuntijahaastateltavat pohti-

vat viestinnän organisatorisen aseman nopeaa muutosta erillään sijaitsevasta tukitoiminnosta 

johdon strategiseksi työkaluksi. Taustasta johtuen viestinnässä ei ollut pitkää perinnettä asi-

akkaiden kanssa suoraan toimimisesta tai pääsystä asiakastietoon. Henkinen kynnys asiakas-

ymmärrykseen tarttumisesta ja uudenlaisten työtehtävien aloittamisesta saattoi siksi tuntua 

monelle korkealta, asiantuntijahaastatteluissa pohdittiin. 
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6.1.2 Asiakasryhmien priorisointi on haaste 

Asiakasymmärrys lähtee omien asiakkaiden tunnistamisesta, jotta heistä voidaan hankkia tie-

toa ja ymmärrystä. Asiakasryhmien tyypittely näyttäytyi tämän aineiston pohjalta asiana, 

joka on monella mallilla suomalaisissa organisaatioissa. Verkkokyselyn vastaajien enemmistö 

oli sitä mieltä, että heidän viestintänsä tavoittaa kohderyhmät hyvin. Myös haastatellut vies-

tintäjohtajat osasivat luetella omat asiakasryhmänsä suoraan. Pienissä organisaatioissa asiak-

kaat saatettiin tuntea jopa henkilökohtaisesti. Mutta sekä verkkokyselyssä että ideointityöpa-

jassa oli myös viestintäammattilaisia, joilla oli huoli siitä, ettei organisaatiolla ollut selkeää 

käsitystä asiakasryhmistään.  

Suurempana huolena nähtiin asiakasryhmien moninaisuus, etenkin suurissa organisaatioissa. 

Viestinnän rooliin kuuluu huomioida kaikki asiakkaat, ja tämä nähtiin asiakasymmärryksen 

osalta haastavana. Jos erilaisia asiakasryhmiä on esimerkiksi toistakymmentä, miten niihin 

kaikkiin voidaan panostaa? Pelkona oli, että yhteen satsaaminen olisi toiselta pois. Asiakasryh-

miä tunnettiin epätasaisesti: joistain tietämys saattoi olla hyvää samalla kun toiset jäivät lap-

sipuolen asemaan. Asiakasryhmien priorisoinnin tärkeys tunnistettiin, mutta priorisointi näh-

tiin vaikeana. 

6.1.3 Tietoa on paljon, vain osa siitä hyödynnetään 

Kaikki aineiston vastaajat kertoivat, että heillä kerättiin asiakkaista tietoa jossain muodossa. 

Useimmissa organisaatioissa oli käytössä monia eri tiedonkeruun tapoja. Digitaaliset välineet 

asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen olivat kaikkein käytetyimpiä. Suurimmassa 

osassa osallistujien organisaatioita hyödynnettiin verkkosivu- ja/tai sosiaalisen median analy-

tiikkaa viestinnän kehittämiseen. Lisäksi melko yleisesti käytettiin kyselyitä, mediaseurantaa 

ja asiakaspalautteita. Pienempi määrä vastaajia oli hyödyntänyt asiakaspaneeleja ja palvelu-

muotoilua. Henkilökohtaisten kontaktien merkitystä korosti myös moni. 

Osallistujat huomioivat sen, että asiakastietoa oli varastossa organisaatiossa, esimerkiksi asi-

akkuudenhallintajärjestelmissä, ja sen hyödyntämisessä voisi olla paljon tulevaisuuden poten-

tiaalia. Monet osallistujat sanoivatkin, että tietoa kyllä löytyi, mutta läheskään kaikkea ei 

hyödynnetty. Toisaalta monet epäilivät, että kerätty tieto ei välttämättä vastannut niin sano-

tusti oikeisiin kysymyksiin. Kukaan ei ilmaissut, että asiakkaista kerättäisiin liikaa tietoa. Eräs 

vastaaja tosin huomautti, että erityisesti julkisessa hallinnossa tulee olla tarkkana siitä, että 

kaikelle tiedonkeruulle on perusteet. Kaikkien mielestä tiedon analysoinnissa ja hyödyntämi-

sessä oli vielä tekemistä, jopa ne, joilla siinä oltiin monilla osa-alueilla jo pitkällä. Sen lisäksi, 

että asiakkaista jo kerättiin tietoa monessa muodossa, aineiston viestintäammattilaiset myös 

tunnistivat lukuisia muita tapoja kerätä tietoa asiakkaista.  
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6.1.4 Organisaatioissa ei jaettua ymmärrystä 

Aineiston pohjalta näytti selvältä, että tällä hetkellä asiakkuuksista ei koko organisaation ta-

solla juurikaan vielä puhuttu. Verkkokyselyssä muutama vastaaja kertoi, että asiakkuuksia oli 

heillä pohdittu tarkkaan, mutta monen muun mukaan yhteistä ymmärrystä asiakkaista ei koko 

organisaation tasolla ollut. Näin sanoivat myös viestintäjohtajat, vaikka molempien organisaa-

tioissa oli jo panostettu melko paljonkin asiakasymmärryksen kehittämiseen. 

Kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, että asiakastietoa oli ympäri organisaatiota, ja että usein 

syvin ymmärrys sijaitsi jossain muualla kuin viestinnässä. Kuitenkin suuri enemmistö oli sitä 

mieltä, ettei tämä tieto kulkenut organisaation sisällä riittävän hyvin, vaan tiedonvaihdossa 

olisi reilusti parannettavaa. Parantamisen varaa tiedonkeruussa nähtiin etenkin laadullisen 

tiedon keräämisessä. Verkkokyselyssä ilmeni, että monissa organisaatioissa asiakasymmärrys 

perustui kokemusperäiseen tietoon ja ”mutuun”. Nostettiin esiin, että asiakasrajapinnan sy-

vää asiakastuntemusta ei usein dokumentoitu mihinkään. Ja toisaalta, asiakaskohtaamisissa 

tai tiedonkeruussa ei välttämättä kiinnitetty huomiota taustatekijöihin, kuten asiakkaiden 

odotuksiin tai piileviin tarpeisiin.  

Kaikissa aineistoryhmissä nostettiin esiin asiakasymmärryksen jakamisen tärkeys organisaation 

sisällä. Työpajassa toinen ryhmä pohti keinoja, millä tuoda asiakkaita koskevaa tietoa näky-

väksi koko organisaatiolle niin, ettei ymmärrys jäisi ainoastaan viestintäyksikköön. 

6.1.5 Prosesseissa on puutteita 

Tiedonkeruun rajaaminen nähtiin haastavana. Useampi henkilö toi esiin, että koska asiakas-

ymmärryksen pohtiminen on niin uusi asia, oli hankalaa hahmottaa, missä laajuudessa tietoa 

tulisi kerätä. Yksimielisyys vallitsi siitä, että tietoa pitäisi olla lisää paremman asiakasymmär-

ryksen muodostamiseksi, mutta kuinka paljon on riittävästi – sitä ei moni osannut arvioida. 

Osa ajatteli, että kaikkea asiakastietoa ei tarvitse kerätä jatkuvasti, vaan riittää että asiakas-

kuvaa päivitetään suuremmin tietyin väliajoin (esimerkiksi joka toinen vuosi). Toisaalta huo-

mautettiin, että ennakoiva viestintä muuttuvassa maailmassa vaatii sitä, että asiakkaista ke-

rätään tietoa säännöllisesti ja jatkuvasti.  

Yhtenä suurimmista ongelmista näyttäytyi asiakasymmärryksen toimien sisällyttäminen päivit-

täisen viestintätyön prosesseihin. Moni verkkokyselyn vastaaja valitti viestinnän työn olevan 

suunnittelematonta ja hetkessä elävää. Perusprosesseja puuttui nykyisestäkin toiminnasta, 

eikä kaiken tekemisen tarkoitusta tai mielekkyyttä ollut mietitty: tehtiin, koska oli ennenkin 

tehty. Uusien asiakasymmärryksen toimien lisääminen tällaiseen työkenttään nähtiin hanka-

lana, koska ”mistään ei voida luopua”. Monen vastaajan suusta kuului viesti, että tekemistä 

oli nykyiselläänkin liikaa, ja resurssit olivat tiukilla. Aktiivinen asiakastiedon keruu ja tiedon 

hyödyntäminen jäivät muiden töiden alle. 
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Asiakastiedon keräämisessä viestinnän tarpeisiin nähtiin myös haasteita. Osa kyselyn vastaa-

jista toi esiin, että kerätty asiakastieto ei aina vastannut ”oikeisiin” kysymyksiin, eli se ei suo-

raan hyödyttänyt viestinnän kehittämistä. Haastatteluissa puolestaan tuli ilmi, että kaikki 

asiakasymmärryksen kartuttamiseen tarkoitetut työvälineet eivät toimineet tarkoituksenmu-

kaisesti, vaan tarjottiin myös vääränlaisia tulkintoja viestinnän onnistumisesta. Työpajassa 

nousi huoli, voisiko asiakastiedon analysointi ja tiivistäminen esimerkiksi persooniin typistää 

kuvaa asiakkaista liikaa, tai luoda jopa vääränlaista mielikuvaa. 

6.1.6 Asiakasymmärrys palvelee viestinnän kehitystä 

Asiakastietoa oli käytetty viestinnän kehittämiseen monin tavoin. Tiedon pohjalta oli kehi-

tetty muun muassa viestinnän tyyliä, ajoitusta, aiheita ja kanavavalintoja. Sisältöjä saatiin 

sen avulla paremmin kohdennettua tietyille asiakasryhmille. Viestien perillemenoa tietyille 

kohderyhmille kyettiin tehostamaan digimarkkinoinnin keinoin jopa mikrokohdennuksen ta-

solle. Asiakkaista kerätyn tiedon kautta löytyi myös uusia sidosryhmiä. Muistutettiin, että 

viestinnän onnistumista kuvaavien mittareiden tulisi olla erilaisia eri kohderyhmien keskuu-

dessa, koska kohderyhmät ja viestintätilanteetkin ovat erilaisia.  

6.2 Miten paremmin hyödyntää asiakasymmärrystä viestinnän kehittämiseen? 

6.2.1 Tarvitaan ylhäältä alaspäin suuntautuvia toimia 

Viestinnän asema strategisena toimintona nähtiin sellaisena, että sillä on hyvät mahdollisuu-

det toimia asiakkaiden puolestapuhujana ja asiakasymmärryksen siivittäjänä koko organisaa-

tiossa. Viestinnän rooliin kuuluu ajatella asiakkaiden kokonaisuutta ja tunnustaa heidän tar-

peensa. Viestinnällä on myös sisäisen vaikuttamisen keinoja käytössään, kuten sisällöntuo-

tanto intranetiin tai tiivis vuoropuhelu johdon kanssa. 

Organisaation johdon rooli nähtiin tärkeänä. Ideointityöpajassa molemmat ryhmät nostivat 

sen esiin pohtiessaan, miten asiakasymmärrystä voisi paremmin hyödyntää viestinnän kehittä-

miseen. Osallistujien pelkona oli, että ilman johdon toimia asiakasymmärryksen eteen työs-

kentely saattaisi jäädä vain viestinnän asiaksi. Työpajassa pohdittiin, että ensimmäiseksi joh-

toa olisi syytä kouluttaa sisäistämään asiakasymmärryksen hyödyt. Kun organisaation huipulla 

olisi ymmärrystä sen merkityksestä, jalkautuisi se myös muualle organisaatioon.  

6.2.2 Verkostot kuntoon 

Viestintäammattilaiset olivat vahvasti sitä mieltä, että käsitys asiakkaista oli koko organisaa-

tion asia. Sisäisen yhteistyön parantamisessa nähtiin suurta potentiaalia: jos sisäiset yhteydet 

paranisivat, tarjoaisi se paljon mahdollisuuksia kehittää asiakasymmärrystä puolin ja toisin. 

Viestinnän asiakastuntemus voisi palvella myös organisaation muuta palvelunkehitystä. Nyky-

tilan kartoitus nähtiin tärkeänä: tulisi tunnistaa asiakkaiden kontaktipisteet sekä miettiä, 
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millainen asiakkaita palveleva sisäinen verkosto oli, millaista tietoa siellä tuotettiin ja miten 

tiedon olisi hyvä liikkua. Olisi tärkeä sopia roolituksista ja pelisäännöistä, jotta kauniit peri-

aatteet muuttuisivat sujuvaksi yhteistoiminnaksi.  

Myös kumppanuuksien rooli nostettiin esiin: yhteistyökumppaneiden kautta voidaan saada tär-

keää tietoa ja kerryttää ymmärrystä. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. 

6.2.3 Uutta tehokkuutta toimintaan 

Moni peräänkuulutti tarvetta viestinnän suunnitellulle, systemaattiselle toiminnalle. Osa vas-

taajista koki, että nykyisellään kaikki viestinnän tekemä työ ei ollut loppuun asti mietittyä. 

Tavoitteenasetanta nousi työpajassa molempien ryhmien ideoinnissa keskeiseksi teemaksi. En-

nen suurimittaisten toimien aloittamista olisi syytä pohtia, mihin tarkoitukseen asiakastietoa 

haluttiin viestinnässä kerätä, miten se tehtäisiin ja miten sitä hyödynnettäisiin. Jo alussa olisi 

hyvä miettiä, miten tuloksia sovellettaisiin konkreettiseen työhön ja mitkä olisivat konkreetti-

set mittarit työn tuloksellisuudelle.  

Vastaajat huomioivat, että analytiikka ei vastannut kaikkiin kysymyksiin, vaan myös laadulli-

selle tiedolle nähtiin tarvetta. Pitäisi päästä lähemmäs asiakkaita, tarvittaisiin enemmän vuo-

rovaikutusta. Monet vastaajat olivat sisäistäneet selkeästi asiakaslähtöisen ajattelutavan siitä, 

että sisältöjen suunnittelun tulisi lähteä syvällisemmästä asiakkaan elämäntilanteeseen tutus-

tumisesta ja sieltä juontuvista tarpeista. Syytä olisi tutkia asiakkaiden nykyiseen vuorovaiku-

tukseen kohdistuvien odotusten lisäksi esimerkiksi heidän tunteitaan ja asenteitaan laajem-

min. 

Asiakasymmärryksen kartuttamisessa nähtiin paljon mahdollisuuksia viestintätyön tehostami-

seen. Kun olisi selvillä, millaista viestintää asiakkaat toivoivat ja millaisin keinoin se tehok-

kaimmin toteutettaisiin, voitaisiin jättää turhia työtehtäviä pois. Työtä voitaisiin myös jatku-

vasti ketterästi kehittää, jos asiakkailta saataisiin suoraa palautetta siitä, mikä toimii ja mikä 

ei.  

6.2.4  Asiakkaiden syvällinen tunteminen on pitkä prosessi  

Useampi haastateltava korosti sitä, että nykymaailmassa on tarvetta pystyä toimimaan kette-

rästi. Mainittiin myös, että koronapandemian alettua viestinnän käytäntöjä oli monessa pai-

kassa jouduttu radikaalisti muuttamaan asiakaslähtöisemmiksi lähes yli yön, ja tässä oli onnis-

tuttu. Huomioitiin kuitenkin myös se, että pelkkä asiakastiedon kerääminen tai analysointi ei 

muuttanut viestintää yli yön tehokkaammaksi, vaan odotustenhallinnalle oli tarvetta.  

Asiakkaiden syvällinen tunteminen on pitkä prosessi. Toimivien toimintatapojen löytäminen 

ottaa aikaa, ja pikavoittoja ei kannata odottaa liikaa. Asiakasymmärryksen parantamista ei 

tarvitse nähdä jättimäisenä kokonaisuutena, joka yhtäkkiä pitää ottaa haltuun. Ymmärrystä 
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pystyy kartuttamaan pieninkin teoin, jututtamalla ihmisiä ja esimerkiksi testauttamalla uudet 

toimintatavat ja kehitysideat muutamilla henkilöillä.  

6.3 Yhteenveto tuloksista 

Digitalisaatio on mullistanut koko sen maailman, missä organisaatiot ja asiakkaat ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Vaatimukset asiakaslähtöiselle toiminnalle ovat moninkertaistuneet 

lyhyessä ajassa. Ammattimainen viestintä, joka usein edustaa organisaation kaikkia toimintoja 

ja toimii suoraan asiakasrajapinnassa on päätynyt näiden vaatimusten polttopisteeseen. Lähi-

menneisyydessä viestintä on paitsi asemoitunut organisaatioissa uudestaan strategisemmin lä-

helle johtoa, myös joutunut luomaan toimintatapansa pitkälle uudestaan teknologioiden ke-

hittyessä ja viestinnän muuttuessa yhä vuorovaikutteisemmaksi. Tähän opinnäytetyöhön osal-

listuneiden monien viestijöiden vastauksista heijastuu sellaisen työskentelyn todellisuus, jota 

kuvataan muun muassa ”lyhytjänteiseksi”, ”kiireiseksi” ja ”epäsuunnitelmalliseksi” työar-

jeksi, jossa mistään nykyisistä tehtävistä ei voida luopua ja resurssit eivät riitä kaikkeen. 

Kaikkien näiden nopeiden muutosten paineessa ei ehkä olla ehditty pysähtyä miettimään työ-

tehtävien priorisointia ja strategisen viestintätyön rakentamista merkitykselliseksi kokonai-

suudeksi. Yritetään tehdä kaikkea depriorisoimatta mitään.  

Teknologian nopea kehitys tuo toisaalta jatkuvana virtana uusia työkaluja viestijöiden saata-

ville, toisaalta se lisää käytettävissä olevan asiakastiedon määrää hurjaan tahtiin. Jo pelkäs-

tään teknologian ja asiakaskäyttäytymisen kehityksen perässä pysyminen ja mahdollisuuksien 

kokonaisuuden hahmottaminen vaatii viestijöiltä paljon. Sen lisäksi esimerkiksi suurten data-

massojen tuottaman tiedon analysointi vaatii erityistaitoja, jotka eivät sisälly viestijän perus-

ammattitaitoon, vaan vaativat myös laskennallista osaamista. Kun tieto on kerätty ja analy-

soitu, sitä pitäisi vielä osata hyödyntää ja ehtiä toteuttaa uuden tiedon pohjalta muutoksia 

ketterästi. 

Opinnäytetyön osallistujissa oli mukana sellaisia, joiden organisaatiossa oli onnistuttu maini-

tuissa asioissa jo melko hyvin. Silti myös asiakaslähtöisessä ajattelussa pitkällä olevissa orga-

nisaatioissa - kuten haastateltujen viestintäjohtajien - kamppailtiin edelleen sellaisten kysy-

mysten parissa kuin miten rajata kerättävän asiakastiedon määrää ja miten löytää sopivat tie-

donlähteet ja tiedon analysointitavat. Yhteistä kaikille tuntui olevan kaipuu systemaattisiin 

prosesseihin, joilla asiakastiedon keräämisen ja analysoinnin käytännöt nivoutuisivat sujuvasti 

osaksi viestinnän työn muuta kokonaisuutta. Nyt niitä käsiteltiin vielä ylimääräisinä tehtävinä, 

jotka olisivat kyllä tärkeitä hoitaa, mutta joille ei oikein riittänyt aikaa muulta työltä.  

Koko asiakasymmärryksen konsepti vaikuttaa olevan niin uusi, että monessa organisaatiossa 

asiakasnäkökulmaa ei olla viestinnän osalta pysähdytty vielä miettimään paljoakaan. Osassa 

organisaatioita sen merkitys on ymmärretty ja todettu, mutta sitä ei olla vielä kyetty integ-

roimaan täysimittaisesti viestinnän toimintaan. Systemaattisuus asiakastiedon keräämisessä ja 
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analysoimisessa on tämän tutkimuksen aineiston pohjalta selkein kehittämiskohde suomalai-

sessa strategisessa viestinnässä. Aineistosta voi päätellä, että asiakastiedon keruuta on hyvin 

harvassa organisaatiossa vielä mietitty systemaattisesti tavoitteiden kautta. Tutkimuksen 

viestijöiden organisaatioissa kerätään asiakkaista tietoa melko hajanaisesti. Tiedonkeruu on 

pitkälti kiinni yksiköistä itsestään. Tietoa ei jaeta organisaation tasolla. Kerättyä tietoa ei 

suurimmassa osassa organisaatioita analysoida systemaattisesti. Heikoimmalla pohjalla ole-

vissa organisaatioissa työ tulisi aloittaa ihan perusteista, eli oman asiakaskunnan määritte-

lystä. Pidemmällä olevien haasteena puolestaan on holistinen näkemys asiakkuuksien kokonai-

suudesta ja siitä, miten ne suhteutuvat toisiinsa organisaation strategisten tavoitteiden 

osalta.  

7 Lopuksi 

Yhteisöviestintä on strategisesti tärkeä – joskus jopa tärkein – työkalu organisaatiossa asiak-

kaiden suuntaan. Viestinnän tärkein tavoite on saada haluttu viesti perille ja ymmärretyksi. 

Jotta tähän päästään, tulee käyttää sellaisia keinoja, jotka sopivat vastaanottajan kokemus-

maailmaan.  

Teoreettinen tutkimus tämän opinnäytteen tietoperustaa varten osoitti, että asiakastiedon 

hyödyntäminen ja asiakasnäkökulman pohtiminen syvällisesti on vielä melko alkuvaiheessa 

strategisen viestinnän alalla, mutta tahtotila sen kehittämiseksi vahvistuu kovaa vauhtia (Ju-

holin & Luoma-aho 2017). Opinnäytetyön haastattelut, verkkokyselyn tulokset sekä ideointi-

työpaja viestinnän ammattilaisille vahvistivat tätä tulkintaa. Aineisto tarjosi onneksi myös po-

sitiivisia esimerkkejä siitä, että asiakasymmärryksen eteen oli jo tehty paljon töitä.  

Syitä tilanteeseen on monia. Taustalla vaikuttaa viestinnän aseman nopea muutos päätöksen-

teosta syrjässä sijaitsevasta tukitoiminnosta johdon ja koko organisaation strategiseksi työka-

luksi (esim. Juholin 2017). Kun aiemmin suoraa pääsyä niin strategiseen päätöksentekoon kuin 

asiakastietoon tai muun organisaation tuottamiin resursseihin ei ole ollut, sopeutuminen uu-

teen asemaan organisaation kärjessä vie aikaa. Kaikkia sen tarjoamia resursseja ei vielä osata 

hyödyntää. Monessa organisaatiossa kestää oman aikansa, että aiemmin puutteelliset sisäiset 

verkostot saadaan rakennettua ja että viestintä ansaitsee itselleen sisäisen maineen ja mui-

den luottamuksen osaavana strategisena toimijana aiemman ”lähetys-napin” sijaan. 

Vastauksissa korostui myös se, että viestintätyön hektinen luonne asettaa omat rajoituksensa 

työn uudistamiselle. Viestinnällä on palvelulupaus kaikille asiakaskunnille (erityisesti viran-

omaispuolella, jossa tämä pohjaa lakiin), joten on paljon sellaisia tehtäviä, joista ei vain 

voida karsia. Toisaalta viestinnän toimintaympäristö muuttuu yhä hektisemmäksi: se vaatii 

jatkuvaa ajan tasalla oloa ja ripeää reagointia. Tämä sitoo monen viestijän kädet pitkälle 
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kokonaan, eikä jätä paljon tilaa sellaiselle suuria linjoja koskevalle suunnittelulle kuin asia-

kasymmärryksen parantaminen viestintätyössä vaatisi. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan voi olla 

aineistossa esiin nostettu ajatus siitä, että erityyppistä dataa voidaan kerätä eri aikoina eri 

laajuudessa. Resursseja voidaan ehkä keskittää asiakasymmärryksen asioihin silloin, kun 

muussa toiminnassa on rauhallisempaa. Toisaalta poikkeuksellisen korona-ajan kokemukset 

saattavat toimia ponnahduslautana uudenlaisille, ketterämmille ja asiakaslähtöisemmille toi-

mintatavoille. 

Asiakasymmärryksen paranemisella voi olla laajempiakin vaikutuksia viestintään ammattikun-

tana ja työssä viihtymiseen. Tässä aineistossa ei tullut esiin viestijöiden turhautuminen työ-

hönsä, mutta Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksessa (2017) lähes kolmasosa viestijöistä har-

kitsi alan vaihtoa. Yhtenä syynä oli työn kuormittavuus ja se, että työn tulosten osoittaminen 

oli hankalaa. Myös tuoreimmassa selvityksessä (ProCom ym. 2021) yli puolet (55 %) vastaajista 

kokee viestinnän työn vähintään melko kuormittavaksi. Asiakasymmärryksen parantuminen voi 

toimia yhtenä lievennyskeinona tähän. Kun työtä opitaan paremmin kohdistamaan oikeisiin 

asioihin ja saadaan asiakkailta palautetta siitä, mikä toimii ja mikä ei, työn tulokset muuttu-

vat näkyviksi. Ei enää ”huudella pimeään”, kuten eräs verkkokyselyn vastaajista nykytilan-

netta kuvasi. Ketterän kehittämisen menetelmillä työ parhaimmillaan muuttuu myös tehok-

kaammaksi, ja turhia työtehtäviä voidaan jättää pois. 

Gerdt & Eskelinen (2018, 14) muistuttavat, että asiakaskokemuksen kehittämisen perusele-

mentit vaativat organisaation kokonaisuuden tarkastelua: tulee katsoa yrityksen kulttuuria, 

sisäisiä kyvykkyyksiä, prosesseja, brändiä ja mittaamista. Merkittävässä roolissa ovat yrityksen 

sisäiset prosessit. Myös Maula & Maula nostavat esiin, että nykyajan haasteisiin vastaaminen 

vaatii organisaation rakenteiden ja toimintatapojen muuttamista: siiloissa toimiminen ei mah-

dollista erilaisten näkökulmien yhteensovittamista. (Maula & Maula 2019, 11.) Tämän opin-

näytteen aineiston pohjalta syntyi vaikutelma, että asiakasymmärrys nähdään tällä hetkellä 

enemmän yksittäisten yksiköiden taktisena ja operatiivisena asiana, ei strategisena painopis-

teenä, joka läpileikkaisi koko organisaation toiminnan. Suurimpia tässä opinnäytetyössä esiin 

nousseita kehityskohteita onkin organisaatioiden sisäisen toiminnan järjestäminen niin, että 

käsitys asiakkuuksista ja asiakkaiden kanssa toimimisesta olisi yhteneväinen läpi koko organi-

saation.  

Kuten Kulmala kirjoittaa, organisaation koko toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja puitteiden 

tulisi olla linjassa viestinnän avulla esiintuodun käsityksen kanssa (Kulmala 2014, 187). Organi-

saatioiden tulisi siis tunnistaa ja priorisoida keskeisimmät asiakasryhmänsä, määritellä niitä 

koskevat tavoitteet, ottaa käyttöön sopivat asiakastiedon hankintakeinot sekä määrittää sään-

nölliset prosessit tiedon analysoinnille ja jakamiselle (esim. Said ym. 2015, Järvinen 2017). 

Tämä ei ole pelkästään viestintää koskeva tai sen toimintavallan alle ulottuva asia, vaan kysy-

mys kuuluu organisaation ylimmälle johdolle. Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tulokset 
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viittaavat siihen suuntaan, että suomalaisissa organisaatioissa on vielä tehtävää sen osalta, 

miten organisaatioita johdetaan ja miten strategiaa niissä sisäisesti jalkautetaan. Hyvässä or-

ganisaatiostrategiassa asiakkaiden rooli toiminnan kokonaisuudessa on selkeästi määritelty, ja 

tehokkaasti jalkautetussa strategiassa henkilöstöllä on siitä selkeä yhteinen käsitys (esim. Ka-

mensky 2002). Ainakaan tämän opinnäytteen aineisto ei tarjonnut esimerkkejä organisaa-

tioista, jossa tähän tavoitteeseen olisi päästy.  

Osa asetelmaa on se, että asiakasymmärrys on käsitteenä valtavan laaja, ja asiakkaista voi 

yhteiskunnan digitalisoituessa kerätä tietoa suunnattomia määriä. Sen tuottamat ongelmat on 

havaittu esimerkiksi big dataa koskevassa keskustelussa (Nelimarkka & Sund 2017). Koska il-

miö on vielä niin uusi, se ei ole saanut vielä vakiintuneita käytäntöjä, ja hahmottomasta 

”möhkäleestä” on vaikea saada otetta. On vaikea asettaa rajoja sille, mikä määrä tietoa on 

sopivasti, ja millaisiin asioihin tiedonkeruuta kannattaisi rajata. Toisaalta myös asiakastiedon 

tulkinta asettaa omat haasteensa. Isoista datamassoista juontuva analytiikan tulkinta vaatii 

spesifiä osaamista, jota organisaatioissa olisi syytä kartuttaa joko omin voimin tai ostopalve-

luina, jotta ei päädyttäisi virhepäätelmiin (Nelimarkka & Sund 2017). Tämän osaamisen ei 

voida olettaa kuuluvan jokaisen osaamispalettiin.  

Palvelumuotoilun periaatteiden mukaan (Stickdorn ym 2018) tässä tutkimuksellisessa kehittä-

mistyössä käytettiin useita erilaisia aineistoja, jotta tutkimuskysymyksiin saataisiin mahdolli-

simman monipuolisesti erilaisia näkemyksiä. Eri menetelmillä saadut vastaukset olivat hyvin 

samankaltaisia, eli eri puolilla viestintäkenttää pohditaan hyvin saman tyyppisiä asioita asia-

kasymmärrykseen liittyen. Tämän opinnäytteen aineisto loi kuvan, jossa viestinnän ammatti-

laiset olisivat jo melko pitkällä asiakasajattelussa ja pitäisivät asiakasymmärrystä tärkeänä 

viestintätyön osa-alueena. Sekä haastatteluissa että ideointityöpajassa kuitenkin korostettiin, 

että useissa organisaatioissa työskennellään vielä perinteisellä tiedottamismallilla. Onkin 

mahdollista, että tämän tutkimuksellisen kehittämistyön otos ei edusta suomalaisia viestinnän 

ammattilaisia keskimäärin, vaan mukaan hakeutui juuri niitä viestijöitä, jotka jo kokivat ai-

heen ajankohtaisena. Olisikin toivottavaa, että aihetta tutkittaisiin jatkossa enemmän ja eri-

laisilla menetelmillä, jotta kuva koko suomalaisesta viestintäkentästä tämän osalta tarken-

tuisi.  

On myös muistettava, että asiakasymmärryksen parantuminen ei ole pikainen oikotie onneen, 

vaan ymmärryksen kartuttaminen on ensimmäinen askel viestinnän kehittämiseksi asiakasläh-

töisempään suuntaan. Pyrkimys asiakaslähtöiseen viestintään perinteisen organisaatiolähtöi-

sen mallin sijaan merkitsee totuttujen roolien ja toimintamallien kääntämistä päälaelleen, 

joten on ymmärrettävää, että muutos ei onnistu yli yön. Sitä, miten viestinnän asiakasymmär-

rystä organisaatioissa jatkossa kartutetaan ja hyödynnetään, on mahdollista rajata ja konkre-

tisoida esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Alkuun voi päästä jo pienillä 

kokeiluilla.  
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Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön sekä alan muiden tutkimusten ja kirjallisuuden poh-

jalta voi päätellä, että asiakasymmärrys on aiheena viestinnän kentällä vielä niin tuore, että 

se vaatii alan toimijoiden keskuudessa paljon keskustelua. Aihepiiri on laajuudessaan ja muut-

tuvan luonteensa vuoksi vaikea ottaa haltuun, ja asiakasymmärryksen käytännöt ovat pitkälti 

vakioimatta ammattimaisen viestinnän prosesseihin. Alalla tarvittaisiinkin esimerkiksi kollegi-

aalista hyvien käytäntöjen jakamista, koulutuksia ja ammattitaitoista konsulttiosaamista, jota 

organisaatiot voisivat hyödyntää uusien toimintamallien käyttöönottoon. Asiaa voisivat edis-

tää valtakunnallisesti esimerkiksi viestinnän ammatilliset kattojärjestöt sekä markkinointi- ja 

viestintätoimistot. Lisäksi aihepiirin kysymyksiä voitaisiin käsitellä muun muassa viestijöiden 

ja kehittäjien vapaissa ryhmissä, joita Suomessa toimii useita sekä sosiaalisessa mediassa että 

sen ulkopuolella. 
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Liite 1: Lomakekysely viestinnän ammattilaisille 

Asiakasymmärrys strategisessa viestinnässä 

Hyvä yhteisöviestinnän ammattilainen, 

 

tämä kysely on osa YAMK-opinnäytetyötä, jossa tutkitaan asiakasymmärryksen hyödyntämistä 

strategisen viestinnän kehittämiseen.  

 

Kyselyyn vastaamisessa kestää noin 5-10 minuuttia. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakol-

lisia, jotta kyselyssä pääsee eteenpäin. Lisäksi voit - ja on kovasti toivottavaakin - avata vas-

tauksiasi laajemmin avoimissa kysymyksissä. Vastaukset käsitellään nimettöminä. 

 

Halukkaat vastaajat voivat tilata tiivistelmän tuloksista itselleen kyselyn lopussa. Siinä yhtey-

dessä annettuja sähköpostiosoitteita ei yhdistetä vastauksiin.  

 

Lomake saattaa mobiililaitteissa latautua hiukan viiveellä, joten pyydän kärsivällisyyttä. Suur-

kiitos ajastasi ja panoksestasi! 

 

Satu Ryynänen 

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, Laurea-amk 

1. Koetko, että teillä on riittävän hyvä ymmärrys asiakkaistanne viestinnän kohderyhmänä /-

ryhminä? 

• Kyllä 

• Ei 

• En osaa sanoa 

2. Kerro tarkemmin 

3. Koetko, että keräätte tietoa asiakkaistanne viestintätyön tueksi 

• Liian vähän 

• Sopivasti 

• Liian paljon 

• En osaa sanoa 

4. Kerro tarkemmin 

5. Miten keräätte tietoa asiakkaista viestinnän tarpeisiin? 
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• Kyselyillä 

• Verkkosivuanalytiikalla 

• Some-analytiikalla 

• Palvelumuotoilun menetelmin 

• Asiakaspaneeleilla 

• Asiakaspalveluhenkilökunnalta 

• Asiakaspuheluista 

• Asiakaspalautteista 

• Tilaisuuksista ja tapahtumista 

• Emme kerää lainkaan 

6. Kerro tarkemmin 

7. Miten hyödynnätte tätä tietoa viestinnän kehittämisessä? 

8. Mitä muuta tietoa asiakkaista olisi mielestäsi hyvä kerätä viestinnän asiakasymmärryksen 

parantamiseksi? 

9. Mittaatteko viestinnän onnistumista? 

• Kyllä 

• Ei 

• En osaa sanoa 

10. Kerro tarkemmin 

11. Koetko, että viestintänne tukee organisaation tavoitteita ja saavuttaa oikeat kohderyh-

mät? 

• Kyllä 

• Ei 

• En osaa sanoa 

12. Kerro tarkemmin 

13. Miten asiakasymmärrystä voisi mielestäsi hyödyntää paremmin viestinnän kehittämiseen? 

14. Missä tehtävässä toimit? 

• Viestintäjohtaja 

• Viestintäpäällikkö 

• Viestinnän asiantuntija 
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15. Työnantajasi 

• Valtio 

• Kuntasektori 

• Järjestö 

• PK-yritys 

• Suuryritys 

16. Jos haluat tiivistelmän tutkimustuloksista itsellesi, lisää alle sähköpostiosoitteesi. 
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Liite 2: Lomakekyselyn avoimet vastaukset 

 

Koetko, että teillä on riittävän hyvä ymmärrys asiakkaistanne viestinnän kohderyhmänä /-ryhminä? Kerro 

tarkemmin 

Asiakastyyppejä ei ole määritelty. Selkeitä kohderyhmiä ei ole. 

Viestinnän kohderyhmiä toki määritelty, mutta heidän odotuksiaan ei ole selvitetty. Palautteenkeruu ei 

myöskään ole mitenkään aktiivista. Sisäisten asiakkaiden kanssa hyvä yhteys ja toimintatavat ulkoisen 

suunnittelemiseksi. 

Meillä on lähinnä mutu-tietoa ja eri viestijöillä eri käsityksiä. 

Ymmärrys on ehkä hyvä näppituntumalta, mutta systemaattinen tapa kerätä kovaa dataa kohderyhmistä 

puuttuu. (itse asiassa tulossa) 

Ymmärrys perustuu paljon oletuksiin ja toisen käden tietoon 

Asiakasviestinnän prosessit eivät ole selkeitä organisaatiossamme. 

Myyjät ovat vahvasti (kenttömyynnin) asiakasrajapinnassa ja tietoa vaihdetaan sisäisesti jatkuvasti. Verk-

kokauppa-asiakaskuntaan toteutimme laajan asiakasymmärrystutkimuksen pari vuotta sitten, koska koh-

deryhmän tarpeet olivat tuntemattomampia. 

Asiakkaani ovat asiantuntijoita, joilla on selkeä käsitys omasta osaamisestaan. 

Liiketoiminnan asiakkaat ja tavoitteet ovat liian kaukana arkipäivän viestinnän tekemisestä. Katse on 

enemmän tuotoksessa kuin tuloksessa. 

Asiakkaiden tarpeet ja vastaavatko palvelumme niitä pitäisi päivittää 

Yhdestä kolmesta kohderyhmästä on hyvä ymmärrys, muista puuttuu. 

Pitäisi perehtyä tarkemmin eri kohderyhmien tarpeisiin tunnetasolla. 

Tunnemme asiakkaamme (eli jäsenemme) hyvin ja olemme käyttäneet paljon aikaa erilaisten asiakasryh-

mien miettimiseen. 

Puhun nimenomaan työyhteisöviestinnän asiakkaistamme. Organisaatiomme kävi ison muutoksen läpi 4 v 

sitten, eikä sen jälkeen ole oikein saatu työyhteisöviestinnän (sisäisen viestinnän) tehtäviä jaettua kaikkia 
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tyydyttävällä tavalla. Yhteisö ei ole sisäistänyt kaikki viestivät -periaatetta, vaan odottavat edelleen vies-

tijän hoitavan viestinnän (eli "tiedottamisen"), jotta he voivat keskittyä "oikeisiin töihin". 

Meillä on vielä toistaiseksi asiakasviestintä täysin asiakaspalveluiden vastuulla ja meillä viestinnässä ei 

valitettavasti ole tietoa/ymmärystä asiakkaista viestinnän kohderyhmänä. Toivomme tähän toki muu-

tosta. 

Kokemustietoa on, mutta ei tutkittua faktaa 

Tunnemme ison osan asiakkaistamme (palveluiden ostajat/loppukäyttäjät) henkilökohtaisesti, joten ym-

märrys on vahvaa. Parantamisen varaa on kuitenkin siinä, että saadaan tuntemus siirrettyä myös viestin-

tää tekeville tahoille - asiakkaiden kanssa henk.koht. viestintää tekee yleensä muut. 

Meillä on aika hyvä käsitys, joka perustuu organisaation jäsenten käsityksiin esim. palautteen ja yhteis-

työn perusteella, mutta nämä ovat vain käsityksiä. 

Tärkeimmät asiakkaat tunnemme henkilökohtaisesti kyllä. Yleensä on vaikea jakaa viestinnän kannalta eri 

kohderyhmiin kun käytämme uutiskirjettä tai asiakaslehteä. TOisaalta maailmamme, toimialamme on sen 

verran pieni, että kohtuullinen näppituntuma on 

Mielestäni markkinoinnin ja viestinnän integraatio takaa riittävän asiakasymmärryksen myös viestintään. 

Meille on tärkeä tuntea asiakkaamme ja heidän tarpeensa. Tähän liittyen meillä on mm. joka vuosi toteu-

tettava asiakastyytyväisyystutkimus ja tämän lisäksi mittaamme NPS:ää. NPS:ään liittyen olemme tänä 

vuonna kehittäneet prosessejamme, jotta pääsemme tarkemmin asian ytimeen voidaksemme kehittää 

palvelujamme entistä paremmiksi. Teetimme myös vastikään tutkimuksen, jonka avulla kohderyhmämme 

tarkentuivat. Näiden lisäksi luonnollisesti on eritasoista yhteistyötä asiakkaiden kanssa, ja tässä yhtey-

dessä saadaan paljon arvokasta tietoa. 

Koetko, että keräätte tietoa asiakkaistanne viestintätyön tueksi sopivasti? Kerro tarkemmin 

Keräämminen saisi olla systemaattisempaa ja monimuotosempaa. 

Teemme asiakastyytyväisyyskyselyn joka kolmas vuosi, joka sisältää myös viestinnän kannalta oleellisia 

kysmyksiä. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on muulloinkin tiivistä. 

Aina voisi koota enemmän, jotta tuntisi asiakkaat. 

Kuten ed. vastauksessa mainittu, tähän tulossa muutos. Toisaalta julkishallinnossa pitää olla tarkkana mi-

ten paljon dataa kerätään, ts. sen pitää olla aina perusteltua eikä turhaan ole syytä kerätä. 
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Emme oikeastaan ole keränneet kovin systemaattisesti tietoa asiakkaistamme työn tueksi, mutta suunni-

telmia tähän liittyen on. Nykyisellään keräämme kuitenkin liian vähän. 

Ei ole aikaa eikä johdonmukaisuutta. 

Enemmän on parempi. 

Asiakasdatan tai -tiedon hyödyntäminen heikkoa. 

Käytännössä emme kerää lainkaan. Palautekyselytkin tehty vasta viime vuonna. 

Viestintää tehdään lyhytjänteisesti, ja suunnitelmallista pohjatyötä tehdään liian vähän, kuten kohderyh-

män kuuntelu. 

Lisääkin tietoa voisi aina olla etenkin passiivisista jäsenistä, jotka eivät ole mukana toiminnassa. 

En tässä kohtaa oikein osaa sanoa, onko tietoa sopivasti, mutta emme osaa sitä hyöydyntää riittävästi. 

Asiakasymmärrys meiltä puuttuu, kuten asiakkalita myös ymmärrys viestinnän luonteesta muuna kuin ti-

laaja-tuottaja-mallin tuottajana. Viestintä kuitenkin tukee koko organisaation strategisia tavoitteita, eikä 

voi hypätä jokaisen yksilön pillin tahtiin. 

Koska viestintä ei työjärjestyksen mukaan vastaa asiakasviestinnästä (ainkaan vielä), niin ei meillä ole 

ollut resursseja kerätä tietoa, emmekä ole sitä muualta organisaatiosta saaneet/pyytäneet pl. verkkosi-

vuanalytiikka. 

Tieto on yksittäisten ihmisten päässä kokemuksen kautta, mutta ei koottua tietoa, johon voi palata ja no-

jata 

Meillä on pienet resurssit (sekä henkilö että rahalliset), joten aktiivinen tiedonkeruu on jäänyt muiden 

töiden alle. Joitakin työkaluja tiedon keräämiseksi on kyllä käytössä, mutta niiden tuottamaa infoa ei 

hyödynnetä aktiivisesti. 

Emme vielä kerää tarpeeksi, mutta olemme etenemässä parempaan suuntaan. 

Viestinnän näkökulmasta emme kerää tietoa, asiakassuhteen ylläpidon kannalta kyllä. Käytännössä näitä 

hoitavat eri ihmiset. 

Olemme petranneet tässä kohtaa kuluvan vuoden aikana, mikä on lisännyt ymmärrystämme merkittävästi. 

Myös yhteistyön tiivistyminen laskennan asiantuntijan kanssa, joka työstää erilaisia tilastoja, on auttanut 

meitä ymmärtämään asiakkuuksiimme liittyviä asioita. 
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Miten keräätte tietoa asiakkaista viestinnän tarpeisiin? 

Kyselyillä;Asiakaspalautteista; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Asiakaspalveluhenkilökunnalta;Asiakaspaneeleilla; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Asiakaspalautteista; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Asiakaspalautteista;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Tilaisuuksista ja tapahtumista;Mediaseuranta;Asiakaspalvelu-

henkilökunnalta; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Kyselyillä;Asiakaspaneeleilla;Koko Suomea edustavilla kansa-

laispaneeleilla; 

Verkkosivuanalytiikalla;Palvelumuotoilun menetelmin;Kyselyillä; 

tilastot, tutkimukset;Kyselyillä;Asiakaspalveluhenkilökunnalta; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Palvelumuotoilun menetelmin;Asiakaspalveluhenkilö-

kunnalta;Asiakaspuheluista;Asiakaspalautteista; 

Kyselyillä;Asiakaspuheluista;Asiakaspalautteista;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Asiakaspalautteista;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Kyselyillä;Asiakaspalveluhenkilökunnalta;Asiakaspuheluista;Asiakaspalautteista;Tilaisuuksista ja tapahtu-

mista;Asiakastapaamisissa ja -koulutuksissa; 

Some-analytiikalla;Verkkosivuanalytiikalla;Kyselyillä;Tilaisuuksista ja tapahtumista;Asiakaspalveluhenkilö-

kunnalta; 

Kyselyillä;Some-analytiikalla;Asiakaspalautteista; 
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Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Asiakaspalveluhenkilökunnalta;Tilaisuuksista ja tapahtu-

mista;Kyselyillä; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Verkkosivuanalytiikalla; 

Asiakaspalautteista;Verkkosivuanalytiikalla; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Asiakaspalautteista;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

En itse asiassa tiedä; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla; 

Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Palvelumuotoilun menetelmin;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Asiakaspalautteista;Tilaisuuksista ja tapahtu-

mista;ajoittain teemme myös asiakaslehtitutkimuksia; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Asiakaspalveluhenkilökunnalta;Asiakaspalaut-

teista;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Kyselyillä;Verkkosivuanalytiikalla;Some-analytiikalla;Palvelumuotoilun menetelmin;Asiakaspanee-

leilla;Asiakaspalveluhenkilökunnalta;Asiakaspuheluista;Asiakaspalautteista;Tilaisuuksista ja tapahtumista; 

Some-analytiikalla;Asiakaspalautteista; 

 

Kerro tarkemmin 

Meillä lienee normaalin herkkä korva viestinnän asiakaspalautteille ja analytiikkaa käytössä. Tunnemmeko 

kuitenkaan asiakkaidemme tarpeita, heitä oikeasti liikuttavia asioita, toiveita jne. - emme juurikaan. 

Verkkosivut: Snoobi 

Some: Twitterin oma analytiikka ja Social Bakersin viikkoraportti 

Tilaisuudet: isommista tilaisuuksista kokoamme palautetta 



   

 

 

82 

Mediaseuranta: Retriever 

Asiakaspalveluhenkilökunnalta: tilaisuuksien yhteyksissä voi jutella toimittajien kanssa heidän tiedontar-

peestaan 

Olemme joksus kysylyillä yrittääneet kerätä palautetta, mutta on ollut vaikea saada vastauksia. Verkkosi-

vuanalytiikkaa seuraamme, mutta sen käyttö viestinnän kehittämisessä on kuitenkin melko vähäistä. Pal-

velumuotoilun menetelmiä olemme soveltaneet uutiskirjekonseptoinnissa. 

Tietoa on paljon, mutta sen parempi koostaminen ja näkyväksi tekeminen niin viestinnällä kuin koko or-

ganisaatiolle on kehityskohde. 

Kyselyt, asiakaspalautteet ja etenkin henk.koht. kontaktit toimivat hyvin palautteen keräämisessä. 

Eniten tietoa kertyy jäsenpalvelua tekevältä henkilökunnalta, mutta niiden keräämiseen ei ole olemassa 

järjestelmää, johon kaikki tieto ja palautteet jäisivät talteen. Tällaiselle olisi tarve. 

Tietoa kerätään säännöllisillä kyselyillä, mutta  valtaosa kertyy oman ja kollegoiden kokemuksen ja eri-

laisten yhteisyöhankkeiden pohjalta. 

Olen ensimmäinen ja ainut viestinnän asiantuntija työpaikallani, enkä ole osannut edes kysyä, kun tieto 

on hajallaan jos sitä ylipäätään on 

Viestintää koskevaa palautetta saadaan asiakkailta myös henk.koht. viestinnässä. 

Seuraamme someanalytiikkaa sekä Google analyticsia. Keräämme tilaisuuksista palautetta. Nyt meillä on 

myös meneillään pienimuotoinen palvelumuotoiluprojekti, johon kuuluu haastatteluja. Viestintästrate-

giaa varten teimme myös sidosryhmäkartoituksen. 

Edellä olevat menetelmät ovat olleet käytössä eri yhteyksissä esimerkiksi kuluneiden parin vuoden ai-

kana. Asiakkaita on otettu mm. mukaan kehittämään sähköistä palvelua, ja tässä yhteydessä hyödynnet-

tiin palvelumuotoilijan ammattitaitoa. Osan yllä mainituista olemme hoitaneet itse, osan ulkoisen kump-

panin avulla. 

 

Miten hyödynnätte tätä tietoa viestinnän kehittämisessä? 

Viestinnän resurssit ovat minimaaliset, joten ei juurikaan 

Ajoitamme postauksia, ohjaamme sisältöjä osoitetun kiinnostuksen mukaisesti jne. 
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Strategian päivityksessä, viestinnän suunnittelussa, sisältö- ja kanavastrategian laadinnassa lähtökohtana 

on asiakkaiden tarpeet. Tavoitteena varmistaa viestin perillmeno ja vaikuttavuus 

Keräämme tietoa mutta emme koko ja analysoi sitä järjestelmällisesti. Lähinnä tieto auttaa kehittämään 

omaa ammattitaitoa, kun pystyy hahmottamaan, millainen viestintä kiinnostaa. Mutta tämä on omasta 

aktiivisuudesta kiinni. Joistain isoista julkistuksista koostamme tietoa yhteen. 

Sisältöjen hiominen analytiikan perusteella.  

 

Kansalaispaneelit antavat tietoa suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämisessä. Minkälaisia ryhmittelyjä, 

esim. asenteissa löytyy. Tämä syöttää viestinnän suunnitteluun, esim. äänensävyyn, sisältöihin, kohdistet-

tuihin kampanjoihin jne. 

Asiakkaille järjestetyn työpajan kautta saimme arvokasta tietoa kohderyhmän tarpeista, toiveista ja ar-

jesta. Työpajan tulokst olivat tukenamme kun lanseerasimme uuden uutiskirjeen 

Haluamme parantaa asiakaskokemusta ja kehittää asiakasviestintää kyselyn nostamiin epäkohtiin. 

Ensin tuotteistuksessa ja sen jälkeen kampanjoiden ja tuoteviestinnän muotoilussa, viestinnän kulmat ja 

sisältöjen muodot (white paperit, tilaisuudet ym.) 

Koulutussuunnittelussa. 

En osaa sanoa. 

Emme systemaattisesti lainkaan 

Resurssit liian vähäiset, tehdään mitä pystytään 

Kanavavalinnoissa 

Etenkin hyödynnämme tietoa asioista, joita kysytään usein. Nostamme näitä asioita esiin viestinnässä. 

Pyrimme kehittämään palveluitamme sellaisiksi, että ne palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla asiak-

kaitamme unohtamatta isoa kuvaa ja omaa tehtäväämme koko organisaation strategisten tavoitteiden 

edistäjinä. 

Verkkosivujen sisältöjä ja rakenteita kehitetään analytiikan perusteella, kun esim. nähdään, mikä tieto 

löytyy helposti ja mikä ei. 
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Kehitetään toimintaa sen mukaan miten pystyy 

Työkaverilta voi kysyä jos tajuaa 

Tietoa käytetään julkaisutyyppien ja -ajankohtien suunnittelussa. 

Tällä hetkellä parannamme erityisesti nettisivuja ja tiedon löydettävyyttä siellä. 

Usein kyselyissä  ei ole selvää vinkkiä tai parantamisehdotusta viestinnän sisältöön liittyen. Enemmän sen 

sijaan kunkin kanavan tai laitteen käyttöön tai käytettävyyteen., jolloin pyrimme lisäämään itse käytetty-

jen kanavien käyttöä. 

Esimerkiksi verkkosivuihin ja someen liittyen dataa on hyödynnetty sisällöntuotantoa suunniteltaessa. Pal-

velumuotoilijaa hyödyntäessämme pystyimme kehittämään sähköistä asiointikanavaamme, jonka avulla 

viestimme asiakkaillemme. 

 

Mitä muuta tietoa asiakkaista olisi mielestäsi hyvä kerätä viestinnän asiakasymmärryksen parantamiseksi? 

Olisi hyvä päästä datan taakse, saada kasan lisää laadullista tietoa viestinnän asiakkaistamme ja heidän 

tarpeistaan sisällä ja ulkona, Vrt. Elina Piskosen opinnäytetyön profiloidut persoonat ja heidän odotuk-

sensa tai ymmärrys ulkoisten asiakkaiden/kumpanien/sidosryhmien odotuksista. Kyselyillä voidaan var-

maan selvittää joitain odotuksia, mutta tuntuu, että pitäisi päästä lähemmäs asiakkaita. 

Tietoa tulisi kerätä jatkuvasti ja säännöllisesti, ennakointi on tärkeää jatkuvassa muutoksessa. 

Uskon vahvasti konteksti- sekä tarvesidonnaiseen kohderyhmäkartoitukseen. Olisi hyvä pohtia milloin ja 

missä tilanteissa kohderyhmät tarvitsevat meitä ja koettaa vastata tähän kanavien ja sisältöjen suunnit-

telussa. 

Asiakastyytyväisyyttä olisi ilman muuta hyvä kerätä koko organisaation tasolla ja tämä hyödyntäisi myös 

viestinnän kehittämistä. Tämän suhteen on suunnitelmia. 

En ymmärrä kysymystä, koska ei edellä kysytty, _mitä_ tietoa kerätään... 

Mikä tahansa asiakasymmärrystä syventävä on toimenpide olisi tarpeen 

Minkälaisia odotuksi, tunteita ja asenteita asiakkailla kohdistuu viestittävään asiaan/viestijään? 

Kaipaisin syvällisempää ymmärrystä, siitä mikä tökkii ja miten sen voisi ratkaista. Ehkä haastattelut olisi-

vat hyvä lisä. 
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Mitä viestintäkanavia he käyttävät ja millä tavoin. Mitä kautta he löytävät palveluiden piiriin. 

Tiedon keräämisestä pitäisi tehdä systemaattisempaa ja syvällisempää. 

Meidän alallamme saattaisi olla hyvä olla paremmin perillä demograafisista tiedoista, koska nyt vain arve-

lemme yleisömme olevan jo0nkin laista niiden joidenkin perusteella jotka tunnemme.  Voidaan helposti 

olla siis väärässä. 

Viime aikaisten kehitystoimien osalta tilanne on tällä hetkellä hyvä. 

 

Mittaatteko viestinnän onnistumista? Kerro tarkemmin 

Kysymys hiukan epäselvä, mitä tarkoitetaan onnistumisella. Analtyiikka kertoo tietysti kävijämääriä, klik-

kauksia jne, jotkut kommentit ehkä antavat osviittaa, jos joku synnyttää vuorovaikutusta, mutta tätä vai-

kea laventaa ilman esimerkkejä. 

Kyselyillä, analytiikalla, media- ja someseurannalla 

Mittaamme verkkosivujen kävijämääriä, some-näkyvyyttä, medianäkyvyyttä sekä tilaisuuksien osallistuja-

määriä ja palautetta. 

Vastasin kyllä, vaikka mittaaminen onkin aika heikolla tasolla. Emme myy mitään, joten onnistumisen 

mittaaminen on abstraktia, mutta mahdollista. Hankalaa on pystyä määrittelemään itselle sopivat tavoit-

teet. 

Seuraamme toki viestimme läpimenoa mediassa sekä sosiaalisessa median kanavissa, mutta erityisen sys-

temaattiseksi mittaamisksi tätä ei ehkä voi sanoa. Onnistumista arvoioidaan toisinaan esim. yksittäisiin 

kampanjoihin tai tapahtumiin liittyen, mutta systeemaattiseksi tai vakiintuneeksi tätä ei nykyisellään oi-

kein voi sanoa. Pyrkimys on lisätä tätä tulevaisuudessa. 

Kontaktimääriä ja -laatua. 

Verkkosivusto analytiikan konversiot 

Myynnin kasvu, näkyvyys mediassa tapahtumissa, somessa 

Ainoastaan asiakastyytyväisyyttä kerran vuodessa tehtävällä asiakasryhmäkohtaisella kyselyllä, jossa vies-

tintä yksi suppea osa-alue (koetko verkkosivut/uutiskirjeet/viestinnän hyvänä tms.). 

Seuraamme somekanavien ja verkkosivujen analytiikkaa, toimenpiteiden vaikutusta ”myyntiin”. 
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Seuraamme verkkosivujen ja somekanavien analytiikkaa sekä jäsenmäärän kehitystä. 

Mittaamme mm. käyntejä intrassa ja juttujen luenta-määriä. 

Sanoisin, että emme mittaa. Toki keräämme perusanalytiikka verkkosivujen ja somen osalta, mutta se ei 

omasta mielestäni täytä mittaamisen määritelmää. Varsinkaan, kun tuloksia ei laajemmin käydä läpi/hyö-

dynnetä. 

Viestinnän kehittäminen on vielä alkutekijöissä, enkä ainoana ammattilaisena ole pystynyt tekemään 

kaikkea, minkä näkisin hyväksi. 

Viestinnän tiedetään tuottaneen esim. lisää yhteydenottoja, mutta niitä ei mitata systemaattisesti. 

Someanalytiikka ja GA, toistaiseksi melko vähäisesti. 

Viestinnällä on omat tulostavoitteet. Selvitämme viestinnän toimena yrityksemme mainetta, lisäksi yri-

tyksemme tekee työhyvinvointitutkimuksia ja media-analyysejä. Kaikki eivät toki ole viestinnän ansiota 

tai syytä, kertovat lopputulemasta kumminkin melko hyvin. 

Meillä on useampi mittari käytössä, mm. verkkosivuihin ja sosiaaliseen mediaan, mutta myös asiakkai-

tamme varten rakennettua sähköistä asiointikanavaa varten. 

 

Koetko, että viestintänne tukee organisaation tavoitteita ja saavuttaa oikeat kohderyhmät? Kerro tarkem-

min 

Viestinnän sisältö, kanavat yms. kytketty vahvasti strategiaan. Saavuttaako kohderyhmät - sitä voimme 

ounastella osin analytiikan, osin mututuntuman kautta. Siksi tämä aihepiiri niin kovasti kiinnostaakin: 

mitä (ketteriä ja joustavia) keinoja voisimme valjastaa selvittääksemme asiaa. 

Viestintä on tiiviisti mukana johdon työskentelyssä ja strategian sekä tavoitteiden laadinnassa sekä toi-

menpiteiden suunnittelussa. Projekteille tehdään viestintäsuunnitelmat heti alkuvaiheessa. 

Olemme menneet tässä parempaan suuntaan, mutta vielä on parantamisen varaa. Avoimuus toteutuu 

melko hyvin, mutta vielä pitäisi pystyä paremmin nostamaan ja paketoimaan kiinnostavimmat ja tärkeim-

mät sisällöt kohderyhmille. 

Kriittisissä asioissa kyllä, mutta voisimme olla proaktiivisempia, jolloin viestintä olisi vieläkin strategisem-

paa. 
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Valtion organisaatiolla meillä on käytännössä monipoliasema, joten kyse ei ehkä ole siitä ettemmekö saa-

vuttaisi kohderyhmiä. Viestintä myös monella tapaa tukeaa organisaation tavotteita, mutta ongelma on 

ehkä siinä, että moni tekemämme asia ei välttämättä ole kaikkein vaikuttavinta tai järkevintä, vaan teh-

dään, koska "näin on ainta tehty". Mittaamisen lisäämisen ja paremman asiakasymmärryksen kautta ta-

voitteemme olisi tehdä vähemmän, mutta paremmin. 

Osittain saavuttaa oikeat kohderyhmät, mutta organisaatiomme tunnettuudessa on vielä tekemistä. 

Kohderyhmä on rajattu. 

En tiedä, ketä viestintä tavoittaa. 

Ainakin osittain. 

Viestintää ei ymmärretä mitä se käytännössä on ja mitä sillä saadaan aikaan. Viestinnän mittarit olisivat 

toki hyödylliset. 

Viestintää on kehitetty tätä kohti voimakkaasti. Tekemistä on vielä, mutta tilanne on ihan hyvä nyt. 

Tässä olemme mielestäni menneet aivan parina viime vuotena hyvin eteenpäin. Intramme uudistettiin 

reilu vuosi sitten ja uusi toimii merkittävästi aiempaa paremmin. Ongelmaksi on ennemmin muotoutunut 

liian runsas pääuutisten määrä, jolloin uutiset eivät saa niiden ansaitsemaa huomiota, vaan tippuvat nä-

kymättömiin liian nopeasti. 

Olemme ottaneet askelia oikeaan suuntaan. Mitattua tietoa ei kuitenkaan ole. 

Viestintämme on meidän näköistä ja arvojamme vastaavaa. Saavutamme myös oikeita kohderyhmiä, 

mutta tässä olisi vielä parantamisen varaakin. 

Olemme laatineet viestintästrategian toimintastragian jälkeen melko hiljattain ja perusta on kunnossa. 

Kohderyhmien tavoittamisessa on vielä haasteita. 

Meillä on kokenut tiimi, ja ainakin aika hyvät jakoetellut keinot jo osataan. Ei tarkoita että voidaan le-

vätä laakereilla, vaan koko ajan on opeteltava ja tehtävä uutta. 

 

Miten asiakasymmärrystä voisi mielestäsi hyödyntää paremmin viestinnän kehittämiseen? 
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Kaikin tavoin, viestien sisältö, kanavat, ajoitukset, valitut mediat - nythän enimmäkseen arvailemme ja 

huutelemme pimeään. toki tautalla on pitkää kokemusta ja analytiikkaa, mutta todellisuduessa tiedämme 

vähän asiakkaistamme ja heidän tarpeistaan. 

Aina voi kehittää; mitä paremmin tuntee viestin vastaanottajan ja ymmärtää hänen tarpeensa ja tilan-

teensa, sitä tehokkaammin voi kohdentaa ja räätälöidä viestin juuri hänelle ymmärrettäväksi ja hänen 

tarpeitaan palvelevaksi. 

Asiakkaita pitää kuunnella, ja heiltä kannattaa kysellä, miten voisimme palvella paremmin. Arvokasta tie-

toa saa, kun on aikaa vaihtaa muutama sana puhelun tai tilaisuuden yhteydessä. 

Asiakasymmärryksellä voidaan tuottaa sisältöjä tai aineistoja, joista on asiakkaille aidosti hyötyä. Parem-

malla asiakasymmärryksellä olisi myös mahdollista karsia epäolennaisia asioita työstä pois. 

Lisätä suoraa kontaktointia. 

Myynnin, tuotekehityksen, aspan synkronointi. Asiakasymmärryksen kartuttaminen koko asuakaspolun var-

relle. 

Sisällöntuotannossa, palvelujen markkinoinnissa, kohderyhmäkohtaisesss viestinnässä, tone of voicessa 

Kaikin puolin! Asiakasymmärrys tulisi olla viestinnän perusta. 

Tätä opiskelen vielä itsekin. Mutta se, että asiakastieto tuodaan paremmin näkyväksi koko organisaation 

liiketoiminnasta vastaaville, auttaa varmasti. 

Olisi kehitettävä yhteistyötä muiden sisäisten palvelutuottajien kanssa (jotka siis myös asiakkaitamme) ja 

yhteistyössä sovittava työnjaosta, periaatteista ja pelisäännöistä. Seuraavassa vaiheessa voisi tehdä sa-

man akateemisen henkilöstön kanssa, mutta se on jo sitten todella paljon isompi haaste. 

Muotoilla viestintää vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Meidän tuotteemme on "tieto" - missä muodossa, 

missä kanavassa etc. 

Toimialamme muutta aika hitaasti, joten tuntemattomia tarvitsee melko harvoin kalastella. Mielenkiin-

non ylläpitämiseksi on kuitenkin hyvä olla perillä siitä mistä asiakkaat puhuvat, mikä on alan digitaalinen 

trendi ja kehityskulku. Mitkä puheenaiheet ovat jäämässä kupliksi ja mikä oikeasti toteutuu. 
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Liite 3: Esimerkkejä haastattelukysymyksistä 

Viestintäjohtajat 

− Miten näet asiakasymmärryksen merkityksen strategisessa viestinnässä? 

− Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että viestinnän asiakaskuva on ajan tasalla? 

− Miten sinun johdollasi asiakasymmärryksestä on huolehdittu tai huolehditaan tällä 

hetkellä?  

− Koetko, että organisaation johto pitää asiakasymmärrystä tärkeänä asiana? 

− Miten mielestäsi viestinnän asiakasymmärrys suhteutuu koko organisaation vastaa-

vaan? Mikä on viestinnän rooli siinä? 

− Onko asiakastieto teillä yhteistä ja jaettua? 

− Mitkä ovat nykyhetken suurimmat esteet sille, ettei viestintä tunne asiakkaitaan riit-

tävän hyvin? 

− Millaisten asioiden pitäisi muuttua, jotta asiakasymmärrys olisi paremmin viestintä-

työssä esillä? 

− Tuleeko mieleesi joku hyvä esimerkki asiakasymmärryksen lisäämisestä? 

 

Viestinnän asiantuntijaorganisaatioiden edustajat 

− Mistä johtuu, että kyselyssä suurin osa viestijöistä vastaa, ettei heillä ole riittävän hy-

vää ymmärrystä asiakkaista? 

− Miten näet asiakasymmärryksen merkityksen strategisessa viestinnässä?  

− Kuinka tärkeänä sitä mielestäsi pidetään tällä hetkellä suomalaisessa viestintäken-

tässä? 

− Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että viestinnän asiakaskuva on ajan tasalla? 

− Kuinka paljon palvelumuotoiluajattelu on rantautunut suomalaiseen viestintään? 

− Miten juuri viestintää voidaan kehittää palvelumuotoilulla? 

− Millaisia asioita pitäisi viestintätyön arjessa muuttaa, jotta asiakasymmärrys olisi pa-

remmin läsnä? 

− Miten viestijä voi näitä taitoja kehittää? 

− Tuleeko mieleesi joku hyvä esimerkki asiakasymmärryksen lisäämisestä? 
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