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Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa datan ja digitaalisten kyvykkyyksien mahdollisuuksia teknii-
kan alan museon asiakaskokemuksen kehittämiseen. Kehittämistyössä selvitetään kohdeorga-
nisaation asiakaskokemusdatan ja digitaalisten kyvykkyyksien nykytila, minkälaisista kosketus-
pisteistä asiakaskokemusdataa on kerättävissä sekä miten digitaaliset teknologiat voivat auttaa 
asiakaskokemuksen ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Työn tuloksena kohdeorganisaatiolle 
luodaan näkemys datan hyödyntämisen mahdollisuuksista asiakaskokemuksen kehittämiseen 
niin lyhyellä kuin pidemmälläkin tähtäimellä. 

Teoreettisen viitekehyksen muodostaman näkemyksen perusteella yleisesti museokokemuk-
seen vaikuttavia tekijöitä ovat museokäynnin sivistävyys ja viihdyttävyys, mutta myös ennakko-
odotukset vaikuttavat kokemukseen merkittävästi. Museoihin tehtyjen tutkimusten perusteella 
on tiettyjä suosittuja digitaalisia teknologioita, joita museoissa yleisesti käytetään museokoke-
muksen kehittämiseen. Asiakaskokemusdataa hankitaan kuitenkin usein perinteisillä keinoilla, 
kuten paperisilla palautelomakkeilla. 

Noin neljän kuukauden mittainen opinnäytetyöprosessi käynnistyi tammikuussa 2022. Tutkimuk-
sen lähestymistapa oli konstruktiivinen tutkimus. Aineistonhankintamenetelmät olivat teema-
haastattelu sekä yhteisöllisenä ideointimenetelmänä työpaja. Aineistonhankinta tehtiin maalis-
huhtikuussa. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynnettiin teorialähtöistä analyysia. 

Kehittämistyössä tehdyn tutkimuksen perusteella kohdeorganisaation haaste on asiakasymmär-
ryksen ja asiakaskokemusdatan puute. Se on kokeillut tai suunnitellut kokeilevansa tiettyjä ylei-
siä museoissa hyödynnettäviä digitaalisia teknologioita, mutta sen keinot asiakaskokemusdatan 
hankkimiseksi ovat perinteisiä. 

Kehittämistyön näkökulma on asiakaskokemusdatan hankkimisessa digitaalisia teknologioita 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen sekä datan hyödyntämisessä analyysien muodosta-
miseksi ja asiakaskokemustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Teoreettisen viitekehyksen, haastat-
telun ja kohdeorganisaatiolle pidetyn työpajan perusteella luotiin ehdotus asiakaskokemusdata-
strategisesta mallista asiakaskokemuksen kehittämisen tueksi. Työkalu sisältää ehdotuksia käy-
tännön toimenpiteistä datan ja digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseksi. Malli esiteltiin koh-
deorganisaatiolle toukokuussa 2022. 

Työn konkreettinen arvo ja mahdollinen vaikutus kohdeorganisaation asiakaskokemuksen kehit-
tämiseen on arvioitavissa myöhemmin työn ulkopuolella. Kehittämisehdotuksena työlle on sen 
testaaminen käytännössä esimerkiksi uuden datanhankintatavan käyttöönoton yhteydessä. 
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1 Johdanto 

Asiakaskokemus on yksinkertaistetusti sanottuna asiakkaan kanssa käydyn vuorovaikutuksen tu-

los. Se syntyy arvoketjusta, jonka läpi asiakas kulkee toimiessaan yrityksen kanssa. (Korkiakoski & 

Gerdt 2016, luku 1.4.) 

Museoiden asiakaskokemukseen yleisesti, positiivisesti tai negatiivisesti, vaikuttavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi palvelun nopeus, saatavuus ja miellyttävyys, eri asiakasryhmien huomiointi ja lisäarvon 

tuottaminen, käynnin viihdyttävyys sekä käynnin laatu. Museokokemukseen voivat lisäksi vaikuttaa 

esimerkiksi ennakko-odotukset ja museokäynnistä kasvava asiantuntijuus. (Rowley 1999, 304–

305; Siu, Zhang & Kwan 2021, 482–483.) 

Menestyäkseen museoiden tulisi pystyä luomaan merkityksellisiä ja pitkäikäisiä asiakassuhteita. 

Keskiössä tuossa tavoitteessa on yleisön ja yhteisön tarpeiden kuuntelu. Ymmärtämällä paremmin 

asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan museot voivat tuottaa asiakkailleen varsinaista arvoa. Yhtä lailla 

museoiden tulisi myös ymmärtää, miten sen tekemät toimenpiteet vaikuttavat asiakkaisiinsa. Ym-

märrys alkaa siitä, että tunnistetaan ja osataan perustella pääasiallinen kohderyhmä, joille toimen-

piteitä tehdään. (Falk, Dierking & Semmel 2012, 298–299, 310–311.)  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Tekniikan museo. Tekniikan museo on tekniikan alan valtakun-

nallinen vastuumuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Se sijaitsee näyttävissä puitteissa 

Helsingin Vanhankaupunginkoskella 

Tekniikan museota ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö, joka perustettiin vuonna 1969. 

Nykyisissä museon rakennuksissa toimineen Suomen ensimmäinen vesilaitoksen entiset tilat sa-

neerattiin museotiloiksi 1970-luvulla ja ensimmäiset museonäyttelyt avautuivat 1972. Nykyinen 

pyöreä päärakennus avattiin vuonna 1985. (Tekniikan museo.) 

Tekniikan museon näyttelyissä esitellään suomalaista tekniikan historiaa, nykyisyyttä ja mahdollisia 

tulevaisuuden näkymiä. Se tarjoaa yleisöopastuksia, työpajoja ja tapahtumia erilaisille ryhmille, ku-

ten esimerkiksi koululaisille ja työyhteisöille. Lisäksi Tekniikan museon tiloja voi vuokrata esimer-

kiksi juhliin, työhyvinvointipäiviin ja kokoustiloiksi. (Tekniikan museo.) 

Museon kävijämäärä vuonna 2019, koronapandemiaa edeltävänä vuotena, oli yli 42 000 ja ”ko-

ronavuonna” 2020 vajaa 19 000 (Tekniikan museo 2020, 11; Tekniikan museo 2021, 1). 

Tekniikan museon missio on olla ”Suomen teollisuuden ja tekniikan alan areena, joka tallentaa 

menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta” (Tekniikan museo). 
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Tekniikan museo on osa liikenne- ja viestintähistorian yhteistyöverkosto Trafiikki-museot ry:tä. Li-

säksi Tekniikan museolla on monipuolisesti erilaisia muita yhteistyökumppaneita esimerkiksi kult-

tuurisetelipalveluihin sekä tekniikan alan yrityksiin ja järjestöihin liittyen.  

Tekniikan museossa tunnistetaan, että heillä on varsin laaja asiakaskunta, joilla on erilaisia tarpeita 

ja odotuksia museokäynniltään. Tekniikan museon tyypillisiä kävijöitä ovat esimerkiksi tekniikan 

harrastajat tai asiantuntijat, jotka eivät välttämättä saa tarpeeksi tietoa museokäyntinsä aikana, 

vaan usein toivovat saavansa sitä vielä enemmän. Samanaikaisesti Tekniikan museo kuitenkin 

tunnistaa, että monelle kävijälle tietoa saattaa jo nykyiselläänkin olla liikaa. Lisäksi on yritysasiak-

kaat ja kumppanit, joihin voi liittyä omanlaisiaan tarpeita ja haasteita asiakaskokemuksen kehittä-

misen näkökulmasta. 

Vaikka Tekniikan museo tunnistaakin asiakkaistaan erilaisia asiakasprofiileita, varsinaista tietoa eli 

dataa heillä ei välttämättä kuitenkaan ole riittävästi, vaan monesti johtopäätöksiä asiakkaiden tar-

peista tehdään ”mututuntumalla” eli arvelemalla niitä. Nykyiset Tekniikan museon keinot asiakas-

kokemuksen hankkimiseksi ovat museoille perinteisiä, kuten paperilomakkein tehtävät kyselyt.  

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tämän kehittämistyön päätavoite on kartoittaa datan ja digitaalisten kyvykkyyksien mahdollisuuk-

sia Tekniikan museon asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää 

Tekniikan museon asiakaskokemusdatan ja digitaalisten kyvykkyyksien nykytila sekä vastata seu-

raaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mikä on Tekniikan museon asiakaskokemusdatan nykytila? 

2. Mikä on Tekniikan museon digitaalisten kyvykkyyksien nykytila? 

3. Minkälaisissa eri kosketuspisteissä asiakaskokemusdataa olisi kerättävissä? 

4. Miten digitaalisia teknologioita voi hyödyntää asiakaskokemuksen ymmärtämisessä ja ke-

hittämisessä? 

Kehittämisen tuotoksena Tekniikan museolle luodaan ehdotus asiakaskokemusdatastrategian mal-

lista, jonka tarkoitus on auttaa muun muassa valitsemaan oikeita kerättäviä tietoja ja mitattavia asi-

oita, hyödyntämään eri kosketuspisteitä ja digitaalisia teknologioita datan hankintaan, kannusta-

maan analyysien ja johtopäätösten tekoon sekä tekemään johtopäätösten perusteella asiakasko-

kemusta kehittäviä toimenpiteitä. 

Kehittämistyön lähestymistapa on konstruktiivinen tutkimus. Menetelmät aineiston hankkimiseksi 

ovat puolistrukturoitu- eli teemahaastattelu sekä yhteisöllisenä ideointimenetelmänä työpaja. Ai-

neiston analyysimenetelmänä hyödynnetään teorialähtöistä analyysia. Käytännössä haastattelusta 

hankitulla aineistolla syvennetään ymmärrystä Tekniikan museon asiakaskokemuksellisista 
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haasteista, ja sen analyysista muodostetaan kerätyn aineiston ja teoreettisen viitekehyksen syn-

teesi. Sen jälkeen tutkimusta jatketaan työpajalla. 

Raportti etenee johdannon jälkeen teoreettiseen viitekehykseen, jossa käydään läpi yleistä ja digi-

taalisen asiakaskokemuksen teoriaa, elämystalousnäkökulma, museaalista asiakaskokemusta 

sekä ajankohtaisia tutkimustuloksia museoiden yleiseen digitaaliseen valmiuteen liittyen. Teoreetti-

sen viitekehyksen jälkeen esitellään ja perustellaan itse tutkimus sekä valittu lähestymistapa ja me-

netelmät. Sen jälkeen tutkimuksen tulokset kuvataan ja analysoidaan sekä esitellään kehittämisen 

tuotos. Raportin lopuksi on pohdinta. 

Tästä kehittämistyöstä rajataan pois museoiden näyttelyesineistön digitointiin liittyvät seikat sen 

laajemman merkityksen, kuten esimerkiksi luettelointi- ja museokokoelman saavutettavuusnäkökul-

mien vuoksi. 

1.2 Käsitteet 

AR  

  

Augmented Reality eli lisätty todellisuus. Todellisen ympäristön 

rikastamista virtuaalisilla elementeillä esimerkiksi puhelimen 

ruudulla. 

BDA Big Data Analytics eli Big data -analytiikka. Teknologia edisty-

neeseen isojen ja monipuolisten tietomassojen analysointiin ja 

käsittelyyn. 

Chatbot Verkkosivuilla toimiva automatisoitu keskustelubotti, joka kes-

kustelee sivukävijän kanssa ennalta määritellyin ehdoin. 

IoT Intenet of Things eli esineiden Internet. Se tarkoittaa käytän-

nössä mahdollisuutta implementoida Internet erilaisiin fyysisiin 

esineisiin. 

Markkinoinnin automaatio Pääasiallisesti markkinoinnin tehtävien automatisointiin tarkoi-

tettu alusta, jolla voi lähettää esimerkiksi automatisoituja ja per-

sonoituja sähköpostiviestejä. 

NPS Net Promoter Score eli asiakkaiden suositteluhalukkuus. NPS 

käytännössä kuvaa kuinka suuri osa asiakkaista suosittelisi yri-

tystä esimerkiksi ystävilleen. 
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Online- Verkossa oleva tai verkossa tapahtuva. Esimerkiksi online-li-

punmyynti on verkkopalvelussa toteutettava lipunmyynti. 

QR Quick Response- tai ruutukoodi. Esimerkiksi älypuhelimen ka-

meralla luettava viivakoodi, jonka lukemisen jälkeen puhelin to-

teuttaa QR-koodiin tallennetun toimenpiteen.  

Tekoäly Tietokonejärjestelmien tapa analysoida tietoa päätösten teke-

miseksi ihmisen tapaan. 

VR Virtual Reality eli virtuaalitodellisuus. Simuloidun maailman ko-

kemista laitteiden, kuten VR-lasien avulla. 

Web 2.0 Termillä viitataan usein toiminnallisiin verkkosovelluksiin, joissa 

on sosiaalinen lähestymistapa sisältöjen tuottamiseen sekä ja-

keluun, ja joille on tyypillistä avoin kommunikaatio. 

 

 



5 

 

 

2 Asiakaskokemus ja digitaalinen asiakaskokemus 

Puhuttaessa asiakaskokemuksesta on oleellista ymmärtää, mitä sillä tässä tarkoitetaan. Digitalisoi-

tuvassa ympäristössämme voi lisäksi tunnistaa digitaalisen asiakaskokemuksen käsitteen. Tässä 

luvussa perehdytään asiakaskokemuksen määritelmiin ja ominaisuuksiin. 

Asiakaskokemukselle on olemassa useita vakiintuneita määritelmiä, jotka lähestyvät samaa asiaa, 

asiakkaan kokemaa vuorovaikutusta yrityksen kanssa, eri tavoin. Lemon ja Verhoef (2016, 71) ku-

vaavat asiakaskokemuksen yleisesti olevan moniulotteinen rakennelma, joka keskittyy asiakkaan 

koko ostoprosessin aikana kokemiin, yrityksen tarjoomaan liittyviin, kognitiivisiin, emotionaalisiin, 

käyttäytymis-, aisti- ja sosiaalisiin reaktioihin. 

Asiakaskokemusta voi tulkita ja suunnitella esimerkiksi vähittäiskaupan, yksittäisen brändin tai asi-

akkaan näkökulmasta. Riippumatta näkökulmasta asiakaskokemus koostuu yksittäisistä yrityksen 

ja asiakkaan välisistä kokemuksenaikaisista kontakteista, joita kutsutaan kosketuspisteiksi. (Lemon 

& Verhoef 2016, 70.) 

Korkiakoski ja Gerdt (2016, luku 1.4) määrittelevät asiakaskokemuksen suoraviivaisemmin: ”Yksin-

kertaistaen sanottuna onnistunut asiakaskokemus syntyy asiakkaan kanssa käydyn vuorovaikutuk-

sen tuloksena. Asiakaskokemus on lopputulos arvoketjusta, jonka läpi asiakas yrityksen kanssa 

toimiessaan kulkee”. 

Kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen voi nähdä rakentuvan kolmesta osatekijästä: fyysinen koh-

taaminen, digitaalinen kohtaaminen ja tiedostamaton kohtaaminen. Kyseisen mallin kontekstissa 

digitaalinen kohtaaminen tarkoittaa ennen muuta digitaalisia kosketuspisteitä verkossa. Yleisesti 

asiakaskokemusta voi kategorisoida myös esimerkiksi monikanavaiseksi tai kaikkikanavaiseksi. 

Monikanavainen tarkoittaa eri kohtaamispisteitä useassa kanavassa, esimerkiksi puhelimitse tai 

verkossa. Kaikkikanavainen puolestaan viittaa monikanavaiseen kokemukseen, jossa asiakasta 

palvellaan saumattomasti kanavasta riippumatta. (Ahvenainen, Gylling, Leino 2017, 33–40, 63–

68.) 

Asiakaskokemuksesta keskustellessa ja sitä kehittäessä voidaan puhua erikseen varsinaisesta di-

gitaalisesta asiakaskokemuksesta. Filenius (2016, luku 1.4) kuvaa digitaalista asiakaskokemusta 

syntyvän haluttua toimenpidettä suoritettaessa, kun käyttäjä hyödyntää siihen mitä tahansa laitetta, 

johon palvelu on digitaalisesti tuotettu. Samalla on kuitenkin tärkeää tunnistaa, että useimmiten di-

gitaalinen palvelu on vain osa monikanavaista palvelua (Filenius 2016, luku 3.1). 

Syvällisemmin digitaalista asiakaskokemusta ja sen vaikutuspiirissä olevia elementtejä ymmärtääk-

seen on havainnollistavaa pohtia digitaalisen asiakaskokemukseen liittyviä kosketuspisteitä. 
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Sellaisia ovat esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, mobiilisovelluksessa, sosiaalisen median sivulla, 

sähköpostiviesteissä ja fyysistä kokemusta tukevissa digitaalisissa teknologioissa, kuten AR-lait-

teessa, syntyvät kosketuspisteet (Chaffey & Ellis-Chadwick 2019, 285). 

Asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen liittyy keskeisesti ymmärrys asiakaspolusta. Lemon ja 

Verhoef (2016, 74, 76) käsittävät asiakaskokemuksen asiakkaan, läpi ostoprosessin kulkevana ja 

useiden kosketuspisteiden kyllästämänä, matkana tai ”polkuna” yrityksen kanssa. Asiakaspolun 

voisi siten nähdä eräänlaisena asiakaskokemuksen konkretiana ja kosketuspisteet puolestaan 

asiakaspolun yksityiskohtina. 

Asiakaskokemus ja asiakaspolku rakentuvat eri vaiheista. Ensiksikin voidaan puhua nykyisestä 

asiakaskokemuksesta, jonka asiakas kokee kulkiessaan läpi varsinaisen ostoprosessin. Se raken-

tuu vaiheista ennen ostoa, oston aikana ja oston jälkeen. Kussakin vaiheessa on erilaisia ja eri-

tyyppisiä kosketuspisteitä. Kosketuspisteet voivat olla esimerkiksi yrityksen itsensä omistamia, 

kumppanin omistamia, asiakkaan omistamia tai ulkoisia, joihin ei ole mahdollista vaikuttaa. Nykyi-

sen asiakaskokemuksen lisäksi varsinainen asiakaspolku koostuu myös menneestä ja tulevasta 

asiakaskokemuksesta, jotka molemmat vaikuttavat aina nykyiseen ja tulevaan kokemukseen. (Le-

mon & Verhoef 2016, 76–78.) 

Lemonin ja Verhoefin asiakaspolun ja asiakaskokemuksen prosessi on kuvattu kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Asiakaspolun ja asiakaskokemuksen prosessi (mukaillen Lemon & Verhoef 2016, 77) 
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Hyvin samantapainen, joskin hiukan yksinkertaistetumpi, tapa ymmärtää asiakaskokemuksen luon-

netta on hahmottaa se neljänä eri vaiheena: lähtötila, ennen ostoa, ostotapahtuma ja oston jäl-

keen. Lähtötilan ajatus on vastaava kuin aiemmin esitetyn mallin yksi perusajatuksista – aiemmat 

kokemukset ja niistä syntyvät ennakko-odotukset vaikuttavat aina lähtötilanteeseen, kun asiakas 

päätyy uudestaan toimenpiteisiin yrityksen kanssa. (Filenius 2016, luku 1.4.) 

Vaikka asiakaskokemuksesta on tarjolla useita erilaisia määrityksiä, kyse on lopulta siis asiakkaan 

ja yrityksen välisestä vuorovaikutuksesta ja siitä, miten asiakas kokee tuon vuorovaikutuksen. Yri-

tyksen kannalta voi olla mielekästä porautua syvemmin yksittäisiin kosketuspisteisiin asiakaskoke-

muksen nykytilan ymmärtämiseksi ja kokemuksen kehittämiseksi. 

Asiakaskokemus voi olla monikanavaista, jolloin osa kosketuspisteistä on digitaalisia, kuten käynti 

yrityksen verkkosivuilla, ja silloin kyse on tarkemmin sanottuna digitaalisesta asiakaskokemuk-

sesta. Yhtä lailla voidaan todeta, että asiakaskokemus kokonaisuutena koostuu eri asiakaspolun 

vaiheista, kuten ennen ja jälkeen oston, ja aiemmat kokemukset vaikuttavat aina nykyiseen tai tule-

vaan kokemukseen. Lisäksi eri kanavissa ja eri asiakaspolun vaiheissa on erilaisia varsinaiseen 

asiakaskokemukseen vaikuttavia kosketuspisteitä. 

2.1.1 Asiakaskokemus, teknologiat ja data 

Digitalisaation voi nähdä moottorina paremmalle asiakaskokemukselle paitsi sen mahdollistavan 

myös toisaalta vaatimustasoa nostavan roolinsa vuoksi. Asiakkaat ovat valveutuneempia ja odotta-

vat saavansa palvelua personoidummin, nopeammin ja ajasta ja paikasta riippumatta (Korkiakoski 

& Gerdt 2016, luku 4.2). 

Tarjotakseen hyvää asiakaskokemusta yritykset tarvitsevatkin paitsi erilaisia kommunikaation väli-

neitä ja liiketoimintasovelluksia myös erilaisia teknologioita asiakaspalvelua ja markkinointia varten 

– ainakin yrityksen kasvaessa ja vahvemmin digitalisoituessa. Tällaisia tyypillisiä teknologioita ovat 

muun muassa asiakaspalveluportaalit, chatbot-, markkinoinnin automaatio- ja sosiaalisen kuunte-

lun työkalut. Edistyneempiä teknologisia ratkaisuja ovat puolestaan esimerkiksi tekoälyyn liittyvät 

sovellukset. Chatbotilla tarkoitetaan työkalua, joka valjastetaan verkkosivuilla keskustelemaan si-

vukävijän kanssa usein ennalta määriteltyjen keskustelupolkujen mukaisesti. Tyypillinen käyttöta-

paus chatboteille on liidien hankinta, mutta niillä on todettu olevan positiivinen vaikutus asiakasko-

kemukseenkin. Markkinoinnin automaation voi puolestaan kuvata tarkoittavan markkinoinnin tehtä-

vien virtaviivaistamisen ja automatisoinnin prosessia, jonka avulla voidaan tehdä esimerkiksi auto-

matisoituja ja personoituja markkinoinnin toimenpiteitä. Tekoälystä on useita erilaisia määritelmiä, 

mutta käytännössä se tarkoittaa tietokonejärjestelmien tapaa analysoida tietoa voidakseen tehdä 

päätöksiä, kuten ihminen. Sen etu on kyky käsitellä tietoa tehokkaammin ja tarkemmin kuin 
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ihminen, mutta tekoäly toisaalta myös vaatii paljon dataa taustalleen. (Gerdt & Eskelinen 2018, 17; 

Leadoo 2021; Monday 2022; Rouhiainen.) 

Asiakaskyselypalvelua tarjoavan Alchemerin yhdessä konsulttiyhtiö Forresterin kanssa 2021 to-

teuttaman kyselyn perusteella asiakaskokemuspäättäjien tärkein toimenpide asiakasymmärryksen 

parantamiseen ovatkin teknologiainvestoinnit, mikä ei välttämättä yllätä – onhan Alchemer nimen-

omaan teknologiapalveluntarjoaja. Toisaalta tutkimustuloksissa nousee esiin myös datakyvykkyyk-

siin, kuten asiakaskokemuksen mittaamiseen liittyvät toimenpiteet. (Marketing Charts 2.6.2021.) 

Asiakaskokemusta johdettaessa data onkin keskiössä. Teknologioita puolestaan tarvitaan tiedon, 

eli datan, monipuoliseen hyödyntämiseen asiakaskokemuksen kehittämiseen ja johtamiseen. Ku-

ten Gerdt ja Eskelinen toteavat (2018, 20): ”Digitaalisen asiakaskokemuksen ytimessä on yrityksen 

kyky tuottaa, kerätä, jäsentää, hallinnoida ja uudelleen käyttää tietoa”. 

Datan hyödyntämisen voi nähdä koostuvan neljästä tasosta: 1. kerääminen, analysointi ja hyödyn-

täminen, 2. jalostaminen, 3. ennustaminen ja 4. automaatio. Ensimmäinen eli perustaso on ni-

mensä mukaisesti ennen muuta tiedon keräämistä eri lähteistä. Tunnistettava haaste datan mää-

rän kasvaessa on sen analysointi ja hyödyntäminen: miten ylipäätään tunnistaa merkityksellinen 

tieto. Tietoa olisi pystyttävä lisäksi rikastamaan ja yhdistämään eri lähteistä, jotta esimerkiksi asiak-

kaalle tarjolla oleva tieto olisi mahdollisimman oikeaa ja ajantasaista. Tiedon hallinta vaatiikin mo-

nesti tiedon hyödyntämisen toisen tason eli datan jalostamista paremmin hyödynnettäväksi. Kol-

mas taso eli ennustaminen on olemassa olevan tiedon hyödyntämistä esimerkiksi asiakkaan käyt-

täytymisen ennustamiseen. Datan avulla voidaan lisäksi tehdä asiakaskokemusta parantavia auto-

matisoituja toimenpiteitä. (Gerdt & Eskelinen 2018, 75–77.) 

Ennustamiseen liittyvää tiedon merkitystä korostavat myös Ahvenainen ym. (2017, 128), jotka to-

teavat ennakoivan analytiikan olevan tiedon hyödyntämistä asiakaskokemuksen parantamiseen 

parhaimmillaan. Esimerkkinä mainitaan autokatsastus, joka ennakoivan analytiikan avulla osaa eh-

dottaa asiakkailleen katsastusaikaa. 

Toinen strateginen lähestymistapa asiakaskokemuksen kehittämiseen datan avulla on neljän vai-

heen malli, joka koostuu asiakaskokemusdatasta, asiakaskokemusanalytiikasta, asiakaskokemus-

tutkimuksesta sekä asiakaskokemustoimenpiteistä. Ensimmäisessä vaiheessa dataa on kerätty 

asiakkaasta joko pyytämällä tai pyytämättä sitä suoraan asiakkaalta. Kerättyä tietoa voidaan puo-

lestaan luokitella joko strukturoiduksi, kuten NPS (Net Promoter Score) ja museoarvostelu, tai 

strukturoimattomaksi, kuten haastattelujen vastaukset ja sähköpostiviestit. Oleellista on kerätä, tal-

lentaa, organisoida ja yhdistää asiakaskokemusdataa. Hyödyntäen teknologiaa kerätystä datasta 

muodostetaan erityyppisiä analyyseja ja ennusteita. Lopulta luodaan syvempää tutkimustietoa 



9 

 

 

asiakaskokemuksen kehittämistoimenpiteiden tueksi. Tässä mallissa keskeisessä roolissa on Big 

Data -analytiikka (Big Data Analytics), jonka teknologiset edellytykset mahdollistavat datan hyödyn-

tämisen kehittyneesti. Teknologia ja sen ympärille rakennettu malli tarjoavat ratkaisuehdotuksen 

suurten asiakaskokemustietomäärien hallintaan. Malli on kuvattu kuvassa 2. (Holmlund, Van 

Vaerenbergh, Ciuchita, Ravald, Sarantopoulos, Ordenes & Zaki 2020, 358–361.) 

Esitelty NPS eli Net Promoter Score mittaa suositteluhalukkuutta eli käytännössä kuinka suuri osa 

asiakkaista suosittelisi yritystä vaikkapa ystävilleen (Ahvenainen ym. 2017, 24). Big data -analytii-

kalla puolestaan tarkoitetaan teknologista kyvykkyyttä hallita ja analysoida yrityksissä syntyvää ja 

hankittavaa tietoa, jota on paljon ja erilaisista lähteistä, kuten sosiaalinen media, pilvipalvelut ja eri-

laisten koneiden anturit (Sisense).  

 

Kuva 2. Strategiset puitteet asiakaskokemuksen johtamiseen Big Data -analytiikan avulla 

(mukaillen Holmlund ym. 2020, 358) 

Käydään läpi kuvan 2 malli vielä tarkemmin. Mallissa käytännössä lähdetään liikkeelle ajatuksesta, 

että riippumatta kohtaako asiakas yrityksen digitaalisessa, fyysisessä vai sosiaalisessa ympäris-

tössä, kanssakäymisestä syntyy asiakaskokemustietoa. Syntyvät tiedot sekä niiden hankintatavat 

voivat olla keskenään erilaisia, kuten strukturoitu tai strukturoimaton tieto ja pyydetty tai pyytämä-

tön tieto. Lisäksi riippumatta asiakaskokemustiedon luonteesta sitä on pystyttävä hankkimaan, tal-

lentamaan, järjestämään sekä yhdistämään mahdollisuuksien mukaan muuhun tietoon. Hankitusta 

tiedosta voidaan muodostaa erilaisia analyyseja, kuten mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut, 

mitä todennäköisesti tapahtuu tai mitä pitäisi tapahtua. (Holmlund ym. 2020, 358–360.) 
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Analyysin jälkeen luodaan tietoon perustuvaa tutkimusta, joka on luokiteltavissa kolmeen tyyppiin: 

asenteita kuvaava tieto, käyttäytymistieto sekä markkinan tieto. Asenteista kertova tieto on esimer-

kiksi tyypillistä tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä kuvaavaa tietoa. Käyttäytymistieto, kuten esimer-

kiksi verkkosivun analytiikka, antaa yritykselle puolestaan tietoa asiakkaan käyttäytymisestä ja sen 

seurauksista ostopolun varrella. Käytännössä asiakkaan käyttäytymistä tulisi tunnistaa moni-

kanavaisesti. Markkinan tieto kertoo yritykselle muun muassa sen brändiarvosta sekä asemasta 

kilpailijoihinsa nähden. Mallin mukaisesti näiden tutkimustietojen perusteella tehdään varsinaista 

asiakaskokemuksen kehittämistä. (Holmlund ym. 2020, 360–361.) 

Asiakaskokemuksen kehittämisessä on mallin mukaan neljä kosketuspisteisiin liittyvää toimenpide-

tyyppiä: kosketuspisteiden seuranta, kosketuspisteiden priorisointi, kosketuspisteiden mukauttami-

nen sekä kosketuspisteiden ja asiakaspolun suunnittelu. Seuranta on tutkimustiedon järjestämistä 

ja kuvaamista kosketuspistekohtaisten mittareiden luomiseksi, priorisointi työkalujen ja resurssien 

allokointia esimerkiksi yksittäisten kosketuspisteiden lyhyen aikavälin kehittämiseksi ja kosketus-

pisteiden mukauttaminen kosketuspisteiden pidemmän aikavälin kehittämistä. Kosketuspisteiden ja 

asiakaspolun suunnittelu on puolestaan tutkimustiedolla johdettua kokonaisvaltaisempaa asiakas-

polun uudelleenjärjestelyä, johon voi liittyä esimerkiksi kokonaan uusia kosketuspisteitä. (Holmlund 

ym. 2020, 361–362.) 

Asiakaskokemuksen kehittämisen kannalta yksittäinen erityisen kiinnostava dataa ja teknologioita 

hyödyntävä toimenpide on personointi. Digimarkkinoinnin näkökulmasta personointi on esimerkiksi 

tuotteiden tai palveluiden suosittelua asiakkaalle perustuen tämän profiiliin tai käyttäytymiseen 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2019, 261).  

Personoinnin voi nähdä olevan riippuvainen asiakkaasta kerättävästä tiedosta ja toisaalta asiak-

kaan tunnistamisesta. Tarkemmin sanottuna personointi koostuu saatavilla olevan asiakastiedon 

keräämisestä, analysoinnista ja hyödyntämisestä. Asiakaskokemusnäkökulmasta se voi tarkoittaa 

esimerkiksi asiakkaan kannalta osuvampia hakutuloksia tai henkilökohtaisempaa palvelua ver-

kossa, kun asiakas ja sen tarve on tunnistettu esimerkiksi historiatiedon perusteella. Personoinnin 

merkitys kasvaa ajan ja teknologioiden kehittymisen myötä. Myös asiakas yhä enemmän odottaa 

ja osaa vaatia personoitua palvelua. (Gerdt & Eskelinen 2018, 15.) 

Personointi on varsin trendikäs termi ja se esiintyykin usein esimerkiksi markkinoinnin ja asiakas-

kokemuksen konteksteissa. 2021 toteutetun globaalin tutkimuksen perusteella lähes 60 % markki-

nointi- ja asiakaskokemusvastaavista pitää personointia tärkeänä asiakaskokemuksen elementtinä 

(Marketing Charts 15.9.2021). Tahtotilana personoidussa palvelussa ei kuitenkaan ole sinänsä mi-

tään erityisen uutta. Palvelun tuntuminen henkilökohtaisena on pitkään ollut tavoite 
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asiakaskokemuksessa, mutta nykyään personoinnilta odotetaan vielä aiempaa aidompaa henkilö-

kohtaisuutta – ei vain sen tuntua (Gerdt & Eskelinen 2018, 57). 

On sinänsä ilmeistä, että dataa ja teknologioita tarvitaan asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Sa-

malla lienee kuitenkin yhtä lailla tarpeellista todeta sekin, että ilmeisestä roolistaan riippumatta se 

ei käytännössä kuitenkaan ole yrityksille itsestään selvää. Yritysten asiakaskeskeisyydessä voi 

yleisesti olla organisatorisia tai johtamiseen liittyviä hidasteita, mutta merkittäviä tekijöitä ovat myös 

analytiikkaosaamisen ja asiakastietojen hallinnallisten teknologioiden puutteet (Korkiakoski & Gerdt 

2016, 4.4). 

Tutkimusyhtiö Gartnerin vuonna 2020 toteuttaman tutkimuksen perusteella yritysten kaikkiaan 

toiseksi isoin haaste asiakaskokemuksen toteuttamisessa on datan keräämiseen, tallentamiseen ja 

hallintaan liittyvät tekijät. Myös tietosuoja sekä kyky sisältöjen personointiin ovat mainittu erikseen 

merkittävinä haasteina. (Marketing Charts 9.12.2020.) 

2.1.2 Asiakaskokemuksen mittaamisesta 

Kehittääkseen systemaattisesti ja luotettavasti asiakaskokemustaan yrityksellä tulisi olla mittaamis-

järjestelmä, jonka avulla se voi varmistua tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta (Korkiakoski & 

Gerdt 2016, luku 5,1). 

Kuten asiakaskokemuksessa yleisesti, myös sen mittaamisessa asiakkaan rooli toiminnan keski-

össä korostuu, ja asiakaskokemuksen mittaamisen suunnittelun tulisikin lähteä asiakkaan näkökul-

masta. Asiakkaan näkökulman ymmärtämiseksi on tärkeää kuvata asiakkaan ostopolku ja koske-

tuspisteet. Vaiheittainen mittausmallin suunnittelu koostuu ostopolun kuvauksen lisäksi mittareiden 

ja mittausmallin määrittelystä, mittausmallin pilotoinnista sekä mittausmallin käyttöönotosta. (Kor-

kiakoski & Gerdt 2016, luku 5,1.) 

On ymmärrettävä, että asiakkaan ostopolku on usein monikanavainen ja verkon rooli korostuu 

etenkin tiedonhankintavaiheessa. Asiakaslähtöisen suunnittelun tueksi asiakaspolku tulisi ymmär-

tää ja kuvata sekä keskeiset kosketuspisteet määritellä. Lisäksi kosketuspisteistä tulisi valita kes-

keisimmät, jotka erityisesti tulisi huomioida mittaamisessa. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 5,1.) 

Asiakaskokemuksen mittareita valittaessa tulee huomioida sekä asiakaskokemukselliset että liike-

toiminnalliset tavoitteet eli tavoitteille on määriteltävä mittarit. Liiketoiminnallinen tavoite ja sen to-

teutumista seuraava tulosmittari voi esimerkiksi olla uusintaosto. Mikäli yrityksen ei ole mahdollista 

mitata varsinaista tulosta, sen tulisi mitata tuloksia ennustavia toimenpiteitä. Asiakaskokemuksellis-

ten eli kokemusmittareiden tulisi puolestaan liittyä asiakaskokemuksen kehittämisen kohteeseen eli 

tehokkuuteen, helppouteen tai tunteeseen. Tulosmittareiden ja kokemusmittareiden lisäksi on 
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toiminnan mittarit, jotka voivat mitata esimerkiksi asiakkaiden määrää myymälässä. (Korkiakoski & 

Gerdt 2016, luku 5,1.) 

Mittausmallin tarkoitus on tunnistaa yhteys toimintojen ja liiketoiminnallisten tulosten välillä. Ym-

märtämällä mitattavaa kokemusta toimintoja voidaan kehittää asiakkaan kokemuksen paranta-

miseksi, mikä puolestaan lopulta parantaa tulosta. Tästä esimerkkinä on asiakaspalvelu, johon liit-

tyvää toimintaa voidaan mitata esimerkiksi asiakaskohtaamisten määrällä, ja asiakkaan tuntemaa 

tehokkuutta tai helppoutta kokemusmittareilla. Lopulta liiketoiminnan tulosta osoittaa vaikkapa uu-

sintaosto, johon aiempien vaiheiden mittarit todentavat vaikuttaneen sekä toiminta että kokemus. 

(Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 5,1.) 

Mittaamisessa on tärkeää edetä asiakaspolun mukaisesti: ei ole järkevää kysyä asiakkaan koke-

muksista, jos asiakas on vasta tutustumassa tuotteisiin tai palveluihin verkkosivuilla. Ensin on tär-

keää ymmärtää, mitä asiakas tekee polun alussa esimerkiksi verkkosivun analytiikan perusteella ja 

vasta seuraavassa vaiheessa selvittää kokemuksia. Mittaamisen voi vaiheistaa neljän vaiheen mu-

kaan: 

1. toiminta eli mitä asiakas tekee: esimerkiksi verkkosivun analytiikka tai reitti kaupassa 

2. huomiot eli miten asiakas arvioi kokemustaan: vaivattomuus, helppous, tunne 

3. asenne eli mitä mieltä asiakas on yrityksestä: esimerkiksi NPS, yleinen tyytyväisyys 

4. vaikutus eli miten asiakas jatkossa toimii kokemukseensa pohjautuen: esimerkiksi lisäostot. 

(Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 5,1.) 

Asiakaskokemuksen mittaaminen tulisi aloittaa matalalla kynnyksellä ja suoraviivaisesti eikä esi-

merkiksi mittaamisen tueksi implementoitavan järjestelmän käyttöönotolla. Pilotoimalla edes väliai-

kaisilla ratkaisuilla on mahdollista saada asiakaskokemuksen kehittämisen kannalta tärkeitä ja roh-

kaisevia tuloksia. Mallin hyödyntäminen kannattaa aloittaa kosketuspisteestä, josta saa helposti 

hallittavan määrän tietoa, jotta mallin harjoittelu itsessään on hallittua. (Korkiakoski & Gerdt 2016, 

luku 5,1.) 

Mittaamisen käyttöönottovaiheessa valitaan menetelmät ja teknologiat mittaamiseen. Myös tässä 

vaiheessa on tärkeää miettiä asiakasta ja toteuttaa mittaaminen asiakkaan käyttämässä kana-

vassa. Tällaisia kanavia ja menetelmiä ovat esimerkiksi sähköposti, tekstiviesti, paperilomake ja 

kosketusnäyttö. (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 5,1.) 

Esitelty asiakaskokemuksen mittaamisen malli on siis varsin asiakaslähtöinen. Se paitsi pakottaa 

miettimään asiakasta niin suunnittelussa kuin käyttöönotossa, se myös auttaa jäsentämään eri 

asiakaspolun vaiheessa saatavaa tietoa mittaamista ja asiakaskokemuksen kehittämistä varten.  
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2.1.3 Elämystalouden näkökulma 

Kokemusta ja sen muodostumista voi tarkastella myös elämystalouden näkökulmasta. Taloudelli-

sessa tuotannossa on nähtävissä neljä vaihetta: agraaritalous, teollinen talous, palvelutalous ja 

elämystalous. Elämystalouden näkökulmasta merkityksellistä ei ole pelkästään itsessään hyödyke, 

tuote tai palvelu, vaan myös koettu elämyksellisyys. Siinä missä asiakkaan ostama palvelu on ai-

neettomia asiakkaalle toimitettavia aktiviteetteja, asiakkaalle tarjottavan elämyksen tulisi olla muis-

tettavia ja henkilökohtaisia tapahtumia, jotka saavat asiakkaan sitoutumaan elämyksen tarjoajaan. 

(Pine & Gilmore 2011, 9, 3.) 

Elämys ei tarkoita pelkästään nojautumista viihteeseen, vaikka sen voikin nähdä merkittäväksi elä-

myksellisyyden tekijäksi ja vaikka viihdeteollisuudesta tuleekin hyviä elämystalouden esimerkkejä. 

Elämysten tarjoamisessa ei tulisi olla kyse viihdyttämisestä, vaan nimenomaan asiakkaiden sitout-

tamisesta. Kokemusten tai elämysten maailma koostuu viihteen (Entertainment) lisäksi sivistävistä 

(Educational), esteettisistä (Estethic) ja eskapistisista (Escapist) tekijöistä. Esimerkiksi sivistävän 

elämyksen periaate on se, että vaikka sivistävässä toiminnassa kyse onkin vakavasti otettavasta 

liiketoiminnasta, ei itse oppimisen tarvitse olla kuitenkaan vakavaa. Eskapistinen elämys puoles-

taan tarjoaa kokijalleen kokonaisvaltaista arjesta irtaannuttavaa ja osallistavaa elämystä. Sellaisia 

voivat olla esimerkiksi huvipuistossa käynti ja verkossa chattailu. (Pine & Gilmore 2011, 45–50.) 

2.1.4 Henkilötietojen käsittelyn sääntely 

Vaikka ei suoraan asiakaskokemukseen liitykään, on henkilötietoja, esimerkiksi palvelun perso-

nointia varten, käsitellessä syytä tunnistaa viranomaisvaatimukset siihen liittyen. Henkilötietojen 

käsittelyyn on tehty sekä EU- että kansallisen tason lainsäädännöllisiä asetuksia ja toimintaohjeis-

tuksia, jotka suojaavat kuluttajaa, mutta samalla toisaalta saattavat rajoittaa yritystä. 

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

henkilöön, kuten esimerkiksi nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilötietojen 

käsittelyllä tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja käyttöä. 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto.) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation), edellyttää, että ”tie-

toja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti tiettyä ja laillista tarkoitusta varten ja että vain 

tätä tarkoitusta varten tarvittavia tietoja käsitellään”. Lisäksi EU:n tietosuoja-asetus rajoittaa esi-

merkiksi tiedonsiirtoa EU:n ulkopuolelle, määrittelee ne perusteet, joilla henkilötietojenkäsittelyä 

voidaan ylipäätään tehdä sekä edellyttää henkilötietoja keräävien tahojen, rekisterinpitäjien, mah-

dollistavan henkilöille, rekisteröidyille, pyynnöstä pääsyn siitä kerättyihin henkilötietoihin tai tietojen 

poistamisen (Euroopan Unioni). 
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3 Museot ja kulttuuriperintökohteet 

Tässä luvussa käsitellään museoiden ja kulttuuriperintökohteiden digitalisoitumista sekä museoi-

den erilaisia teknologioihin ja dataan liittyviä mahdollisuuksia. On kuitenkin hyvä paneutua vielä 

erikseen tekijöihin, jotka vaikuttavat museokokemukseen ja toisaalta museokäynnin motiiveihin. 

Museokävijän voi profiloida museokäyntinsä motiivin perusteella seitsemään eri asiakasprofiilin, 

joista viisi ensimmäistä ovat tyypillisempiä ja enemmän tutkittuja: 

• tutkiskelijat, jotka ovat yleisesti kiinnostuneita museon tarjoomasta ja haluavat oppia jotain 

uutta tietystä museon teemasta 

• fasilitaattorit, jotka ovat motivoituneita sosiaalisesti ja keskittyvät ennemmin siihen, että 

muut seurueessa saavat uusia kokemuksia 

• ammattilaiset tai harrastajat, joilla on asiantuntemusta museon tietyistä kohteista ja jotka 

haluavat kasvattaa aiheeseen liittyvää ymmärrystään 

• kokemusten hakijat, jotka eivät käy museossa niinkään kiinnostuksesta museon näyttelyi-

hin, vaan haluavat yleisemmin kokemuksia uusista kohteista 

• virkistäytyjät, jotka käyvät museossa päästäkseen hetkeksi pois työarjestaan 

• kunnioittajat, joiden motivaatio museokäynnille on velvollisuus kunnioittaa museokohdetta 

• hengenheimolaiset, jotka ovat motivoituneita vierailemaan museossa, joka puhuttelee hei-

dän identiteettiään. (Falk ym. 2012, 47–49.) 

Rowley (1999, 304–305) puolestaan esittelee kymmenen museokävijän asiakaskokemukseen vai-

kuttavaa tekijää:  

• palvelun saannin nopeus: kuinka sujuvasti saa palvelua paikan päällä museossa, puheli-

mitse tai verkossa 

• mukavuus: kuinka hyvin museopalvelu vastaa käyttäjän vaatimuksia ja esimerkiksi minkä-

laiset aukioloajat museolla on 

• eri ikäryhmien huomiointi: minkälaisia erityispalveluja esimerkiksi lapsille tai vanhuksille tar-

jotaan 

• valinta: minkälaisia erilaisia museopalveluja ja eri hinnoilla on saatavilla 

• elämäntapa: museokävijän elämäntapa voi vaikuttaa siihen, minkälaista palvelua kävijä ar-

vostaa 

• alennukset: onko museolla tarjota alennuksia esimerkiksi eri kävijäryhmille 

• lisäarvon tuottaminen: miten museo voisi tuoda lisäarvoa peruspalveluihinsa? Miten palve-

lua voisi räätälöidä esimerkiksi tietylle ryhmälle?  

• asiakaspalvelu: kuinka miellyttävää ja avuliasta henkilökunta on 
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• käytössä olevat teknologiat: kuinka hyvin museo hyödyntää tarjolla olevia teknologioita pal-

velunsa parantamiseksi 

• laatu: kuinka laadukas kokemus on. 

Useassa kymmenestä kohdasta on keskinäisiä samankaltaisuuksia ja kriteereitä voisikin olla nipu-

tettavissa esimerkiksi neljään kategoriaan: 1. palvelun nopeus, saatavuus ja miellyttävyys, 2. eri 

asiakasryhmien huomiointi ja lisäarvon tuottaminen, 3. käynnin viihdyttävyys ja 4. käynnin laatu. 

Kukin kategoria voi vaikuttaa toiseen positiivisesti tai negatiivisesti. 

Siinä missä Rowleyn esittelemä kymmenen tekijän asiakaskokemus on varsin yleinen ja hyödyn-

nettävissä museokontekstin ulkopuolellakin, on mielekästä miettiä myös nimenomaisesti museoko-

kemukseen liittyviä arvoja. Siu ym. (2021, 482, 491–492, 501) tutkivat museokokemukseen vaikut-

tavia tekijöitä. Itsessään jo kävijän ennakko-odotukset voivat vaikuttaa museokokemukseen, mutta 

lisäksi positiivisia arvioita annetaan, jos vierailijat kokevat käynnin parantaneen heidän tuntemus-

taan aiheesta tai museokäynti on ollut erityisen viihdyttävä. Kokemusta parantuneesta tiedosta sel-

vitettiin kysymällä kävijöitä muun muassa oliko tarjottu tieto selkeää ja rikastiko käynti ymmärrystä 

näyttelyn aiheesta. Viihteellisyyttä puolestaan arvioitiin selvittämällä, kokivatko kävijät esimerkiksi 

tulleensa viihdytetyksi, oliko museossa käynti hauskaa tai olivatko näyttelyt muotoilultaan mielen-

kiintoisia. 

Edellä mainitut museokokemukseen vaikuttavat tekijät ovat lähtökohtaisesti ennen muuta kyselyin 

ja haastatteluin mitattavissa olevia tekijöitä. Lienee kuitenkin ilmeistä, että myös esimerkiksi muse-

ossa tai museon verkkosivuilla vietetty aika voivat indikoida jotain museoiden asiakaskokemuk-

sesta. 

Yleisemmin voi nähdä, että menestyäkseen museoiden on pystyttävä kehittämään merkityksellistä 

ja pitkäikäistä suhdetta asiakkaisiinsa. Se ei tapahdu siten, että museo itse päättää, mitä sen yleisö 

haluaa vastaanottaa. Museot eivät voi kohdella yleisöään yhdenlaisena profiilina, vaan asiakkaita 

olisi tarpeen käsitellä monenlaisina yksilöinä, joiden tarpeet tulee ymmärtää syvällisesti. Museoi-

den on siis kuunneltava yhteisönsä ja yleisöjensä tarpeita. Siten museot voivat kehittää museoko-

kemustaan museonäyttelyissään ja verkkosivuillaan sekä tuottaa varsinaista arvoa asiakkailleen. 

(Falk ym. 2012, 298–299, 310.) 

Strategisen, asiakkaiden tarpeisiin perustuvan, museokokemuksen kehittämiseksi museon pitää 

ymmärtää, miten museo ja sen tekemät toimenpiteet vaikuttavat yhteisöönsä. Tuon hahmottamista 

voivat helpottaa muun muassa seuraavat kysymykset: 

• Mikä on pääasiallinen kohdeyleisö, jota toimenpiteillä tavoitellaan? 

• Miksi tämä kohdeyleisö valittiin? 
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• Mihin tiettyihin tarpeisiin toimenpiteillä pyritään vastaamaan ja mistä tarpeet on tunnistettu? 

• Kuinka kohdeyleisö hyötyy toimenpiteistä ja mistä se tunnistetaan? (Falk ym. 2012, 310–

311.) 

Kuten aiemmin esitettiin yleisesti asiakaskokemukseen liittyen, myös museokokemukseen vaikut-

tavat aiemmat kokemukset museosta. Museokokemukseen vaikuttavat lisäksi esimerkiksi medi-

asta tai toisilta kävijöiltä saatu tieto, jotka luovat museokäynnille ennakko-odotuksia. (Falk ym. 

2012, 97.) 

3.1 Museot ja digitalisaation mahdollisuudet 

Museoiden digitaalisuus on varsin monitahoinen käsite. Sen voidaan määritellä tarkoittavan esi-

merkiksi digitoitua museon näyttelykokoelmaa tai digitaalisilla työkaluilla kehitettävää monikanavai-

sempaa museokokemusta. Käytännössä jälkimmäinen ei välttämättä poissulje ensimmäistä. 

Digitalisoituvan museon ja siihen liittyvien teknologioiden terminologista haastetta kuvaavat myös 

Damala, Ruthven ja Hornecker (2019, 3), jotka toteavat esimerkiksi sellaisten käsitteiden kuin ”vir-

tuaalimuseo”, ”digitaalisen kulttuuriperinnön resurssi”, ”digitaalinen media” ja ”digitointi” käytettävän 

kuvaamaan teknologioiden käyttöä museoiden monipuolisiin toimintoihin, kuten luettelointiin, doku-

mentointiin, säilyttämiseen, viestintään, koulutukseen ja tiedottamiseen niin verkossa kuin museos-

sakin. Kyseisiin toimintoihin puolestaan liittyy useita hyödynnettävissä olevia teknologioita. 

Tämän kehittämistyön ja siten myös teoreettisen viitekehyksen kannalta ei ole tarkoituksenmu-

kaista miettiä keinoja museoesineistön digitointiin, vaan rajata se työn ulkopuolelle sen laajemman 

merkityksen, kuten esimerkiksi luettelointi- ja museokokoelman saavutettavuusnäkökulmien, 

vuoksi. Tämä luku kartoittaa digitalisaation ja digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksia muse-

oille asiakaskokemuksen kehittämisen näkökulmasta. 

Museoissa on tyypillisesti yltäkylläisesti nähtävää ja koettavaa. Tietoa on tarjolla monesti enem-

män kuin kävijä pystyy museokäyntinsä aikana sisäistämään. Museokäynnin kokemus rajoittuukin 

vähenevissä määrin enää pelkkään fyysiseen käyntiin museossa, vaan kokemus alkaa jo ennen 

käyntiä ja jatkuu esimerkiksi muistoin myös varsinaisen käynnin jälkeen. Museokokemus onkin ja-

ettavissa kolmeen vaiheeseen: ennen käyntiä museossa, käynti museossa sekä jälkeen museossa 

käynnin. Museokokemusta on, eri vaiheet huomioiden, ajankohtaista kehittää teknologisia kyvyk-

kyyksiä hyödyntäen. (Kuflik, Wecker, Lanir & Stock 2015, 18–19.) 

Museokokemukseen liittyvät monikanavaiset ja eri vaiheissa koettavat kosketuspisteet muodosta-

vat asiakaskokemusta myös museoissa. 
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Museoiden motiiveista digitaalisten teknologioiden käyttöönotossa on verrattain tuoretta tutkimus-

tietoa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että digitaalisia teknologioita otetaan käyttöön halusta hou-

kutella lisää kävijöitä, alentaa kustannuksia sekä parantaa kävijäkokemusta. Suorien taloudellisten 

etujen lisäksi myös yrityskuva, maine sekä suhteet asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin voivat pa-

rantua kehittyvän digitalisaation myötä. Tutkimus lisäksi osoittaa, että vuonna 2019 alkanut CO-

VID-19-pandemia on vauhdittanut digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa museoissa. (Raimo, 

De Turi, Ricciardelli & Vitolla 2021, 9.) 

Digitalisaation voi nähdä olevan mahdollisuus museoiden yleisön ja yleisemmin kilpailukyvyn kehi-

tykseen. De Bernardi, Bertello ja Shams (2019, 317–318) mainitsevat julkaisussaan havaitusta kor-

relaatiosta museoiden teknologisen innovatiivisuuden ja taloudellisen suorituskyvyn välillä sekä 

esittävät, että digitaalisilla teknologioilla tulisi olla rooli kaikessa museotoiminnassa vahvistamassa 

perinteisen yleisön uskollisuutta ja sitouttamalla teknologioita jo tuntevia. 

Digitaalisten teknologioiden merkitystä yleisöjen kehittämisessä osoittaa myös Cerquettin tutkimus 

(2016, 38–39), joka kertoo digitaalisten teknologioiden olevan museoille keino houkutella ja sitout-

taa nuorempia, teknologioihin tottuneita, kävijöitä. Tutkimus vahvistaa uusien teknologioiden ja mu-

seoiden digitaalisten kyvykkyyksien olevan keskeisessä roolissa museoinnovaatioissa, palvelun 

laadun parantamisessa sekä uuden ja nuoremman yleisön houkuttelemisessa etenkin viime vuo-

sien aikana. 

Pieniin italialaisiin museoihin tehdyn, 2021 julkaistun, empiirisen tutkimuksen perusteella potentiaa-

liset museokävijät, ikään kantaa ottamatta, kaipaavat enemmän vuorovaikutteista kokemusta, mikä 

vaati museoilta uusia keinoja heidän houkuttelemisekseen. (Leoni & Cristofaro 2021, 75.) 

Useista digitaalisten teknologioiden tuomia etuja osoittavista tutkimuksista huolimatta digitalisaatio 

ei välttämättä ole kuitenkaan itsestäänselvyys museoille. Tyypillinen este tai hidaste museoille digi-

taalisten teknologioiden käyttöönotolle on rahoituksen puute. Havaintojen perusteella digitaalisilla 

työkaluilla on kuitenkin mahdollista alentaa kustannuksia ja toisaalta kasvattaa tuloja. Samoin 

haaste voi olla se, että tietyt museotekniset ratkaisut vaativat myös vierailijalta teknisen työkalun, 

käytännössä älypuhelimen, ja valmiudet sellaisen käyttöön ollakseen varsinaisessa digitaalisessa 

vuorovaikutuksessa museon kanssa. (Leoni & Cristofaro 2021, 75; Raimo ym. 2021, 9.) 

Museokokoelmien digitaalista julkaisua on saatettu vältellä myös siitä syystä, että museoesineis-

töön tutustumisen verkossa on uskottu vähentävän varsinaisten museovierailijoiden määrää. Mu-

seoiden verkkosivuilla on kuitenkin todettu olevan suuri merkitys ennen muuta museovierailun 

suunnitteluun, ja yli puolet museoissa käyvistä vierailevat verkkosivuilla sekä ennen käyntiä että 

sen jälkeen (Marty 2007, 339–340). 
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Verkkosivukokemuksen merkitys nimenomaan asiakkaan ensimmäisenä kosketuspisteenä mu-

seon kanssa korostuu Kajsa Hartigin (29.4.2018), ruotsalaisen museokokemusasiantuntijan, blogi-

kirjoituksessa. Hän toteaa, että vaikka museoiden tarjoamaa sisältöä ei välttämättä voi täysin suun-

nitella digitaalisuus edellä, vierailijan ensimmäinen kokemus museosta toteutuu usein kuitenkin 

verkossa – ainakin enenevissä määrin tulevaisuudessa. Hän myös perustelee online-mahdollisuu-

den merkitystä yleisön sitouttamisella, keskustelun luomisella, opetuksellisuudella sekä sisältöjen 

yhteisluonnilla museoyleisön kanssa.  

Viime kädessä digitaalisten teknologioiden käyttöönoton tai päätöksen olla ottamatta niitä käyttöön 

voi nähdä olevan museolle kuitenkin ennen muuta strateginen valinta arvon yhteisluomista ajatel-

len (Leoni & Cristofaro 2021, 76). 

Tässä luvussa luodun näkemyksen perusteella museoilla on yleisesti kiinnostusta digitaalisten toi-

menpiteiden kehittämiseen ja toisaalta museokävijöillä kiinnostusta digitaalisempaan kokemuk-

seen. Teknologioilla nähdään arvoa niin asiakaskokemuksen kehittämisessä kuin uusien asiakkai-

den sitouttamisessakin. 

3.1.1 Museoiden teknologioista ja datasta 

Edellisessä luvussa muodostettiin näkemys digitalisaation mahdollisuuksista ja tavoitteista muse-

oille. Tämän luvun tarkoitus on porautua vielä syvemmin eri teknologisiin ja dataan liittyviin ratkai-

suihin, joita museot hyödyntävät asiakaskokemuksen kehittämiseksi. 

Museoiden erityisluontoisia digitaalisia tarpeita voi kuvata ekosysteeminä, jossa varsinaiseen mu-

seovierailuun liittyvät elementit ovat ”fyysinen areena”, joka tarkoittaa esimerkiksi ääniopastuksesta 

tai museon kioskista syntyviä kosketuspisteitä. Sen ympärillä on lukuisia eri verkossa toimivia ele-

menttejä. Kukin fyysinen- ja online-elementti on oma kosketuspisteensä, joista osa on museon hal-

linnassa ja toiset eivät. Museon ekosysteemin malli on kuvattu kuvassa 3. (Hartig, 29.4.2018.) 
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Kuva 3. Museon ekosysteemi. Ostetut, ansaitut ja omistetut kosketuspisteet. (mukaillen Hartig, 

29.4.2018) 

Kiinnostavaa museon ekosysteemi -kuvauksessa on sen havainnollistama näkymä siitä, että mu-

seon asiakaskokemukseen vaikuttavia kosketuspisteitä on verkossa, siis varsinaisen museossa 

tapahtuvan kokemuksen ulkopuolella, useita. Kuvan perusteella voisi päätellä, että tyypillisesti ver-

kossa sijaitsevia kosketuspisteitä on museolla merkittävästi enemmän kuin varsinaisella museo-

käynnillä. Toisaalta kuvan ”fyysiset areenat” eivät ole huomioineet esimerkiksi oppaita, museon in-

fonäyttöjä tai vaikkapa WC-tiloja. Kuvaa voisi sikäli siis tulkita jopa asenteelliseksi. 

Ehkäpä mielenkiintoisempi tapa tulkita kuvaa on eri kosketuspisteiden linkittyminen toisiinsa, jolloin 

toisesta kosketuspisteestä saadun kokemuksen voisi nähdä mahdollisesti vaikuttavan kokemuk-

seen seuraavassa kosketuspisteessä. 

2021 julkaistun tutkimuksen perusteella museoiden käytetyimpiä digitaalisia teknologioita ovat 

verkkosivusto, online-lipunmyynti, sosiaalinen media, verkkokauppa, keskustelupalsta ja uutiskirje. 

Tekniikan alan museot erottuvat korkealla omaksumisasteellaan erityisesti monikielisellä verkkosi-

vustolla, online-lipunmyynnillä, sosiaalisella medialla, verkkokaupalla, keskustelufoorumilla sekä 

uutiskirjeellä. AR- tai VR-teknologiat, pelillistävät elementit ja mobiilisovellukset ovat tekniikan alan 

museoissa ja museoissa yleisemminkin puolestaan selvästi harvinaisempia. AR (Augmented Rea-

lity) eli lisätty todellisuus tarkoittaa todellisen ympäristön rikastamista virtuaalisilla elementeillä esi-

merkiksi puhelimen ruudulla ja VR (Virtual Reality) eli virtuaalitodellisuus puolestaan simuloidun 

maailman kokemista laitteiden, kuten VR-lasien avulla (Haaga-Helia). Yleisesti luonnontieteelliset 
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museot ja tekniikan alan museot ovat teknologisilta edellytyksiltään muita museoita pidemmällä. 

(Leoni & Cristofaro 2021, 68–70.) 

Kiinalaisiin museoihin 2018 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin digitaalisia teknologioita hyödyntävien 

museoiden kävijöitä, teknologioiden mahdollisuuksia ja haasteita sekä yleisemmin kuinka paljon 

mitäkin eri teknologioita museoissa hyödynnetään. Tutkimukseen valikoituneet digitaalisia teknolo-

gioita hyödyntävät museot hyödyntävät selvästi eniten erilaisia näyttöjä ja kosketusnäyttöjä, kun 

puolestaan AR- tai VR-teknologioita hyödynnetään alle 10 % museoiden näyttelyistä. Vaikka tutki-

mus osoittaakin etenkin nuorempien ihmisten sitoutuneisuutta museoiden tarjoamaan digitaaliseen 

kokemukseen, sen mukaan digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen on ollut rajallista eikä sys-

teemejä ole suunniteltu vierailijoita ajatellen. (Ch’ng, Cai, Leow & Zhang 2018, 174, 179.) 

Globaalissa 2016 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin digitaalisesti tarjottavia palveluja valituissa 

museoissa. Vaiheessa ennen museokäyntiä on hyödynnetty Facebookin ilmoitusominaisuutta 

(Place Tips), jolla museokäynnille saapuva saa vinkkejä tulevaan käyntiin. Museokäynnin aikana 

puolestaan on hyödynnetty museon omaa sovellusta, jonka avulla voi esimerkiksi lukea lisätietoja 

näyttelystä, saada apua navigointiin museossa ja hälytyksen lähellä tiettyjä museoesineitä sekä 

tallentaa tietoja näyttelystä tai jakaa niitä sosiaalisen media kautta. Museokäynnin jälkeen on voi-

nut vielä kommentoida näyttelyä. (Solima, Della Peruta & Maggioni 2016, 293–294.) 

On myös erikseen tutkittu jaettujen näyttölaitteiden vaikutusta museokäyntiin. 2016 julkaistussa tut-

kimuksessa verrattiin henkilökohtaisia näyttölaitteita, älypuhelimia, käyttäneiden museokävijöiden 

kokemusta jaettuja näyttöjä, tabletteja, käyttäneiden kokemukseen. Sen perustella yhteiskäytössä 

olevat tabletit voivat jaetun ympäristön avulla parantaa ryhmäkokemusta ja yhteenkuuluvuutta sekä 

lisätä luovuutta. Vaikka jaettujen laitteiden käyttö todettiin tutkimuksen perusteella hyödyllisenä ja 

nautinnollisena, tunnistettiin myös käyttäjien tarve laitteen henkilökohtaiselle hallinnalle. (Lanir, 

Wecker, Kuflik & Felberbaum 2016.) 

2019 julkaistun, torinolaisiin museoihin tehdyn, tutkimuksen perusteella yleisimpiä teknologisia rat-

kaisuja museon verkkosivuilla ovat online-varausmahdollisuus, interaktiivinen kartta ja aktiivinen 

sosiaalisen median käyttö. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista museoista hyödyntää niitä kaik-

kia. Harvinaisempia teknologioita ovat puolestaan digitaalinen katalogi, online-museovierailu ja 

blogi. Blogia hyödyntää museoista 7 % ja kahta muuta ratkaisua noin 40 %. Museokäyntiin liitty-

vistä teknologioista WiFi on selvästi yleisin (67 %) ja myös kosketusnäyttöjä hyödyntää museoista 

lähes puolet (47 %). Digitaalista ääniopastusta ja QR-koodeja jo selvästi harvempi. QR-koodit ovat 

koneellisesti, esimerkiksi älypuhelimen kameralla, luettavia viivakoodeja. Viivakoodin lukemisen 

jälkeen puhelin tekee QR-koodiin tallennetun toimenpiteen, kuten ohjaa käyttäjän tietylle verkkosi-

vulle. (De Bernardi ym. 2019, 320–321; Kotimikro 2021.) 
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QR-teknologiaa voi hyödyntää myös esimerkiksi sisältöjen yhteisluontiin sijoittamalla museoesinei-

den yhteyteen QR-koodin, jonka kautta kävijä voi keskustella tai kysyä esineestä. Lontoolaisen 

eläintieteellisen museon kokeilussa tähän yhdistettiin myös kännykkäsovellus, jonka kautta varsi-

nainen interaktio tapahtui ja jossa museoesineisiin liittyvät keskustelut olivat julkisesti luettavissa. 

(Bailey-Ross, Gray, Ashby, Terras, Hudson-Smith, & Warwick 2017, 8.) 

Museoiden verkkosivujen ominaisuuksien ja luonteiden eroja kuvaavat myös Capriotti, Carretón ja 

Castillo (2016, 99, 102), jotka luokittelevat museoiden verkkosivuja osallistavuuteen liittyvän edisty-

neisyyden mukaan viiteen kategoriaan: yhteyden muodostus (connecting), tietojen jako (sharing), 

tietojen arvostelu (reviewing), osallistavuus (participating) ja yhteistyö (collaborating). Yhteyden 

muodostus -kategoria edustaa sellaisia museoiden verkkosivuja, joissa ei käytännössä ole osallis-

tavia elementtejä. Yhteistyö edustaa puolestaan toista ääripäätä ja sellaisilla verkkosivuilla on työ-

kaluja käyttäjille esimerkiksi oman sisällön tuottamiseen. Tutkimukseen valikoituneista museoista 

valtaosan verkkosivut edustavat tietojen yhdistäminen -kategoriaa ja mielenkiintoista kyllä, toiseksi 

yleisin verkkosivujen kategoria on yhteistyö. Eli nimenomaan ääripäät olivat kaksi yleisintä verkko-

sivujen kategoriaa. Kokonaisuudessaan Web 2.0 -tyyppisiä teknologioita on hyödynnetty muse-

oissa tutkimuksen perusteella varsin maltillisesti, mutta toisaalta valveutuneemmat ovat hyödyntä-

neet hyvin. Web 2.0 -termille ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta sillä viitataan usein toiminnal-

lisiin verkkosovelluksiin, joissa on sosiaalinen lähestymistapa sisältöjen tuottamiseen ja jakeluun. 

Niissä tyypillistä on avoin kommunikaatio. (Capriotti ym. 2016, 99, 102; Wikipedia 2022.) 

Koska museokävijöistä saatava data on perinteisesti rajoittunut lähinnä kyselyihin ja haastattelui-

hin, museovierailijoiden sijaintidatan hyödyntämisen mahdollisuuksia on tutkittu paremman museo-

kävijöiden ymmärryksen vuoksi. Hollantilaiseen modernin taiteen museoon, Cobra Museum voor 

Moderne Kunst, 2016 tehdyssä tutkimuksessa hyödynnettiin edullisia kävijöiden liikkeitä mittaavia 

sensoreita kävijöiden liikkeiden ja käytetyn ajan mittaamiseen. Mitattavan datan avulla on mahdol-

lista tutkia kävijöiden tyypillisiä polkuja museossa, kuinka paljon vietetään kunkin näyttelykohteen 

äärellä ja myös ennustaa kävijöiden käyttäytymistä. (Martella, Miraglia, Frost, Cattani & van Steen 

2016, 430–432, 441–442.) 

IoT:n ja älypuhelinten suosion kasvu on mahdollistanut uusia tapoja mitata museokävijöitä. IoT (In-

ternet of Things) tarkoittaa ”esineiden Internetiä” eli käytännössä mahdollisuutta implementoida In-

ternet erilaisiin fyysisiin esineisiin. QR on esimerkki sellaisista teknologioista, jotka voivat auttaa 

museokokemuksen parantamisessa museokävijöiden seurantamahdollisuuksiensa vuoksi. Tekno-

logioiden avulla kerättävällä tiedolla museot voivat esimerkiksi optimoida näyttelyidensä kulkureit-

tejä. (De Bernardi ym. 2019, 317–318; Haaga-Helia 29.2.2016.) 
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Museoiden asiakkaistaan keräämän kokemusdatan, tai ainakin sen tavoittelemisen, voi nähdä neli-

kenttänä, jossa on online-dataa, museoiden verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta kerättävää da-

taa, ja toisaalta onsite-dataa eli museoissa haastatteluin sekä erä tekniikoin näyttelykierroksen ai-

kana kerättävää dataa. Museoiden verkkosivuilta ja haastatteluin kerättävä data voidaan sijoittaa 

nelikentässä museonäkökulmaiseksi tiedoksi ja muut kaksi kenttää puolestaan asiakasnäkökul-

maiseksi tiedoksi. Nelikenttä on kuvattu kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Museoasiakkaiden kokemusdatan keräämisen nelikenttä (mukaillen De Bernardi ym. 

2019, 318) 

Museoasiakkaiden kokemusdatan keräämisen nelikenttä on mielenkiintoinen tapa luokitella mu-

seoasiakkaista kerättävää tietoa. On ilmeistä, että tietoa asiakkaista on saatavissa joko paikan 

päällä museossa tai verkossa, kuten museon verkkosivuilla. Lisäksi malli kuitenkin esittää, että ver-

kosta kerättävä tieto on lähtökohtaisesti saavutettavampaa kuin museossa paikan päällä hankit-

tava. Toinen mielenkiintoinen ajatus on se, että verkkosivuilta kerättävä data edustaisi enemmän 

museon näkökulmaa kuin sosiaalisesta mediasta kerättävä. Toisaalta voisi nähdä mallista poiketen 

niinkin, että museon verkkosivuilta kerättävä data on samalla tavalla museokävijän näkökulmasta 

kertovaa tietoa kuin museokierroksen aikanakin kerättävä data.  

Datan kerääminen, prosessointi ja hyödyntäminen voidaan esittää melko suoraviivaisenakin pro-

sessina ja teknologisilta vaatimuksiltaan museokontekstissa maltillisena. Lienee silti totuudenmu-

kaista todeta, että vaikka esimerkiksi museokävijöiden liikkeitä seuraava teknologia itsessään 
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voisikin olla edullinen, kerättävän tiedon hyödyntäminen ja tulkitseminen vaativat kuitenkin osaa-

mista ja resursseja. Personointi on esimerkki, museokontekstin ulkopuolellakin, sellaisesta käyttö-

tapaukesta. 

Kulttuuriperintökohteisiin liittyvä personointi ei ole varsinaisesti uusi asia. Jo 1990-luvun alussa teh-

tiin kokeiluja personoituun sisältöön liittyen hyödyntäen esimerkiksi ihmisen ja koneen välistä kes-

kusteludataa ja museon luettelosta poimittua tietoa. Ensimmäiset personointikokeilut liittyivät siis 

museokäynnin aikaiseen kokemukseen. Sittemmin internetin ja langattoman teknologian kehittymi-

sen myötä museodataa on ollut mahdollista hyödyntää laajemmin ennen museokäyntiä, museo-

käynnin aikana ja museokäynnin jälkeen (Ardissono, Kuflik & Petrelli 2011, 73, 78.) 

Museokokemuksen personoinnin perustana tulisi olla sitä palvelevat tietomallit ja käytännöt hallita 

eri vaiheissa havaittua tietoa. Kuflik ym. (2015, 25–27) esittävät museokokemuksen viitekehyksen, 

jossa tietoa tarkastellaan ja hyödynnetään kolmen mallin kautta: Site Model, User Model ja Visit 

Model. Mallien ajatus tiivistetysti on pyrkimys luoda museoasiakkaasta kävijämalli (User Model), 

jota päivitetään kävijän toimenpiteillä ennen museokäyntiä ja sen jälkeen. Kun kävijä suunnittelee 

vierailuaan museossa ennen käyntiä, esimerkiksi museon verkkosivuilla, hyödynnetään sivumallia 

(Site Model), jonka avulla voidaan esimerkiksi personoida museon verkkosivua kyseisen kävijän 

tarpeisiin sopivammaksi. Museokäynnin aikana hyödynnetään puolestaan kävijästä luotua kävijä-

mallia varsinaisen museokäynnin personointiin. Samalla käynnin aktiviteetit tallennetaan käyntimal-

liin. Lopulta museokävijästä saatuihin tietoihin perustuen kävijälle voidaan tehdä hänen profiiliinsa 

(User Model) ja käyttäytymiseensä (Visit Model) perustuvia toimenpiteitä museokäynnin jälkeen. 

Malli on kuvattu kuvassa 5. 

  

Kuva 5.  Museokokemuksen jatkumo (mukaillen Kuflik ym. 2015, 25) 
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Museokokemuksen jatkumo -kuvaus on kiinnostava ja jopa innostava sen esittämien mahdollisuuk-

sien vuoksi. Kyseisen lähestymistavan, jossa asiakkaalle voidaan personoida kokemusta eri asia-

kaspolun vaiheissa, voisi olettaa olevan kiinnostava museoalan ulkopuolella muunkinlaisissa ym-

päristöissä. Esitellyn mallin käyttöönotto sen sijaan voi olla haastavaa niin teknisistä kuin mahdolli-

sesti myös tietosuojasäädöstenkin vuoksi – jos ratkaisu vaatisi henkilötietojen hyödyntämistä asi-

akkaan tunnistamiseksi eri polun vaiheissa. Kuten todettu Museoasiakkaiden kokemusdatan ke-

räämisen nelikenttä -mallista, myös tällainen malli vaatisi oletettavasti merkittäviä kehitysresurs-

seja. 

Toinen tapa lähestyä personointia on vahvasti näyttelyesineiden esittämiseen ja valikoimiseen liit-

tyvä malli. Ardissonon ym. (2011, 81–82) esittämän viitekehyksen tavoite on tarjota laajasta koko-

elmasta henkilön omaan mielenkiintoon liittyvää sisältöä. Mallin ajatus on ymmärtää ja luokitella 

esineitä, mallintaa kävijää sekä yhdistää näitä tietoja personoidun tarjooman mahdollistamiseksi.  

Museoiden tarvetta eri digitaalisille teknologioille on siis hahmoteltavissa käyttötarpeiden perus-

teella. Eri digitaalisilla ratkaisuilla voidaan toisaalta pyrkiä rikastuttamaan museoasiakkaan koke-

musta tai puolestaan mittaamaan asiakasta ja asiakaskokemusta. Kuten asiakaskokemus yleisem-

min sekä museokokemus koostuvat eri asiakkaan vaiheista, on myös museokokemukseen liittyviä 

teknologioita sijoitettavissa eri museokäynnin vaiheisiin. 

3.1.2 Sosiaalisen median mahdollisuuksista museoille 

Sosiaalisen median, kuten esimerkiksi Facebookin ja Twitterin, mahdollisuuksia museoille voi tar-

kastella museon perustarpeiden mukaan. Kiddin (2010, 67–71) ”kehysmallissa” sosiaalisen median 

rooli museoille jaetaan kolmeen käyttötapaukseen, ”kehykseen”: the marketing frame, the inclusi-

vity frame ja the collaborative frame. The marketing frame, vapaasti suomennettuna markki-

nonitikehys, on tyypillistä museon tiedottamista sen tulevista näyttelystä ja tapahtumista sosiaali-

sessa mediassa. The inclusivity frame, inklusiivisuuskehys, on sosiaalisen median mahdollistama 

yhteisöllisyyden lisääminen. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi käyttäjien aktivoitumista kom-

mentoimalla tai jakamalla museon some-julkaisuja. Myös museokävijän yhteisöpalvelussa julkai-

sema museoon liittyvä sisältö, kuten kuva museoesineestä, kuuluu inklusiivisuuskehykseen. Kol-

mas kehys eli the collaborative frame, yhteistyökehys, puolestaan viittaa sosiaalisen median mah-

dollisuuksiin sisällön yhteistuottamisessa. Tällaista toimintaa voisi olla käyttäjän itsensä tuottama, 

museon luonteeseen soveltuva sisältö, jonka käyttäjä jakaa yhteisöpalvelussa. (Kidd 2010, 67–71.) 

Napolin arkeologiselle museolle tehdyn, 2018 julkaistun, tutkimuksen perusteella museon oma 

verkkopalvelu ja Facebook-sivut ovat perinteisiä viestintäkanavia houkuttelevampia sekä museon 

varsinaisille asiakkaille että mahdollisille vierailijoille. Sen lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että 
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sosiaalisen median tavoittamat asiakkaat ovat sitoutuneempia museoon: museon toimintaa seu-

raamalla he vierailevat museossa useammin ja suosittelevat museokäyntiä myös muille. Lisäksi 

tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median kautta museon kanssa vuorovaikutuksessa olevat asiak-

kaat palaavat museoon todennäköisemmin kuin vain museon verkkosivua käyttävät asiakkaat. 

(Amitrano, Gargiulo, & Bifulco 2018, 251–252.) 

Espanjalaisessa vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa on selvitetty toimivan Facebook-sisällön 

piirteitä museokontekstissa. Sen perusteella tunnesisältö lisää tykkäysten, kommenttien ja jakojen 

määrää. Myös kuvalliset ja sellaiset sisällöt, jotka liittyvät suoraan museon toimintaan tai jotka kut-

suvat osallistumaan esimerkiksi kilpailuun parantavat julkaisun toimivuutta. Toisaalta sisällöt, joissa 

esitetään kysymyksiä tai joista ohjataan linkillä muualle voivat vaikuttaa julkaisun toimivuuteen hei-

kentävästi. (Camarero, Garrido & San Jose 2018, 1127.) 

3.2 Museoiden asiakaskokemuksellisista digikyvykkyyksistä 

Esiteltyjen tutkimusten perusteella museoissa on yleisesti ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuk-

sista, ja museokokemus ymmärretään kokonaisuutena, joka pitää sisällään museovierailun aikai-

sen kokemuksen lisäksi myös asiakkaan kokemukset ennen ja jälkeen museokäynnin. 

Digitaalisia teknologioita otetaan käyttöön museoissa kustannusten alentamiseksi, uusien kävijöi-

den houkuttelemiseksi sekä kävijäkokemuksen parantamiseksi. Niillä koetaan olevan mahdollisuus 

etenkin nuoremman kävijäsukupolven sitoutuneisuuden parantamiseen. Museokävijät myös kai-

paavat entistä enemmän vuorovaikutteista kokemusta, mikä lisää tarvetta digitalisaatiolle. 

Kaikkiaan museoilla on kiinnostusta digitaalisiin teknologioihin ja toisaalta museokävijöille digitaali-

sempaan museokokemukseen, mutta digitalisaatiolle ja erilaisten teknologioiden käyttöönotolle on 

kuitenkin hidasteita ja keskeisin niistä on rahoituksen puute. 

Digitaalisten teknologioiden käyttöönotossa museoiden välillä on isoa hajontaa. On tiettyjä tunnet-

tuja ja yleisesti käytössäkin olevia teknologioita, joita ei museoissa kuitenkaan laajemmin hyödyn-

netä, kuten AR, VR ja mobiilisovellukset. Museoiden tapa hyödyntää online-mahdollisuuksia on 

yleisesti myös melko rajoittunutta ja verkossa tarjottava kokemus rajoittuu monesti lähinnä perus-

tietoihin, kuten museoiden aukioloajoista ja ajankohtaisista näyttelyistä tiedottamiseen. 

Museoiden asiakkaistaan keräämä data hankitaan perinteisesti museoissa tehtävillä kyselyillä ja 

haastatteluilla. Teknologia kuitenkin mahdollistaisi myös esimerkiksi museovierailijan liikkeiden 

seurannan museokäynnin aikana. Kokonaisvaltaisempia tapoja kerätä ja hallita museoasiakkaan 

tietoja on hyödynnetty museokokemuksen personointiin eli kaikkikanavaisemman kokemuksen tar-

joamiseen. Käytännössä malli, jossa eri kosketuspisteistä kerätään, yhdistetään ja hyödynnetään 
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dataa, on varsin kompleksinen ja teknisesti vaativa toteuttaa. Myös tietosuojasäännökset voivat 

asettaa haasteita sellaiselle. 

Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista ymmärtää, että teknologisia mahdollisuuksia on ole-

massa museoiden datan hyödyntämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Toisaalta tutki-

muksissa kuitenkin toistui keskenään samoja teknologioita, kuten VR, eikä esiteltyjä teknologioita 

ole erityisten runsaasti. Lisäksi tietyissä tutkimuksissa esitellyt kehittyneemmät teknologiset mallit 

vaikuttavat enemmän tai vähemmän kokeellisilta ja teknisesti haastavilta toteuttaa. Data- ja tekno-

logianäkökulmasta voisi siis tehdä johtopäätöksen, että museoiden digitaalisia kyvykkyyksiä on ke-

hitettävissä ensisijaisesti monipuolistamalla tapoja hyödyntää käytössä jo olevia teknologioita ja 

toissijaisesti ottamalla käyttöön uusia. 
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4 Tutkimus 

Tämä tutkimus- ja kehittämistyö toteutetaan mukaillen Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2015, 24) 

esittelemän tutkimuksellisen kehittämistyön prosessia. Prosessissa on kuusi vaihetta ja se alkaa 

kehittämiskohteen tunnistamisesta päättyen lopputulosten arviointiin. Jo ennen varsinaisen tietope-

rustan eli teoreettisen viitekehyksen muodostumista on tullut määrittää ja rajata varsinainen kehi-

tyskohde. Tutkimuksellisessa osassa valitaan tutkimuksen lähestymistapa sekä menetelmät. Tutki-

muksellisen kehittämisen prosessi on kuvattu kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (mukaillen Ojasalo ym. 2015, 24) 

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin tutkimusongelma sekä tutkimuksessa käytettävä lähestymis-

tapa ja menetelmät. 

4.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Kehittämistehtävän tulisi määrittää tarkasti se, mihin tutkimuksella varsinaisesti pyritään, ja toi-

saalta kehittämistehtävä itsessään tulisi määritellä siten, että sen onnistuminen olisi mitattavissa 

erikseen päätettävin mittarein (Ojasalo ym. 2015, 32–33).  

Tämän kehittämistyön päätavoite on kartoittaa datan ja digitaalisten kyvykkyyksien mahdollisuuk-

sia Tekniikan museon asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tavoitetta peilaten tämän opinnäytetyön 

tarkoitus on selvittää Tekniikan museon asiakaskokemusdatan ja digitaalisten kyvykkyyksien nyky-

tila, ja tarjota työkaluja asiakaskokemuksen kehittämistä varten. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset: 
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1. Mikä on Tekniikan museon asiakaskokemusdatan nykytila? 

2. Mikä on Tekniikan museon digitaalisten kyvykkyyksien nykytila? 

3. Minkälaisissa eri kosketuspisteissä asiakaskokemusdataa olisi kerättävissä? 

4. Miten digitaalisia teknologioita voi hyödyntää asiakaskokemuksen ymmärtämisessä ja ke-

hittämisessä? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään Tekniikan museon asiakaskokemusdatan ny-

kytilaa eli mitä asiakaskokemustietoa museolla nyt on. Toinen kysymys pyrkii puolestaan selvittä-

mään museon tämänhetkistä digitaalista kypsyyttä. Kolmannella tutkimuskysymyksellä selvitetään 

Tekniikan museon eri kosketuspisteitä ja niiden hyödyntämistä asiakaskokokemuksen keräämi-

seen. Neljäs tutkimuskysymys selvittää museaalisen asiakokemuksen teoreettiseen viitekehykseen 

ja aiemmista tutkimuskysymyksistä saatuun tietoon perustuen, miten digitaaliset teknologiat voivat 

auttaa Tekniikan museota asiakaskokemuksen ymmärtämisessä ja kehittämisessä kohdeorgani-

saationtarpeet, mahdollisuudet ja mahdolliset haasteet huomioiden. 

Opinnäytetyön keskeinen tavoite on siis luoda ymmärrys digitaalisista mahdollisuuksista museon 

asiakaskokemuksen kehittämiseen. Digitalisaation mahdollisuuksien tulkinta syntyy teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimuksessa hankitun aineistoin perusteella. Kehittämisen tuotoksena Tekniikan 

museolle luodaan näkemys asiakaskokemusdatan hyödyntämisen mahdollisuuksista niin lyhyellä 

kuin pidemmälläkin tähtäimellä.  

Kehitystehtävälle on hankala asettaa varsinaisia onnistumisen mittareita, sillä työn tuotoksena ta-

voitellaan toimenpide-ehdotuksia ja konkreettisemmin datastrategian visiota. Esimerkiksi se, 

kuinka hyviä ehdotukset lopulta ovat, arvioidaan vasta myöhemmin kehittämistyön ja tämän opin-

näytetyöprosessin ulkopuolella. Onnistumista voidaankin mitata lähinnä kohdeorganisaatiolta saa-

dun palautteen perusteella. 

4.2 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimuksen lähestymistapaa valittaessa kehittämistehtävä itsessään on merkittävin tekijä. Eri lä-

hestymistavoissa voidaan hyödyntää samoja menetelmiä ja itseasiassa lähestymistavat ovatkin 

osittain päällekkäisiä. (Ojasalo ym. 2015, 36.) 

Konstruktiivinen tutkimus sopii kehittämistehtävän lähestymistavaksi, kun tavoite on luoda konk-

reettisena tuotoksena esimerkiksi suunnitelma. Konstruktiivisessa tutkimuksessa rakennetaan uu-

denkaltaista todellisuutta erityisesti tutkimustiedon pohjalta. Tiivistetysti voi sanoa, että siinä pyri-

tään uudenlaiseen ja teoreettisesti perusteltuun, käytännönläheiseen ja merkitykselliseen ratkai-

suun. Teoreettinen perustelu onkin konstruktiivisen tutkimuksen ja konsultaation ero. (Ojasalo ym. 

2015, 65–66.) 
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Konstruktiivisen kehittämistyön prosessi koostuu seuraavista vaiheista, joiden järjestys voi vaih-

della tapauskohtaisesti: 

• ajankohtaisen ongelman löytäminen 

• teoreettisen ja käytännöllisen ymmärryksen hankkiminen aiheesta 

• ratkaisun laatiminen 

• ratkaisun toimivuuden osoittaminen 

• ratkaisussa käytetyn teoreettisen ymmärryksen osoittaminen 

• ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. (Kasanen, Lukka & Siitonen 1993, 246; 

Ojasalo ym. 2015, 67.) 

4.3 Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät 

Kehittämisen tueksi on tarjolla erilaisia aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Klassinen tapa 

jaotella tutkimusmenetelmiä on laadullinen ja määrällinen. Tyypillisiä laadullisia menetelmiä ovat 

esimerkiksi teema- ja avoin haastattelu. Lomakekysely ja strukturoitu lomakehaastattelu ovat puo-

lestaan perinteisiä määrällisiä tutkimusmenetelmiä. (Ojasalo ym. 2015, 104–105.) 

Laadullisia menetelmiä hyödynnettäessä tutkittavien määrä on yleensä selvästi pienempi verrat-

tuna määrällisten menetelmien käyttötapauksiin. Analysoitavaa aineistoa puolestaan on enemmän. 

Laadullisten menetelmien tarkoitus onkin hankkia suppeasta kohteesta mahdollisimman paljon tie-

toa ja siten ymmärtää tutkittavaa ilmiötä tarkemmin. (Ojasalo ym. 2015, 105.) 

Laadullisissa ja määrällisissä menetelmissä on tietyt peruseroavaisuutensa, mutta tosiasiassa tut-

kimuksellisessa kehittämisessä niiden rajat hämärtyvät (Ojasalo ym. 2015, 105). Tämän tutkimus- 

ja kehitystyön kannalta on kuitenkin ilmeistä, että määrällisen tiedon sijaan tarve on ymmärtää tut-

kittavaa kohdetta, Tekniikan museon asiakaskokemuksellista digitaalista valmiutta, ilmiönä mah-

dollisimman tarkasti. 

Seuraavaksi esitellään ja perustellaan erikseen kehittämistyöhön valitut tutkimusmenetelmät. 

4.3.1 Haastattelu 

Haastatteluin on mahdollista saada tutkittavasta kohteesta syvällistä tietoa tehokkaasti sekä avata 

uusia näkökulmia aiheeseen. Haastattelumenetelmiä on useita ja menetelmän valintaan vaikuttaa 

se, millaista tietoa tutkittavasta kohteesta tarvitaan kehittämistyön tueksi. (Ojasalo ym. 2015, 106.) 

Haastattelun tiedonhankinnan menetelmänä voi jakaa kolmeen eri tyyppiin: avoin, strukturoitu ja 

puolistrukturoitu. Avoin haastattelu on nimensä mukaisesti avointa, yleistä, monesti vapaamuo-

toista sekä molempien osapuolten osalta tasavertaista keskustelua määritellystä haastattelun 
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aiheesta tai ongelmasta. Strukturoitu haastattelu puolestaan on tarkoin määritelty, jossa kysymyk-

set esitetään juuri sellaisina ja siinä järjestyksessä, kun ne on ennalta määrätty. Puolistrukturoitu 

haastattelu eli teemahaastattelu asettuu kahden aiemmin mainitun välimaastoon ja siinä kysymyk-

set on määritelty ennalta, mutta niiden järjestys tai sanamuodot voivat poiketa käsikirjoitetusta. 

(Ojasalo ym. 2015, 108–109.) 

Tutkimuksen kannalta mielekäs haastattelun muoto on puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaas-

tattelu. Muodostetun teoreettisen ymmärryksen pohjalta muodostuvat kysymykset ovat konkreetti-

sia ja tutkimuksen kannalta oleellisia selvittää kysymys kysymykseltä. Samanaikaisesti kysymykset 

voi tunnistaa kuitenkin siinä määrin kompleksisiksi, että haastattelun on syytä olla mahdollisimman 

keskusteleva ja aiheesta rönsyilyn salliva, jotta tietoa aiheeseen liittyen välittyisi mahdollisimman 

paljon ja eri näkökulmista. 

4.3.2 Yhteisölliset menetelmät 

Kun kehittämishankkeessa tavoitellaan jonkin uuden luomista, ovat innovatiivisuus ja uuden ide-

ointi keskeisessä roolissa. Tavoitetta tukevat yhteisölliset luovuusmenetelmät, joiden avulla pyri-

tään ideoimaan uusia ratkaisuja määriteltyihin ongelmiin. (Ojasalo ym. 2015, 158.) 

Aineistonhankintaan käytetäänkin myös yhteisöllistä menetelmää, tarkemmin sanottuna luovaa on-

gelmanratkaisun prosessia. Sen avulla järjestettävässä työpajassa voidaan pyrkiä tuottamaan uu-

sia ideoita ja ratkaisuja määriteltyihin ongelmiin. Luova ongelmanratkaisu rakentuu prosessina kuu-

desta vaiheesta: 

1. ongelman tai parannusmahdollisuuksien tunnistaminen 

2. ongelmaan liittyvien tosiasioiden tunnistaminen 

3. tavoitteenasettelu ja visioiminen 

4. ideoiden tuottaminen 

5. ideoiden arvioiminen ja ratkaisun valitseminen 

6. hyväksyttäminen ja toteuttaminen. (Ojasalo ym. 2015, 158–159.) 

Tässä tutkimuksessa menetelmää sovelletaan siten, että varsinaisesti ennen työpajaa tunnistetaan 

sekä ongelma, että ongelmaan liittyvät tosiasiat, joiden pohjalta asetetaan tavoite varsinaiselle ide-

oinnille. Ideoiden tuottamisen lisäksi työpajassa ideoita osittain arvioidaan, mutta ratkaisuja ei vielä 

valita eikä toteuteta. 

Luovassa ongelmanratkaisussa on tärkeää luoda kiireettömyyden ja avoimuuden tuntua sekä pitää 

erillään ideointi ja ideoiden arviointi. Tärkeintä on mahdollistaa luova ilmapiiri, jotta ideoita syntyy 

mahdollisimman paljon, ja tässä tapauksessa määrän voikin nähdä synnyttävän laatua. 
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Syntyneistä ideoista on tarkoitus löytää lopulta kaikista parhaat, jotka voivat tulla toteutettaviksi. 

(Ojasalo ym. 2015, 158–159.) 

Työpajan toteuttamiseen on useita erilaisia työkaluja. Brainstorming (aivoriihi) on yksi luovan on-

gelmanratkaisun tyypillisistä menetelmistä, jolla ideoita tuotetaan ryhmässä. Siinä tavoite on ide-

oida aivoriihen vetäjän johdolla ryhmässä uusia ratkaisuja tiettyyn ongelmaan. Aivoriihessä on 

neljä vaihetta: esivaihe, lämmittelyvaihe, ideointivaihe ja valintavaihe. Esivaiheessa asetetaan ai-

voriihen tavoitteet, lämmittelyvaiheessa asennoidutaan luovaan ideointiin, ideointivaiheessa luo-

daan ideoita niitä yhtään suodattamatta ja lopulta valintavaiheessa luotuja ideoita arvioidaan. (Oja-

salo ym. 2015, 160–161.) 

Perinteisestä brainstorming-menetelmästä on erilaisia muunnelmia, kuten brainwriting, jossa ide-

ointi tapahtuu ryhmässä ilman keskustelua. Siinä ryhmien jäsenet ideoivat itsenäisesti ja kirjoittavat 

syntyneitä ideoita paperille. Sen jälkeen paperi annetaan seuraavalle ryhmän jäsenelle, joka luo 

ideoiden perusteella uusia jatkoideoita. Lopuksi syntyneistä ideoista keskustellaan ja valitaan mie-

lekkäimmät jatkokehittelyyn. (Ojasalo ym. 2015, 161.) 

Aivoriihimäisen ideoinnin yksi eduista on se, että ihmiset voivat sitoutua syntyvään ratkaisuun hel-

pommin, jos he ovat olleet mukana sen ideoinnissa (Ojasalo ym. 2015, 162). Onkin ihan oleellista 

tämän kehitystyön mielekkyyden kannalta, että toteutettava ratkaisu olisi aidosti kiinnostava ja si-

toutumiskelpoinen kohdeorganisaation kannalta. Ryhmänä tai ryhmissä toteutettavalla luovalla ide-

oinnilla on myös aidosti mahdollisuus synnyttää sellaisia ideoita, joita ei muuten syntyisi. On myös 

oleellista todeta, että osallistamalla Tekniikan museon henkilökuntaa ideointiin saadaan aitoa asi-

antuntemusta nimenomaan heidän toimintaympäristöstään, mitä ei suoraan sellaisenaan ole saa-

tavilla esimerkiksi olemassa olevista tutkimuksista. 

On siis paitsi perusteltua myös ihan oleellista hyödyntää luovuutta tukevaa yhteisöllistä tutkimus-

menetelmää tähän kehittämistyöhön. 

4.3.3 Tiedon analysointi 

Kananen (2017, 68) kuvaa tutkimuksen rakentuvan tutkimusongelmasta, tutkimuskysymyksistä, 

tiedosta, tietolähteistä, tiedonkeruusta ja tiedon analysoinnista. Tämä vaihe olisi siis varsinaisen 

tutkimuksen viimeinen. 

Hankittua aineistoa voidaan analysoida dokumenttianalyysin keinoin. Se soveltuu esimerkiksi 

haastattelujen, verkkosivujen ja aivoriihessä syntyneen dokumentaation analyysiin. Dokumentti-

analyysi on erotettavissa kahteen eri käsittelytapaan: sisällön analyysiin ja sisällön erittelyyn. 
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Sisällön analyysi on hankitun dokumentaation sanallista kuvaamista ja sisällön erittely puolestaan 

sen määrällistä kuvaamista. Käsittelytavat eivät ole toisiaan poissulkevia. (Ojasalo ym. 2015, 136–

137)  

Käsittelytavoista erityisesti sisällön analyysi on tarpeellinen tälle kehitystyölle, koska on oleellista 

tunnistaa laadullisesta aineistosta teoreettisen tietoperustan pohjalta luodut teemat.  

Ennen varsinaista dokumenttianalyysia aineisto valmistellaan, minkä avulla on tarkoitus varmistaa 

aineiston selkeys ja valmius varsinaista analyysia varten. Valmistelu tarkoittaa käytännössä esi-

merkiksi aineiston litterointia. (Ojasalo ym. 2015, 138.) 

Kananen (2017, 131–132) määrittelee varsinaisen analyysin koostuvan kolmesta vaiheesta: tiivis-

täminen, luokittelu ja ratkaisu. Aineiston tiivistämisessä eli koodaamisessa aineistoa tarkastellaan 

tutkimusongelmien näkökulmasta ja siinä pyritään löytämään aineistosta tutkittavaan ilmiöön liitty-

vät kokonaisuudet. Kyseiset löydetyt tekstit ”koodataan” sisältöä kuvaavasti. Koodaamista seuraa 

luokittelu, jossa koodit ryhmitellään tutkimuskysymyksiä peilaten omiksi luokikseen. 

Tässä työssä hyödynnetään teorialähtöistä analyysia, joka on sisältöanalyysin muoto, jossa ana-

lyysin luokittelu perustuu olemassa olevaan teoreettiseen viitekehykseen. Se sopii analyysin muo-

doksi, kun halutaan verrata aineistosta nousevia merkityksiä jo tiedettyyn teoriaan (Ojasalo ym. 

2015, 140–141).  

Ojasalo ym. (2015, 143) kuvaa ratkaisua tai johtopäätöksiä siten, että muodostettu analyysi ei vielä 

itsessään ole tutkimuksen johtopäätös, vaan analyysissa syntyneet tulokset tulee erikseen tulkita 

nojautuen esimerkiksi aiempaan teoriaan.  

Tutkimuksessa hankittua tietoa voidaan analysoida suhteessa teoreettisen viitekehyksen osoitta-

maan yleiseen museoiden digitalisaation ja asiakaskokemuksen kehittämisen maturiteettiin hyö-

dyntämällä SWOT-analyysia. Vuorinen (2013, 88) kuvaa SWOT-analyysissa tarkasteltavan yrityk-

sen asemaa vertailemalla sen sisäisä vahvuuksia (Strengths) ja heikkouksia (Weaknesses) yrityk-

sen ulkopuolelta tuleviin mahdollisuuksiin (Opportunities) ja uhkiin (Threats). Vahvuudet ja heik-

koudet ovat tosiaan yrityksen sisäisiä tekijöitä ja lähtökohtaisesti tämänhetkisiä asioita. Mahdolli-

suudet ja uhat ovat puolestaan yleisemmin liiketoimintaympäristöstä tulevia tekijöitä ja lähtökohtai-

sesti yrityksen haasteita tulevaisuudessa. 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen ja tulokset 

Tutkimus toteutettiin kahdella aineistonhankintamenetelmällä: haastattelulla ja työpajalla. Ymmär-

rystä Tekniikan museon asiakaskokemukseen liittyvistä haasteista syvennettiin haastattelusta han-

kitulla aineistolla ja sen analyysista muodostettiin haastatteluaineiston ja teoreettisen viitekehyksen 

synteesi. 

Tutkimusta jatkettiin luovalla ongelmanratkaisulla yhdessä Tekniikan museon henkilökunnan 

kanssa. Työpajassa ideoitiin konkreettisia ehdotuksia haastattelussa esiin nousseisiin haasteisiin. 

Tässä luvussa on esitelty tutkimuksen toteuttaminen. 

5.1 Haastattelu 

Museokokemukseen liittyen on tärkeää hahmottaa syvemmin, mistä Tekniikan museon asiakasko-

kemus tällä hetkellä muodostuu ja mitkä eri tekijät vaikuttavat hyvään museokokemukseen. On 

myös syytä ymmärtää, mihin Tekniikan museon näkemys hyvästä museokokemuksesta perustuu. 

Museokokemus rakentuu käytännössä kosketuspisteistä. Jo aiemmissa keskusteluissa Tekniikan 

museon kanssa kävi ilmi, että heillä on paljon eri kumppaneita. Lisäksi Tekniikan museo näkyy 

useissa eri sosiaalisen median kanavissa. Asiakaskokemuksen rakentuessa yksittäisten kosketus-

pisteiden muodostamasta ekosysteemistä on kehittämistyön edellytys pystyä kuvaamaan Teknii-

kan museon kosketuspisteet. 

Erilaisia digitaalisia teknologioita on mahdollista hyödyntää niin asiakaskokemuksen rikastamiseen 

kuin sen mittaamiseenkin. Kehittämistyön yksi tavoite on pystyä tekemään ehdotuksia asiakasko-

kemuksen kehittämiseen liittyvistä teknologioista, joten Tekniikan museon kokemukset sellaisista 

ovat tarpeellisia selvittää. 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella muodostuikin siis kolme selkeää eri teemaa, joihin tarvittiin 

tietoa kohdeorganisaatiolta:  

• museokokemus 

• kosketuspisteet 

• teknologiat. 

Kysymyksiä syntyi teemojen alle yhteensä 17 ja ne on esitetty teemoittain liitteessä 1. 

Haastattelu toteutettiin Microsoftin Teams-sovelluksella 25.3.2022 ja videoituun puheluun osallis-

tuivat Tekniikan Museon kaksi asiakaskokemuksesta vastaavaa päällikköä. Haastattelun muoto oli 

teemahaastattelu. 
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Haastattelulle oli varattu kaksi tuntia, mutta se ei lopulta ollut ihan riittävästi, koska muutamaa ky-

symystä ei ehditty käydä läpi haastattelutilanteessa. Tämä johtui ennen muuta siitä, että varsin 

kiinnostavaa keskustelua syntyi runsaasti haastatteluun osallistuneiden innostuneisuuden ja moti-

voituneisuuden ansiosta. Sille ei valitettavasti ollut varattu riittävästi aikaa. 

Kyseiseen kolmeen kysymykseen saatiin kuitenkin kattavat vastaukset sähköpostitse pian seuraa-

vina arkipäivinä. 

Teams-videopuhelu nauhoitettiin osallistujien etukäteen antamaan lupaan perustuen. 

5.2 Haastattelun analysointi 

Haastattelusta kerätty aineisto litteroitiin eli valmisteltiin kirjalliseen muotoon. Teams-puhelun tal-

lenne kirjoitettiin digitaaliseen tekstimuotoon käytännössä sanatarkasti ja sen jälkeen aineisto luo-

kiteltiin. Vaikka haastattelukysymykset olivatkin jo lähtökohtaisesti teemoitettu teoreettisen viiteke-

hyksen perusteella aiemmin esitellyn kolmen luokan mukaisesti, oli jokaiseen kysymykseen saatu 

vastaus tarpeellista analysoida erikseen ja luokitella tarvittaessa uudestaan. Näin siksi, että esi-

merkiksi museokokemukseen liittyvässä keskustelussa saatettiin jo viitata kosketuspisteisiin tai 

teknologioihin. Jo lähtökohtaisesti luokittelu aiemmin esitettyyn kolmeen teemaan oli hiukan keino-

tekoinen, koska yksi asia voi liittyä yhteen tai useampaan teemaan. 

Haastatteluaineiston luokittelussa käytettiin apuna koodaustekniikkaa, jossa haastattelussa todet-

tuja asioita luokiteltiin aiemmin määriteltyihin kolmeen teemaan eli museokokemukseen, kosketus-

pisteisiin ja teknologioihin liittyen. Käytännössä koodaus tapahtui korostamalla tekstistä määriteltyi-

hin teemoihin liittyviä sanoja, lauseita tai virkkeitä – kukin teema omalla värillään. 

Koodauksen jälkeen litteroitua haastatteluaineistoa oli mahdollista tarkastella väreihin perustuvalla 

luokittelulla. 

Koodauksen myötä kolmen aiemmin määritellyn teeman lisäksi muodostui kaksi uutta teemaa: 

Tekniikan museon asiakkaat ja datan kerääminen. Näin ollen haastattelun aineisto luokiteltiin lo-

pulta viiden erilaisen, mutta toisaalta kunkin toisiinsa kytkeytyvän teeman mukaan: 

1. museon asiakkaat 

2. museokokemus 

3. kosketuspisteet 

4. datan kerääminen 

5. teknologiat. 
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Syventymällä teemoihin tarkemmin voidaan paremmin tarkastella haastatteluaineistosta pääteltä-

viä tuloksia. 

Haastattelun perusteella voi todeta, että Tekniikan museon asiakaskunta on varsin laaja, koos-

tuen muun muassa seuraavista asiakassegmenteistä: koululaiset, lapsiperheet, isovanhemmat, 

nuoret, keski-ikäiset, insinööritaustaiset ja tekniikan alan ammattilaiset, tekniikasta ulalla olevat, 

omasta rauhasta nauttivat, sosiaalista elämystä hakevat, kiireiset, viihdettä hakevat, kumppaniver-

kostojen kautta tulevat, Suomessa asuvat ulkomaalaiset sekä yritykset ja muut ryhmät. Tekniikan 

museon tunnistamat asiakasprofiilit ovat aika hyvin rinnastettavissa aiemmin esitettyyn Falkin ym. 

(2012, 47–49) motiiviperusteiseen tapaan luokitella tyypilliset museokävijät eli tutkiskelijat, fasili-

taattorit, ammattilaiset tai harrastajat, kokemusten hakijat ja virkistäytyjät.  

Samoin haastattelusta kävi ilmi, että museokokemukseen vaikuttaa merkittävä määrä erilaisia te-

kijöitä, joista suurin osa on museokäynnin aikaisia. Tunnistettuja museokokemukseen liittyviä teki-

jöitä voi edelleen luokitella omiin teemoihinsa. Sisällön erittelyn perusteella toistuvimmat teemat 

ovat viestinnälliset tai markkinoinnilliset tekijät, kuten verkkosivuilta löytyvä informaatio tai jälki-

markkinointiviestit sekä yleiseen museaaliseen kokemukseen, kuten museonäyttelyn suunnitteluun 

tai museotilojen siisteyteen, liittyvät tekijät. Muut teemat toistuvuusjärjestyksessä edellä mainittujen 

jälkeen ovat teknologiat, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, ulkopuoliset tekijät sekä museon ympä-

ristö. 

Tekniikan museolla on lukuisia eri kumppaneita, jotka muodostavat omia, Tekniikan museon asia-

kaskokemukseen, vaikuttavia kosketuspisteitä. Jopa noin kolmannes tunnistetuista kosketuspis-

teistä on sellaisia, kuten esimerkiksi Museokortti, Venuu ja Slice. Valtaosa kosketuspisteitä on kui-

tenkin Tekniikan museon omistamia. Tekniikan museon omista kosketuspisteistä ison osan voi 

nähdä ainakin ennen museovierailua toteutuvina, kuten esimerkiksi museon verkkosivut ja suorat 

kontaktit asiakkaisiin. Tekniikan museon eri kosketuspisteet on kuvattu omistajuuden ja kokemuk-

sen vaiheen mukaan taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tekniikan museon kosketuspisteet 

 

Tekniikan museon keinot asiakkaisiinsa liittyvän datan keräämiseen ovat paperinen lomake, pa-

lauteseinä, ryhmä- ja palautekeskustelut, oppaiden kuulema tieto, palautelomake verkossa, johon 

myös jälkimarkkinointiviestistä ohjataan sekä verkkosivuston ja sosiaalisen median analytiikka. Pa-

lautetyypeittäin merkittävin datan lähde on museo ja siellä asiakkaista manuaalisesti kerättävä tai 

asiakkaan proaktiivisesti antama tieto. Verkon palautelomakkeeseen pääsee verkkosivujen kautta 

ja ryhmille lähetettävän jälkimarkkinointiviestien ohjauksesta. 

Tekniikan museon keinot datan hankintaan ovat siis tulkittavissa melko perinteisiksi ja tyypillisiksi 

museoiden tavoiksi kerätä tietoa asiakkaistaan. 

Vertaamalla museon datan keräämisen keinoja aiemmin esiteltyyn De Bernardin ym. (2019, 318) 

datan hankinnan nelikenttään Tekniikan museolla voi todeta olevan verkkosivuilta kerättävää, sosi-

aalisesta mediasta kerättävää sekä haastatteluin kerättävää dataa, mutta ei museokierroksen ai-

kana kerättävää. 

Museokokemukseen vaikuttavia digitaalisia teknologioita on käytössä tai sellaisia on kokeiltu 

Tekniikan museossa jo useita. Sellaisia ovat muun muassa mobiiliopas, uutiskirjeet ja jälkimarkki-

nointiviestit, digitaaliset näytöt ja tabletit, VR-teknologiat, verkkosivuilla oleva blogi sekä pelillistävät 

digitaaliset elementit. Mobiiliopas, uutiskirjeet, jälkimarkkinointiviestit ja digitaaliset näytöt ovat jat-

kuvassa käytössä. VR-lasien käytöstä Tekniikan museon kokemukset eivät toistaiseksi ole olleet 

erityisen hyviä, koska lasien käyttö voi olla hankalaa ja se sitoo aina henkilökuntaa auttamaan. 

Kosketuspiste Kosketuspisteen omistajuus Vaihe

Verkkosivut Tekniikan museo Ennen / aikana /jälkeen

Tekniikan museon somekanavat (fb, twitter, instagram, youtube, tiktok, snapchat, pinterest Tekniikan museo Ennen / jälkeen

Banderollit ulkona Tekniikan museo Ennen / jälkeen

Blogi Tekniikan museo Ennen / jälkeen

Etukäteistehtävät Tekniikan museo Ennen

FB-tapahtumasivut Tekniikan museo Ennen

Koululaiskirjeet Tekniikan museo Ennen

Suorat kontaktit esim. sähköpostitse Tekniikan museo Ennen

Museokaupan ostokset Tekniikan museo Aikana / jälkeen

Näyttelyesineet Tekniikan museo Aikana

Jälkimarkkinointisähköposti Tekniikan museo Jälkeen

"Kotitehtävä" kouluryhmille Tekniikan museo Jälkeen

Tapahtumakalenterit (stadissa.fi, hs.fi jne) Kumppani Ennen

Venuu Kumppani Ennen

Epassi Kumppani Ennen

Finna Kumppani Ennen / jälkeen

Hankkeisiin liittyvät erityiset kosketuspisteet Kumppani Ennen / jälkeen

Hesinki card Kumppani Ennen

Kulttuurisetelipalvelut Kumppani Ennen

Kumppaneiden kautta viestintä tai kumppaneiden oma museoon liittyvä viestintä Kumppani Ennen / jälkeen

museot.fi / Museokortti Kumppani Ennen

Slice.fi Kumppani Ennen

Tarinasoitin / museo-opas Kumppani Aikana

Google-arvostelut Sosiaalinen/ulkoinen Ennen

Sosiaalisen median ryhmät Sosiaalinen/ulkoinen Ennen / jälkeen

Tekniikan museon kävijöiden somekanavat Sosiaalinen/ulkoinen Ennen / jälkeen
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Lisäksi Tekniikan museo on harkinnut tai heille on esitelty esimerkiksi digitaalista galleriatilaa, kos-

ketusprojisointia, AR-teknologiaa ja museokävijän katseenseurantaa. Ne ovat kuitenkin edelleen 

vasta harkinnan asteella tai niihin liittyvät hankkeet eivät ole vielä varsinaisesti käynnistyneet.  

Haastatteluaineistoa vedettiin yhteen ja sitä analysoitiin SWOT-menetelmällä luokittelemalla ha-

vaittuja tekijöitä vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin. 

Tekniikan museon vahvuus on haastattelussa ilmennyt kiinnostus ja innostus asiakasymmärryksen 

kasvattamiseen sekä digitaalisten kyvykkyyksien kehittämiseen. Tekniikan museolla on useita eri-

laisia kosketuspisteitä, joten asiakasymmärryksen parantamiseen on useita kanavia. 

Tekniikan museon haasteeksi voisi nähdä asiakaskokemusdatan puutteen. Tekniikan museolla ei 

tällä hetkellä myöskään ole välttämättä selkeää näkemystä siitä, mitä tietoja asiakkaista itseasi-

assa halutaan kysyä. Tekniikan museo kokee, että palautetta kaivattaisiin erityisesti sellaisilta mu-

seokävijöiltä, jotka ovat ihan tyytyväisiä. Ylipäätään Tekniikan museo tunnistaa joutuvansa ”mutui-

lemaan” eli arvelemaan asiakkaidensa motiiveja, koska asiakasymmärrys on puutteellista.  Lisäksi 

se hyödyntää verkkosivujaan toistaiseksi melko kapeasti, ja toisaalta rahoituksen puute voi olla 

este teknologiselle kehitykselle. Lisäksi museohallin pyöreä muoto on koettu kävijäseurannan kan-

nalta teknisesti haasteelliseksi. 

Yleinen teknologinen kehitys tuonee markkinoille enemmän ja edullisempia teknologisia ratkaisuja, 

jotka voivat palvella Tekniikan museota tulevaisuudessa. Yleisen teknologisen kehityksen voikin 

nähdä sikäli mahdollisuutena. Toinen mahdollisuus ovat nuoret museokävijät, joita Tekniikan mu-

seo pyrkiikin jo nyt tavoittamaan ja puhuttelemaan, sillä he ovat vastaanottavaisia nimenomaan 

museon digitaalisille elementeille. 

Uhat painottuvat selvästi dataan: datan kerääminen on yleinen haaste museoalalla, osa museoasi-

akkaista ei yksinkertaisesti halua antaa tietoja itsestään ja toisaalta myös tietosuoja-asetukset ra-

joittavat henkilötietojen käsittelyä. On myös syytä todeta, että kokonaisvaltaisen, kaikki kolme mu-

seokäynnin vaihetta kattavan, personoidun kokemuksen rakentaminen ei ole teknisesti yksinker-

taista. 

SWOT-analyysi on kuvattu kuvassa 7. 
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Kuva 7. SWOT-analyysi Tekniikan museon asiakaskokemusdatan nykytila 

Analysoitaessa teoreettisen viitekehyksen muodostaman näkemyksen ja Tekniikan museolta han-

kitun tiedon keskinäistä suhdetta nousee yksi varsin ilmeinen ongelma esiin Tekniikan museon 

asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyen: tieto. Museo ei toistaiseksi ole kyennyt hankkimaan tie-

toa asiakkaistaan riittävästi. Asiakasymmärrys perustuu tällä hetkellä monesti ”mutuiluun”, ja keinot 

asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen kannalta merkittävän tiedon keräämiseen ovat rajalli-

set. Tekniikan museo ei myöskään ole varma, mitä asiakkaalta pitäisi kysyä eli mitä tietoja siitä ha-

lutaan. 

On siis tulkittavissa, että Tekniikan museo voisi kaivata erilaisia keinoja asiakaskokemusdatan 

hankkimiseksi nykyisten ja museoille perinteisten tapojen lisäksi. 

5.3 Työpaja 

Tehdyn haastattelun tulosten perusteella jonkinlainen haaste Tekniikan museon asiakaskokemuk-

sen kehittämiselle on tiedon puute. Teoreettisen viitekehyksen perusteella ei ole oletettavissa, että 

teknologiat itsessään välttämättä ratkaisisivat asiakaskokemusdataan liittyvää haastetta. Työpa-

jassa tavoitellaankin ratkaisuja paitsi keinoihin kerätä tietoa asiakkaista monipuolisemmin, mutta 

toisaalta myös näkemystä siihen, mitä tietoja asiakkailta olisi tarpeellista kerätä. 

Tämän aineistohankintamenetelmän tavoite on hankkia konkreettisia ideoita kehitystyön tueksi. 

Työpajasta saatava tieto auttaa parhaimmassa tapauksessa hahmottamaan konkreettisemmin 
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tarpeita erilaisille teknologisille ratkaisuille sekä monipuolistamaan tapoja hyödyntää digitaalisia 

teknologioita asiakaskokemusdatan hankintaan. 

Tekniikan museolle 20.4.2022 toteutetussa yhteisöllisessä ideointisessiossa keskityttiin ideoimaan 

ratkaisuja uusiin tapoihin hankkia tietoa museon asiakkaista ja toisaalta muodostamaan näkemys 

siitä, mitä asiakkaista todellisuudessa halutaan tietää. Ideointiin kutsuttiin koko Tekniikan museon 

henkilökunta ja se toteutettiin paikan päällä Tekniikan museossa hybriditoteutuksena, eli verkko-

osallistumisen optiolla. Lopulta kaikki kolme ideointiin osallistunutta museon henkilökunnan jäsentä 

olivat samassa tilassa. 

Ideointi toteutettiin tietynlaisena brainstorming- ja brainwriting-menetelmien yhdistelmänä, jossa 

ideoitiin ratkaisuja kahteen kysymykseen: 

1. Mitä tietoja tarvitaan asiakkaista tai mikä olisi kiinnostavaa tietoa? 

2. Millä konkreettisilla tavoilla tietoja voitaisiin kerätä asiakkaalta? 

Ensimmäisen kysymyksen ideointi toteutettiin kevyemmin ja luonteeltaan lämmittelevänä. Siinä 

ideointiin osallistuneet saivat viisi minuuttia aikaa kirjoittaa kukin itsenäisesti mahdollisimman 

monta ideaa muistilapuille. Sen jälkeen ideat käytiin läpi yhdessä ja niitä ryhmiteltiin jo alustavasti. 

Toinen ideointi aloitettiin jälleen itsenäisellä ideoinnilla, jossa osallistujat saivat kymmenen minuut-

tia aikaa kirjoittaa muistilapuille mahdollisimman monta konkreettista ideaa. Sen jälkeen oli suunni-

teltu toteutettavan ryhmäytyminen, jossa pienryhmät kävisivät ideansa läpi ja jatkojalostaisivat 

niitä. Ryhmissä toteutetun jatkojalostuksen jälkeen oli puolestaan suunniteltu toteutettavan ideoi-

den esittely. Kolmea osallistunutta henkilöä ei jaettu pienempiin ryhmiin, vaan ideoista keskusteltiin 

ja niitä jatkojalostettiin yhdessä. Lopuksi ideat arvioitiin potentiaalisuutensa ja toteuttamiskelpoisuu-

tensa perusteella siten, että kukin osallistuja sai käyttöönsä neljä ääntä, jotka sai antaa yhdelle tai 

usealle idealle. 

Toiseen ideointikysymykseen liittyen voi lisäksi täsmentää kehittämistyön kannalta oleellisena tie-

tona, että kysymyksellä ei haluttu rajoittaa ideointia vain digitaalisia teknologioita hyödyntäviin kei-

noin, vaikka sellaiset ovatkin erityisen kiinnostavia. Näin siksi, ettei rajaus olisi rajoittanut ajattelua 

liikaakin. 

5.4 Työpajan analysointi 

Työpajassa käsiteltyyn ensimmäisen ideoinnin kohteeseen syntyi 20 erilaista ideaa siitä, mitä tie-

toja museon asiakkaista tarvitaan tai mikä olisi kiinnostavaa asiakkaisiin liittyvää tietoa. Valtaosa 

ideoista eli yksittäisistä asiakastiedoista on jaettavissa kolmeen luokkaan: asiakasprofiiliin liittyvät, 

käynnin motiiviin tai asiakastyytyväisyyteen liittyvät sekä muut tiedot. 
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Tarpeellisia tai kiinnostavia asiakasprofiiliin liittyviä tietoja ovat koulutustaso, Ikä, harrastukset, 

asuinalue, suhde tekniikkaan, käynnin tapa (yksin/perhe/kaveri/ryhmä) sekä miten saapui muse-

oon. 

Ideoituja museokäynnin motiiviin tai asiakastyytyväisyyteen liittyviä tietoja ovat puolestaan esimer-

kiksi tarve eli mitä haluaa käynniltä, tunnelma tai fiilis, mikä toimi käynnillä tai mikä ei, vastasiko 

odotuksia, mitä jäi käteen, mikä saisi palaamaan uudestaan ja kenelle suosittelisi museota. 

Motivaatioon tai tyytyväisyyteen liittyvistä ideoista noin puolet voi tulkita liittyvän kokemukseen en-

nen museokäyntiä eli nimenomaan motivaatioon ja toisaalta noin puolet taas fiilikseen museokäyn-

nin jälkeen eli asiakastyytyväisyyteen. 

Yleisempiä varsinaiseen käyntiin liittyviä tietoja ovat museossa vietetty aika, museon käyttö asia-

kassegmenteittäin, minne muualle harkitsi menevänsä, Tekniikan museon kilpailijat sekä mistä 

kuuli Tekniikan museosta. 

Työpajan ensimmäisen ideoinnin tuotokset ovat kuvattuna työpajatilanteessa kuvassa 8. 

 

Kuva 8. 20.4.2022 toteutetun työpajan ideoinnin tuotokset 1 

Työpajan toisessa ideoinnissa etsittiin konkreettisia tapoja tietojen keräämiseen asiakkaalta. Erilai-

sia ideoita syntyi yhteensä 24. Ideat ovat luokiteltavissa ensiksikin luonteensa perusteella seuraa-

vasti: 

• uusi keino hankkia tietoa 
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• kaikkien kosketuspisteiden ja olemassa olevien lähteiden hyödyntäminen 

• olemassa olevien keinojen hyödyntäminen eri kontekstissa. 

Uusia ideoituja keinoja hankkia tietoa ovat muun muassa kävijän liikkeiden ja silmän liikkeiden seu-

ranta museossa sekä tietojen luovutusta vastaan kouluihin jaettavat tehtävät ja asiakkaille suoritet-

tavat arvonnat. Olemassa olevien kanavien parempaan hyödyntämiseen liittyviä ideoita ovat puo-

lestaan esimerkiksi lipunmyynnissä esitettävät täsmäkysymykset, yhteistyötahojen kanssa toteute-

tut kyselyt, verkkosivuilla ja tulevassa verkkokaupassa esimerkiksi kirjautumisesta kerättävä tieto 

sekä kassasta saatava data. 

Lisäksi ideoitiin myös palautteen antamisesta erilaisilla symboleilla kirjoitettavan tai tulkittavan teks-

tin sijaan.  

Toisessa ideoinnissa syntyneitä ideoita voi analysoida yleisen luonteensa vuoksi myös raportilla 

aiemmin esitellyn ennen-aikana-jälkeen -mallin, jossa tiedonhankintaa luokitellaan sen perusteella, 

tapahtuuko se esimerkiksi ennen museokäyntiä vai museokäynnin aikana. Hyvin moni konkreetti-

sista ideoista on sellaisia, jotka voisivat ainakin periaatteessa liittyä useampaan käynnin vaihee-

seen, kuten esimerkiksi verkkosivuilta kerättävä tieto, sähköpostitse lähetettävä kysely, arvonta tai 

somen kautta toteutettu kysely. Huomionarvoista on kuitenkin se, että potentiaalisia ennen-vai-

heessa suoritettavia uusia tapoja kerätä tietoa on valtaosa konkreettisista ideoista. 

Kolmas ideoiden luokka eli olemassa olevien tapojen hyödyntäminen eri konteksteissa on ideoita, 

jotka eivät välttämättä ole konkreettisia uusia keinoja tietojen keräämiseksi asiakkailta ja asiak-

kaista, vaan ennemmin nimenomaan nykyisen keinovalikoiman hyödyntämistä erilaisissa ympäris-

töissä. Tällaisia ideoita ovat esimerkiksi jalkautuminen eri kaupunkeihin ja katugallup. Nämä ideat 

eivät sellaisenaan tuo välttämättä lisäarvoa tähän kehittämistyöhön, mutta ovat toki muuten hyviä 

ideoita Tekniikan museon toiminnan ja toimintatapojen kehittämiselle. Kaikista syntyneistä ideoista, 

tulkintatavasta riippuen, noin kolmannes tai neljännes on tällaisia. 

Työpajan toisessa ideoinnissa syntyneet ideat ovat kuvassa 9. 
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Kuva 9. 20.4.2022 toteutetun työpajan ideoinnin tuotokset 2 

Toiseen ideointiin liittyneessä ideoiden jatkokehityksessä keskusteltiin muun muassa seuraavista, 

osittain keskustelun lomassa syntyneistä uusista, ideoista: 

• kaikki data ulos olemassa olevista kanavista, kuten verkkosivuilta (Google Analytics), so-

mesta ja kassasta 

• kouluihin tehtäviä – tätä ideaa ei kuitenkaan välttämättä koettu järkeväksi toteuttaa laajuu-

deltaan materiaalipankkimaisena, koska sellainen jo löytyy toisaalta 

• tietojen keräämien verkkokaupasta lipunoston yhteydessä sekä myös ilmaislippujen jako 

tietoja vastaan 

• verkkosivuilla kysymykseen vastaaminen mahdollisimman helposti esimerkiksi kuvaketta 

painamalla 

• yhteistyötahojen tai sosiaalisen median vaikuttajien kautta toteutetut kyselyt 

• postikortin tai museossa toteutetun animoidun tuotoksen lähettäminen itselle postitse tai 

sähköisesti – nämä ovat käytössä tietyissä toisissa museoissa. 

Edellä mainitut jatkokehityskeskustelun aiheet ovat varsin kiinnostavia ja melko konkreettisiakin 

ideoita erilaisiin tapoihin saada tietoja museon asiakkaista. 
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Työpajan päätteeksi äänestettiin toisen ideoinnin parhaista ideoista. Jokaisella kolmella osallistu-

jalla oli neljä ääntä käytettävissään. Ääniä saaneet ideat olivat 

• palauteseinä symbolein/kuvin/värein (2 pistettä) 

• täsmäkysymys lipunmyynnissä kaikille (vaihtuva teema tms) (2) 

• yhteistyötahojen kanssa toteutetut (2) 

• kaikki irti kassasta (2) 

• Instagram stories (1 piste) 

• kävijöiden seuranta (reitit museolla, missä aikaa, missä ei) (1) 

• kouluihin tehtäviä (1) 

• kouluprojektit, opinnäytetyöt/kyselyhaastattelut (1). 

Käydään läpi vielä työpajan tulokset ideoinneittain. 

Ensimmäisen ideointikysymyksen avulla haluttiin selvittää, mitä tietoja Tekniikan museo kokee 

tarvitsevansa asiakkaistaan. Ideoiden perusteella asiakkaasta tai asiakkaalta tarvittava tai muuten 

kiinnostava tieto on asiakasprofiiliin, museokäyntiin tai museokävijän motiiviin tai asiakastyytyväi-

syyteen liittyvää tietoa. Kehittämisen kannalta on kiinnostavaa nimenomaan hahmottaa erilaiset 

museoasiakkaisiin liittyvän datan teemat. 

On lisäksi huomionarvoista, että yksi asiakkaalta haluttava tieto on, vastasiko museokäynti odotuk-

sia. Kuten jo asiakaskokemuksen teoriasta tiedetään, aiemmat kokemukset vaikuttavat aina nykyi-

seen kokemukseen. Tässä museon ideassa on kyse kuitenkin ennen muuta museokokemukseen 

liittyvästä teoriasta tunnistetusta ennakko-odotusten merkityksestä kokemukseen. Kysymys on siis 

myös teoriankin valossa täysin oleellinen. 

Toinen huomioitava asia on, että käynnin jälkeisiä eri tunnetiloja, kuten tyytyväisyyttä, halutaan ym-

märtää laajasti, mutta museokäynnin jälkeen tapahtuvaa tiedonhankintaa ei juuri muuten tehdä 

kuin jälkimarkkinointiviestistä ohjattavalla palautelomakkeella. 

Toisessa ideoinnissa haettiin konkreettisia ideoita erilaisille keinoille kerätä tietoa asiakkaista. Ko-

konaisuudessaan erilaisten ideoiden määrä (24) on varsin hyvä. Ideointisessiosta jäi puuttumaan 

pienryhmiin jakautuminen alhaisen osallistujamäärän vuoksi, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa ideoi-

den jatkojalostumiseen. Siltikin, myös varsin konkreettisia ideoita syntyi. 

Tiivistetysti työpajasta hankitun aineiston perusteella voi todeta, että Tekniikan museo kokee kai-

paavansa asiakkaistaan käytännössä kolmenlaista tietoa: asiakasprofiiliin liittyvää, yleisempiä var-

sinaiseen käyntiin liittyvää, sekä motivaatioon ja tyytyväisyyteen liittyvää tietoa. Käyntiin ja 
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tyytyväisyyteen liittyvien tietojen voisi katsoa olevan rinnastettavissa aiemmin esiteltyihin asiakas-

kokemuksen mittareihin – toiminnan mittareihin ja kokemusmittareihin (Korkiakoski & Gerdt 2016, 

luku 5,1). 

Ideoituja keinoja tietojen hankkimiseen ovat puolestaan uudenlaiset tavat, kuten esimerkiksi ar-

vonta tai verkkokaupasta kerättävä tieto sekä nykyisten kosketuspisteiden paremman hyödyntämi-

sen tavat, kuten esimerkiksi sähköpostitse lähetettävä kysely. 

Valtaosa ideoiduista asiakkailta tai asiakkaista haluttavista tiedoista on sellaisia, jota asiakkaalta 

saa käytännössä lähtökohtaisesti vain kysymällä tavalla tai toisella. Ideoinnin perusteella tuollaisen 

tiedon hankintaan voisi kuitenkin olla muitakin keinoja kuin perinteiset kyselyt tai haastattelut: esi-

merkiksi kannustin tietojen antamiseksi. 

Lisäksi voi todeta kehittämistyön kannalta oleellisena, että suinkaan kaikki ideoidut keinot eivät sel-

laisenaan ole digitaalisia teknologioita hyödyntäviä. Toisaalta ideointia ei myöskään haluttu rajoit-

taa vain digitaalisten mahdollisuuksien ympärille, koska se olisi saattanut rajoittaa luovuutta liikaa-

kin. 

Työpaja oli kokonaisuutena onnistunut: osallistuneet henkilöt olivat kiinnostuneita aiheesta ja moti-

voituneita yhteiskehittämiseen. Tilanteessa vallitsi hyvä ja keskusteleva ilmapiiri, mutta kuitenkin 

itsenäisesti toteutettuihin hiljaisiin ideointihetkiin keskityttiin kiitettävästi. 

Työpajaan osallistuneiden määrä jäi lopulta kuitenkin odotettua alhaisemmaksi sairaustapausten ja 

työkiireiden vuoksi, jotka ovat tietysti täysin ymmärrettäviä syitä. Voi myös toisaalta todeta, ettei 

kyseisiin tekijöihin olisi voinut ennalta oikein varautuakaan. Työpajaan olisi ollut mahdollista osallis-

tua myös etänä, mutta sille optiolle ei ollut tarvetta. 

Osallistuneet antoivat palautetta työpajasta jälkeenpäin: työpajan todettiin olleen hyvä, hyvin orga-

nisoitu sekä sen aikana syntyneen keskustelun tarpeellista. 
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6 Datan ja teknologioiden hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämi-

seen 

Pohdittaessa museokokemuksen kehittämistä elämystalouden näkökulmasta asiakkaalle tarjotta-

van kokemuksen tai elämyksen tulisi olla muistettavia ja henkilökohtaisia tapahtumia, joiden avulla 

asiakkaat saadaan sitoutumaan. (Pine & Gilmore 2011, 9, 3.) 

Museoiden on suhtauduttava asiakkaisiinsa yksilöinä ja ymmärrettävä heidän tarpeitaan. Museoi-

den tulisi myös ymmärtää, miten sen tekemät asiakaskokemukseen vaikuttavat toimenpiteet vai-

kuttavat heihin. Ymmärrys alkaa siitä, että tunnistetaan ja osataan perustella pääasiallinen kohde-

ryhmä, joille toimenpiteitä tehdään. (Falk ym. 2012, 298–299, 310–311.) 

On siis ilmeistä, että museon olisi kyettävä tarjoamaan asiakkailleen muistettavaa, henkilökohtaista 

ja haluttua kokemusta. Miten sellainen kokemus olisi tunnistettavissa tai miten sellaista voisi kehit-

tää? 

Kuten raportilla on käsitelty, asiakaskokemusta voi nähdä syntyvän asiakkaan kanssa käydystä 

vuorovaikutuksesta. Asiakkaiden ymmärtämisen ja asiakaskokemuksen kehittämisen näkökul-

masta on tärkeää, että on tietoa, johon ymmärrys ja kehittäminen pohjautuvat. Asiakaskokemuk-

seen ja sen johtamiseen liittyykin keskeisesti ymmärrys asiakaspolusta, joka on käytännössä eri 

kosketuspisteissä ja läpi ostopolun koettua asiakaskokemusta (Korkiakoski & Gerdt 2016, luku 1.4; 

Lemon & Verhoef 2016, 74).  

Kehittämistyölle asetettiin päätavoitteeksi kartoittaa datan ja digitaalisten kyvykkyyksien mahdolli-

suuksia Tekniikan museon asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tavoitteen toteutumiseksi työlle 

laadittiin tutkimuskysymykset, joiden avulla pyrittiin selvittämään Tekniikan museon asiakaskoke-

musdatan ja digitaalisten kyvykkyyksien nykytila, eri kosketuspisteiden mahdollisuudet asiakasko-

kemusdatan keräämiseen sekä digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksia museokokemuksen 

ymmärtämiseen ja kehittämiseen.  

Teoreettisessa viitekehyksessä luodun näkemyksen perusteella museot voisivat hyödyntää erilai-

sia digitaalisia teknologioita asiakaskokemuksensa parantamiseen, kuten esimerkiksi lisätyn tai vir-

tuaalisen todellisuuden mahdollisuudet. Digitalisaation mahdollisuudet ovat ilmeiset ja digitaalinen 

asiakaskokemus voi houkutella etenkin nuorempia museokävijöitä. 

Toisaalta tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella voisi myös päätellä, että yleisesti museoihin liitet-

tyjä asiakaskokemukseen liittyviä digitaalisia teknologioita ei kuitenkaan ole erityisen runsaasti. Li-

säksi Tekniikan museon haastattelussa kävi ilmi, että museo on kokeillut tai harkinnut sellaisia tek-

nologioita eivätkä ne ole välttämättä toistaiseksi tuoneet lisäarvoa, tai hankkeet niiden 
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käyttöönottamiseksi eivät ole välttämättä vielä edenneet. Asiakaskokemusta muuttavien digitaalis-

ten teknologioiden käyttöönotto ei siis ole välttämättä yksinkertaista ja toisaalta tutkimuksen perus-

teella asiakaskokemusdataan liittyvät tekijät ovat uusien teknologioiden käyttöönottoa ajankohtai-

sempi haaste. 

Tekniikan museon näkemykset asiakasprofiileista ja niiden tarpeista perustuvat usein arveluun. 

Toisaalta datan kerääminen on yleinen haaste museoalalla, eikä datan kerääminen tai hyödyntämi-

nen ole itsestäänselvyys ilman merkittäviä resursseja. Myös tietosuojasäädökset asettavat omat 

haasteensa luovalle datan hyödyntämiselle. Yleisesti tunnistetaan, että iso haaste asiakaskoke-

muksen kehittämisessä on nimenomaan datan keräämiseen, tallentamiseen ja hallintaan liittyvät 

tekijät (Marketing Charts 9.12.2020). 

Kehittämistyön näkökulma asiakaskokemusdatan ja ymmärryksen hankkimisessa digitaalisia tek-

nologioita mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen on siis haasteena ajankohtainen. 

Edellä mainituista syistä johtuen kehittämistyön näkökulma on asiakaskokemusdatan ja ymmärryk-

sen hankkimisessa digitaalisia teknologioita mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen. Digitaaliset 

teknologiat voivat olla joko Tekniikan museolla käytössä jo olevia tai mahdollisesti joitain uusia.  

Teoreettisessa viitekehyksessä esitelty Holmlundin ym. (2020, 358) neljän vaiheen malli, joka 

koostuu asiakaskokemusdatasta, asiakaskokemusanalytiikasta, asiakaskokemustutkimuksesta 

sekä asiakaskokemustoimenpiteistä, ei sellaisenaan ole Tekniikan museolle järkevä. Se on laajuu-

deltaan lähtökohtaisesti tällä hetkellä sekä varsin vaativa että toisaalta Tekniikan museon asiakas-

kokemustietomäärää ajatellen tarpeeton – malli kun on suunniteltu isojen tietomäärien hallintaan 

BDA-teknologiaa hyödyntäen. Kuitenkin mallin perusajatus vaiheistetusta datan hyödyntämisestä 

asiakaskokemuksen kehittämiseksi on kiinnostava. Toinen aiemmin esitelty datalla kehittämiseen 

liittyvä malli on Korkiakosken ja Gerdtin (2016, luku 5,1) asiakaskokemuksen mittausmalli. Myös se 

tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia asiakaskokemuksen datakehitykselle. 

Tekniikan museolle ehdotettava datan hyödyntämiseen perustuva asiakaskokemuksen kehittämi-

sen malli, tietynlainen asiakaskokemusdatastrategia, mukailee esitettyjä Holmlundin ym. nelivai-

heista asiakaskokemuksen kehittämisen mallia sekä Korkiakosken ja Gerdtin mittausmallia. Esitel-

tävä malli koostuu kerättävän ja mitattavan datan määrittelystä, datan hankinnasta ja hallinnasta 

sekä analyysista ja toimenpiteistä. Se sisältää digitaalisia teknologioita hyödyntäviä ehdotuksia, 

mutta siitä ei ole erikseen rajattu pois esimerkiksi paperilomakkeella tai suusanallisesti tapahtuvaa 

tiedonhankintaa, koska ne ovat Tekniikan museolle tällä hetkellä oleellisia keinoja hankkia tietoa 

asiakkaistaan.  
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Malli on kehitetty työkaluksi asiakaskokemuksen kehittämisen tukemiseen ja se sisältää ehdotuk-

sia käytännön toimenpiteistä datan ja digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseksi. Mallin on tar-

koitus auttaa ja kannustaa 

• tunnistamaan ja havainnollistamaan erilaisten tietojen tarvetta 

• valitsemaan oikeita kerättäviä tietoja ja mitattavia asioita 

• hyödyntämään eri kosketuspisteitä ja digitaalisia teknologioita datan hankintaan 

• tekemään analyyseja ja johtopäätöksiä 

• tekemään johtopäätösten perusteella asiakaskokemusta kehittäviä toimenpiteitä 

• tekemään datan hankintaan ja datojen määrittelyyn liittyviä päätöksiä toimenpiteiden vaiku-

tusten ymmärtämiseksi. 

Malli voi siis auttaa aiemmin esiteltyä museoiden tarvetta yleisön tarpeiden kuuntelulle sekä ym-

märryksen perusteella tehtyjen toimenpiteiden tekemiselle merkityksellisten ja pitkäikäisten asia-

kassuhteiden luomiseksi.  

Jo tutkimusongelmaa määritellessä oli ilmeistä, että on mielekästä pohtia kehittämiskohteita erik-

seen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Näin siksi, jotta kehittämistyön lopputuloksena syntyisi paitsi 

verrattain maltillisilla ponnistuksilla realistisia ja ennen muuta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, 

mutta myös sellaisia pidemmän tähtäimen ehdotuksia, joihin kohdeorganisaatio voi mahdollisesti 

alkaa jo valmistautua tai joiden voi olettaa olevan realistisempia vielä lähitulevaisuudessa. 

Käytännössä lyhyen tähtäimen ehdotus on keskittyä tarvittavan datan määrittelyyn ja olemassa 

olevien teknologioiden hyödyntämiseen sen hankkimiseksi. Pidemmällä tähtäimellä, kun dataa on 

hankittu, Tekniikan museo voi alkaa muodostaa asiakaskokemusdatasta analyyseja ja tehdä toi-

menpiteitä museokokemuksen kehittämiseksi. Niin ikään myöhemmässä vaiheessa se voi myös 

hyödyntää uusia digitaalisia teknologioita datan hankintaan. 

Nyt ehdotettavan mallin keskiössä juuri tällä hetkellä ovat siis tarvittavan datan ja mittareiden mää-

rittely sekä datan hankinta, joihin yhteisessä työpajassa ideoitiin ratkaisuja. Käytännössä siis tarvit-

tavan tiedon määrittelyä sekä ideoita tietojen hankkimisen keinoiksi on jo aloitettu. 

Ehdotettava asiakaskokemusdatastrategian malli on kuvattu kuvassa 10. 
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Kuva 10. Ehdotettava asiakaskokemusdatastrategian malli 

Kehittämistyön tulokset esiteltiin kohdeorganisaatiolle 12.5.2022. Työn tulosten kommentoitiin tun-

tuvan kiinnostavilta, relevanteilta ja sopivan konkreettisilta. 

Asiakaskokemusdatastrategian malli esitellään tarkemmin seuraavaksi. 

6.1 Tarvittavan datan sekä asiakaskokemusmittareiden määrittely 

Ennen kuin edetään varsinaiseen datan hankintaan, ensin tulee määritellä mitä tietoja tarvitaan 

asiakasprofiileiden tunnistamiseksi ja asiakaskokemuksen mittaamiseksi. 

Tekniikan museolla on laajasti erilaisia kosketuspisteitä, mutta tunnistetaanko niistä keskisimmät? 

Entä ymmärretäänkö erilaiset asiakasprofiilit ja niiden tyypilliset asiakaspolut? 

Kun asiakkaista kerätään tietoa, on tärkeää selvittää eri kosketuspisteiden merkitystä asiakkaan 

kokemukseen ja asiakaspolkuun. Tekniikan museon kosketuspisteet on kuvattu taulukossa 2. 

Asiakasprofilointia selvittävien tietojen määrittelyyn voidaan hyödyntää ainakin näitä työpajassa 

ideoituja tietoja: 

• koulutustaso 

• ikä 

• harrastukset 

• asuinalue 

• suhde tekniikkaan 

• käynnin tapa (yksin/perhe/kaveri/ryhmä) 

• miten saapui museoon 

• mitä haluaa käynniltä. 
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Asiakaskokemuksen mittareita valittaessa tulisi lähtökohtaisesti huomioida myös liiketoiminnalliset 

tavoitteet, joita pyritään tukemaan asiakaskokemusmittarein. Näin ollen ehdotetut mittarit ovat Kor-

kiakosken ja Gerdtin (2016, luku 5,1) asiakaskokemusmittaamisen mallin mukaisesti toiminnan mit-

tarit, kokemusmittarit ja tulosmittarit. Toiminnan mittareilla voidaan todentaa esimerkiksi verkkosi-

vujen tai museon kävijämäärä, kokemusmittareilla asiakkaiden arviota kokemuksesta tai Tekniikan 

museon suositteluastetta (NPS), ja tulosmittareilla puolestaan vaikkapa museoon palaavien asiak-

kaiden määrää. 

Työpajassa ideoituja tietoja toiminnan mittareihin liittyen: 

• museokävijöiden seurantatieto 

• verkkosivujen analytiikka 

• some-seuraajien tiedot 

• museon kassasta saatava data. 

Työpajassa ideoituja tietoja kokemusmittareihin liittyen: 

• tunnelma, fiilis 

• mikä toimi käynnillä, mikä ei? 

• vastasiko odotuksia? 

• mitä jäi käteen tai mieleen? 

• mikä saisi palaamaan uudestaan? 

• kenelle suosittelet museota? 

Kolmanneksi Tekniikan museon tulisi määrittää vielä tulosmittari, jonka avulla on mahdollista to-

dentaa toiminnallisten- ja asiakaskokemusmittareiden muutoksia. 

Toiminnan mittareihin ja kokemusmittareihin liittyvän tiedonhankintakeinoja on eritelty seuraavassa 

luvussa.  

6.2 Datan hankinta ja hallinta 

Myös datan hankinnan vaiheessa on tärkeää miettiä asiakasta ja toteuttaa se asiakkaan käyttä-

mässä kanavassa. 

Tekniikan museon nykyisiä keinoja datan hankkimiseksi asiakkailta ja asiakkaista selvitettiin muse-

olle tehdyssä haastattelussa. Lisäksi uusia ideoita datan hankkimiseksi ideoitiin työpajassa. Muut 

esitetyt keinot ovat teoreettisesta viitekehyksestä ja omista ideoista syntyneitä. 

Haastattelussa mainittuja nykyisiä keinoja ovat 

• paperinen lomake 
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• palautelomake verkossa 

• palauteseinä 

• ryhmä- ja palautekeskustelut 

• oppaiden kuulema tieto. 

Työpajassa ideoituja uusia keinoja ovat 

• somessa toteutettu kysely 

• kävijöiden seuranta 

• silmänliikeseuranta 

• kouluihin tehtäviä 

• museossa itselle lähetettävä postikortti tai animaatio 

• arvonnat 

• lipunoston yhteydessä verkkokaupassa kerättävä tieto ja ilmaisliput 

• kumppaneiden kautta toteutetut kyselyt. 

Lisäksi työpajassa ehdotettiin palautteen kysymistä symboleilla tekstin sijaan, mikä voi helpottaa 

palautteen antamista. 

Tekniikan museo hyödyntää sosiaalista mediaa tällä hetkellä ennen muuta ajankohtaisista asioista 

tiedottamiseen, mutta siihen tarkoitukseen hyvin hyödynnettyjä some-kanavia voisi tosiaan käyttää 

myös kyselyihin. Niillä voi selvittää esimerkiksi asiakkaiden kiinnostuksen kohteita ja motiiveja 

käydä museossa – tai vaihtoehtoisesti syitä, miksi Tekniikan museon sosiaalisen median seuraajat 

eivät vieraile museossa. Vuorovaikutukseen kannustava toiminta voi lisäksi lisätä yhteisöllisyyden 

tunnetta, mikä puolestaan voi vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden sitoutuneisuuteen. 

Museokävijöiden seurantateknologian käyttöönottoa Tekniikan museo on jo harkinnut, mutta mu-

seohallin pyöreys tekee seurannan haasteelliseksi. Myös silmänliikettä seuraavasta teknologiasta 

museo on käynyt keskusteluja. 

Esimerkki silmänliiketutkimuksesta on Itä-Suomen yliopiston katseeseen perustuva käytettävyys-

tutkimus, jossa tallennetaan silmänliikkeisiin perustuvaa käyttäytymistä. Tallennettua tietoa voi 

hyödyntää muun muassa käyttäjän mielenkiinnon kohteiden, mielentilan, keskittymiskyvyn ja tun-

netilojen tulkitsemiseen. (Itä-Suomen yliopisto.) 

Koulutehtävien jakaminen laajuudeltaan materiaalipankkimaisena ei välttämättä ole järkevää, 

koska sellaisia tunnistetaan jo löytyvän. Voisiko kuitenkin olla tuotettavissa jotain tiettyjä ”arvosisäl-

töjä”, joita opettaja tai kuka tahansa potentiaalinen tai nykyinen museoasiakas voisi olla 
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kiinnostunut lataamaan museon verkkosivuilta? Voisiko näkökulmaa olla laajennettavissa myös 

B2B-asiakkaiden puolelle, esimerkiksi ajatuksella ”Vinkit työpaikalle onnistuneeseen työhyvinvointi-

päivään”? 

Tällaiseen arvosisältöjen toimittamiseen esimerkiksi sähköpostitse auttaisivat markkinoinnin auto-

maation työkalut, joilla kerättävien tietojen tallentamisen ja toisaalta sisällön jakamisen asiakkaalle 

voisi automatisoida. 

Museosta itselle lähetettävä postikortti tai animaatio on luonnollinen tapa pyytää asiakkaalta aina-

kin yhteystiedot tuotoksen toimittamiseksi. Samalla voisi kuitenkin kysyä asiakkaasta muitakin tie-

toja joko suoraan tai suunnitella toimitettava elementti siten, että sen tuotoksesta voisi olla päätel-

tävissä esimerkiksi asiakasprofiiliin liittyviä tietoja. Voisiko lähetettävä postikortti olla esimerkiksi 

sähköpostiin toimitettava Tekniikan museon tervehdys, jonka käyttäjä on voinut personoida muse-

ossa vaikkapa kiinnostuksenkohteidensa tai asuinalueensa mukaan? 

Myös arvontaa voi hyödyntää erityyppisten tietojen keräämiseen. Arvontaan osallistuminen voi 

edellyttää esimerkiksi asiakasprofiiliin liittyvien tietojen antamista. 

Tekniikan museon tuleva verkkokauppa on luonnollinen tapa hankkia henkilöön itseensä liittyviä 

tietoja. Yhteystietojen lisäksi voi olla kiinnostavaa tässäkin kosketuspisteessä kysyä muitakin tie-

toja. Rekisteröitymiseen voi kannustaa ilmaisen pääsylipun lunastamisella. 

Myös Tekniikan museon laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, joka jo nyt saattaa tiedottaa Tek-

niikan museon tapahtumista, on paremmin hyödynnettävissä olevia kosketuspisteitä. Kumppanit 

voisivat tiedottamisen lisäksi myös ohjata Tekniikan museon asiakkaita esimerkiksi museon palau-

telomakkeelle, jolloin Tekniikan museon olisi mahdollista saada tietoa nimenomaan kumppaniver-

kostojen kautta aktivoituvista asiakkaista. 

Osalla kumppaneista, kuten Museokortilla, voi lisäksi olla nykyiselläänkin jo tietoa ja ymmärrystä 

Tekniikan museon asiakkaista. On siis ilmeistä, että myös tuota tietoa tulisi mahdollisuuksien mu-

kaan hyödyntää. 

Nykyisen palauteseinän lisäksi voisiko palautetta olla jätettävissä myös näyttely-, teema- tai jopa 

esinekohtaisesti eli palautepisteitä olisi siten useita? Hyödyntämällä palautteen keräämiseen digi-

taalisia näyttöjä on mahdollista tallentaa palautteen lisäksi myös aika- ja paikkaleima, jolloin kerät-

tävä palaute on rikkaampaa. 

Palautteen ja tietojen keräämiseen museo voisi hyödyntää myös QR-teknologiaa, jolla museokävi-

jän voi ohjata antamaan palautetta ja mahdollisesti muita tietoja itsestään tietylle 
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verkkolomakkeelle. QR-koodeja voisi lisäksi hyödyntää myös esimerkiksi uutiskirjeen tai näyttely-

kohtaisten lisätietojen tilaamiseen tai lukemiseen näyttelykohtaiselta verkkosivulta. Ratkaisu aut-

taisi tunnistettuun haasteeseen, jossa toiset kävijät kaipaavat enemmän ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa kuin toiset. Lisäksi QR-koodeilla voisi helpottaa esimerkiksi näyttelyesineisiin liittyviä sosiaa-

lisen median jakoja. Aktiivisten QR-koodeja hyödyntävien kävijöiden osalta olisi mahdollista tutkia 

heidän polkuaan museossa, kun jokainen koodista toteutuva aktiviteetti tallentuisi. 

Verkkosivuston perusanalytiikan eli Google Analyticsin avulla voi muodostaa käsityksen esimer-

kiksi sivuston liikenteen määrästä sekä sivustolla ja yksittäisillä sivuilla vietetystä ajasta. Sen lisäksi 

voisi olla kiinnostavaa ns. lämpökarttatieto (heatmap data) eli esimerkiksi mitä elementtejä sivus-

tolla klikataan ja kuinka pitkälle blogikirjoitusta luetaan. Sivuston lämpökartan tallentamiseen on 

olemassa useita työkaluja, jotka auttavat paremmin ymmärtämään paitsi sivuston toimivuutta, 

mutta myös sivukävijöiden polkuja eri sivujen välillä. Tällainen tieto olisi toiminnallinen mittari muun 

sivuston analytiikan tavoin. 

Lisäksi verkkosivuille on implementoitavissa ponnahdusikkunatyyppisiä palautekyselyitä, jotka 

mahdollistavat yksinkertaisen tiedon kysymisen verkkosivukävijältä. Ponnahdusikkunoita voisi hyö-

dyntää myös esimerkiksi houkutteluun uutiskirjeen pariin tai verkkokauppaan. Sen lisäksi tai vaih-

toehtona tietojen keräämiselle ja ennen muuta asiakkaan palvelemista varten sivustolla voisi hyö-

dyntää chatbot-teknologiaa. 

Tekniikan museon eri kosketuspisteitä, erityyppisiä ja erilaisia museon asiakkaista hankittavia tie-

toja sekä eri tapoja hankkia tietoa kokemusvaiheittain on kuvattu kuvassa 11. Lisäksi kuva on liit-

teessä 2. 
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Kuva 11. Tekniikan museon kosketuspisteet, asiakkaista hankittava tieto sekä tiedonhankintatavat 

kokemusvaiheittain 

Kuva esittää, että Tekniikan museolla on erilaisia kosketuspisteitä eri vaiheissa museoasiakkaan 

polkua. Niistä hankittava tieto voi olla asiakasprofiiliin liittyvää tietoa tai asiakaskokemustietoa. Sa-

moin tieto voi olla asiakkaalta pyydettyä tai pyytämätöntä tietoa. Kuvaan on listattu eri keinoja, ny-

kyisiä ja ideoituja, joita Tekniikan museo voi hyödyntää tietojen hankintaan. Lisäksi hankintakei-

noista on korostettu sellaiset, jotka hyödyntävät tai voivat hyödyntää digitaalista teknologiaa. 

Kuva on osin keinotekoinen, koska tietyt kosketuspisteet voivat vaikuttaa eri asiakaspolun vai-

heissa: esimerkiksi museon verkkosivuilla voidaan vierailla periaatteessa myös museokäynnin ai-

kana ja sen jälkeen. Kuvaus kuitenkin havainnollistaa eri kosketuspisteiden roolia ja mahdollisuuk-

sia tällä hetkellä. 

Riippumatta tietojen keräämisen tavasta, esimerkiksi suullisesti lipunmyynnissä tai paperisin lo-

makkein näyttelykierroksen päätteeksi, tiedot kannattaa tallentaa aina sähköisesti yhdenmukai-

seen muotoon ja sovittuun paikkaan siten, että tietoa on aina tarvittaessa hyödynnettävissä läpi or-

ganisaation. 

Datan hallitsemiseksi tulisi myös huomioida tilanteet, joissa asiakkaasta on saatu esimerkiksi lo-

makkeella sekä asiakasprofiiliin että kokemukseen liittyvää tietoa – on tärkeää, että jatkossakin 

ymmärretään saatujen tietojen liittyvän toisiinsa. Tähän vaiheeseen kuuluisi myös useasta koske-

tuspisteestä kerätyn tiedon yhdistäminen, mutta kuten jo teoreettisessa viitekehyksessä todettiin 

personointiin liittyen, tuollainen vaatii resursseja. Lisäksi tietojen yhdistely voisi käytännössä vaatia 

henkilöä yksilöivien tietojen hyödyntämistä, mitä puolestaan rajoittaa tietosuojasäädökset. 
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6.3 Analysointi ja toimenpiteet 

Kun Tekniikan museolla on dataa, kuten nytkin jo esimerkiksi verkkosivuston analytiikkaa tai lo-

makkeilla annettua palautetta, tiedosta voidaan muodostaa analyyseja asiakkaiden asenteista ja 

käyttäytymisestä. Asenteista kertovalla tiedolla voidaan päätellä esimerkiksi asiakkaiden tyytyväi-

syyttä tai tyytymättömyyttä näyttelyyn. Käyttäytymistieto, kuten verkkosivun analytiikka, antaa yri-

tykselle puolestaan tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja sen seurauksista ostopolun varrella. 

Toimenpidevaiheessa tehdään hankittuun tietoon ja siitä johdettuihin analyyseihin pohjautuvia pää-

töksiä asiakaskokemuksen kehittämiseksi esimerkiksi yksittäisiä kosketuspisteitä mukauttamalla.  

Esimerkkinä museo voisi havaita positiivisten palautteiden määrän, yhden mahdollisen kokemus-

mittarin, laskeneen. Samalla se kuitenkin tunnistaisi kassan datasta, toiminnallisella mittarilla, että 

samalla ajanjaksolla kävijämäärät eivät ole laskeneet eli viime aikoina suhteessa harvempi kävijä 

on antanut positiivista palautetta. Tutkimalla muutoksen ajankohtaa tarkemmin museo havaitsee 

positiivisten palautteiden määrän laskeneen sen jälkeen, kun se aloitti taustamusiikin soittamisen 

museossa perjantaisin. Lisäksi se havaitsee, että musiikin käyttöönoton jälkeen positiivista pa-

lautetta ei ole tullut perjantaisin ollenkaan. Toimenpiteenä Tekniikan museo lopettaisi taustamusii-

kin soittamisen perjantaisin ja voisi havaita positiivista kokemusta todentavan kokemusmittarin pa-

ranevan. 

6.4 Muut suositukset 

Kun asiakkaalta kysytään tietoja, on hyvä ensin miettiä, mitä tiedolla tehdään ja mitä siitä voidaan 

päätellä. Esimerkiksi palautetta tai fiilistä kysyttäessä voidaan pohtia, onko tieto itsessään aina 

kuinka arvokasta vai voisiko olla järkevää selvittää samalla henkilöön itseensä liittyviä tietoja, kuten 

esimerkiksi ikä, harrastus tai asuinalue. Toisaalta lisätietojen kerääminen voi olla vaikeaa vastaus-

ten määrän kärsimättä ja toisaalta hyvin yksinkertainenkin, esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä mit-

taava, tieto voi olla arvokasta.  

Uutiskirjerekisterin kasvattamiseen kannattaa panostaa: se on personoitavissa oleva keino lähes-

tyä asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita esimerkiksi ajankohtaisista asioista, tapa ohjata liiken-

nettä vaikkapa verkkokauppaan sekä myös mahdollinen kanava pyytää palautetta tai muuta tietoa 

asiakkailta. 

Sähköpostiosoitetta pyydettäessä markkinointiviestien lähettämistä varten pitää aina pyytää erik-

seen myös markkinointilupa, jonka perumisen tulee olla henkilölle aina mahdollisimman vaivatonta. 

Henkilötietorekisteriä ylläpidettäessä kannattaa noudattaa viranomaisen laatimia säädöksiä ja oh-

jeistuksia esimerkiksi henkilötietojen säilytysaikojen suhteen. On hyvä huomioida sekin, että myös 
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verkkosivut ja niihin implementoidut eri työkalut, kuten sivuston analytiikka, tallentavat usein henki-

lötiedoiksi tulkittavaa dataa käyttäjistään. 

Erityisesti henkilötietoja kerättäessä tulisi olla konkreettinen tarve tietojen keräämiselle ja tallenta-

miselle. Henkilötietoja ei saa kerätä huvin vuoksi, vaan aina jotain tiettyä käyttötarkoitusta varten. 

Tekniikan museolle ehdotettava datan hyödyntämiseen perustuva asiakaskokemuksen kehittämi-

sen malli koostuu siis kerättävän ja mitattavan datan määrittelystä, datan hankinnasta ja hallin-

nasta sekä analyysista ja toimenpiteistä. Sen on tarkoitus auttaa esimerkiksi valitsemaan oikeita 

kerättäviä tietoja ja mitattavia asioita, käyttämään erilaisia digitaalisia teknologioita hyödyntäviä kei-

noja datan hankintaan sekä tekemään hankitusta tiedosta analyyseja asiakaskokemuksen kehittä-

miseksi. Mallissa myös esitellään niin yksittäisiä digitaalisia teknologioita kuin yleisiäkin suosituksia 

asiakaskokemusdataan liittyen. 
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7 Pohdinta 

Kehittämistyölle asetettiin päätavoitteeksi kartoittaa datan ja digitaalisten kyvykkyyksien mahdolli-

suuksia Tekniikan museon asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää 

Tekniikan museon asiakaskokemusdatan ja digitaalisten kyvykkyyksien nykytila sekä vastata seu-

raaviin tutkimuskysymyksiin: mikä on Tekniikan museon asiakaskokemusdatan nykytila, mikä on 

Tekniikan museon digitaalisten kyvykkyyksien nykytila, minkälaisissa eri kosketuspisteissä asia-

kaskokemusdataa olisi kerättävissä sekä miten digitaalisia teknologioita voi hyödyntää asiakasko-

kemuksen ymmärtämisessä ja kehittämisessä? 

Kehittämisen tuotoksena Tekniikan museolle luotiin näkemys datan hyödyntämisen mahdollisuuk-

sista digitaalisia teknologioita hyödyntäen. 

Museoihin jo tehtyjen tutkimusten perusteella digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen vaihtelee 

voimakkaasti museoittain. Kehittämistyön kannalta oli oleellista ymmärtää, että asiakaskokemuk-

sen kehittämiseen liittyviä digitaalisia teknologioita kuitenkin on yleisesti joitain erilaisia, joskaan ei 

kuitenkaan erityisen runsaasti. 

Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä esitellyn aineiston perusteella oli pääteltävissä, että asiakas-

kokemusdatan hankinta eri kanavista on jonkinlainen yleinen haaste museoille. Se korostaa kehit-

tämistyön ajankohtaisuutta, mutta toisaalta jo tehdyt tutkimukset eivät kuitenkaan tarjoa erityisen 

konkreettisia ehdotuksia haasteen korjaamiseksi, tai tutkimuksissa ehdotettavat ratkaisut ovat to-

della kompleksisia ja vaativia. Haasteen ymmärtäminen ohjasi opinnäytetyön kulkua loppuun asti. 

Tutkimuskysymyksissä esitettyä Tekniikan museon asiakaskokemusdatan ja digitaalisten kyvyk-

kyyksien nykytilaa sekä Tekniikan museon mitattavissa olevia kosketuspisteitä selvitettiin museolle 

toteutetulla teemahaastattelulla. Haastattelun perusteella Tekniikan museon nykyiset keinot asiak-

kaisiinsa liittyvän datan hankintaan ovat pääasiassa museokäynnin aikaisia. Sellaisia keinoja ovat 

esimerkiksi paperinen lomake, palauteseinä ja palautekeskustelut. Haastattelussa kävi ilmi, että 

asiakaskokemusdatan puute koetaan haasteeksi ja että Tekniikan museo tunnistaa joutuvansa 

”mutuilemaan” asiakkaidensa motiiveja. Tekniikan museolla ei myöskään ole välttämättä selkeää 

näkemystä siitä, mitä tietoja asiakkaista halutaan kysyä. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli 

Tekniikan museon asiakaskokemusdatan nykytilaan liittyen voisi todeta, että Tekniikan museon 

asiakaskokemusdataa on hyvä lähteä kehittämään.  

Haastattelusta kävi myös ilmi, että Tekniikan museo on hyödyntänyt, kokeillut tai ainakin harkinnut 

hyödyntävänsä erilaisia digitaalisia teknologioita melko monipuolisesti. Samalla se oli kuitenkin 

myös tunnistanut, että useampi museoissa yleisesti käytetty teknologia ei ole tuonut heille 
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merkittävää lisäarvoa tai sellaisten käyttöönotto on hankalaa. Tällaisia haasteellisia työkaluja ovat 

esimerkiksi VR-teknologiat ja museokävijän seuranta. Toisen tutkimuskysymyksen tarkoitus oli sel-

vittää Tekniikan museon digitaalisten kyvykkyyksien nykytilaa, jonka voisi arvioida olevan tällä het-

kellä kehityskelpoinen: se ei tällä hetkellä aktiivisesti hyödynnä kovinkaan monia museoille tyypilli-

siä teknologioita, mutta se on niitä testannut tai harkinnut käyttävänsä. 

Tekniikan museon kokemus eri asiakaskokemuksellisista teknologioista oli tärkeä ymmärtää – se 

samalla myös vahvisti ajatustani siitä, että mitään varsinaisia pikavoittoja ei välttämättä ole saavu-

tettavissa yksittäisten teknologioiden käyttöönotolla.  

Lisäksi haastattelussa selvitettiin eri Tekniikan museon kosketuspisteitä ja haettiin vastausta kos-

ketuspisteitä koskevaan tutkimuskysymykseen. Haastattelun tulosten perusteella jopa noin kol-

mannes tunnistetuista kosketuspisteistä on museon kumppaneihin liittyviä, kuten esimerkiksi Mu-

seokortti ja Venuu. Suurin osa kosketuspisteistä on kuitenkin Tekniikan museon omia kosketuspis-

teitä. Niistä ison osan voi nähdä ainakin ennen museovierailua toteutuvina. 

Teoreettisen viitekehyksen ja Tekniikan museon haastattelusta kerätyn aineiston perusteella oli 

mielekästä keskittyä voimakkaammin nimenomaan dataan ja sen hankintaan erilaisia teknologioita 

hyödyntäen eri kosketuspisteissä – ei niinkään museokokemusta parantavien teknologioiden poh-

dintaan. On toki sellaisiakin teknologioita, jotka voivat auttaa molemmissa, kuten QR-teknologia, 

jonka avulla voidaan sekä tarjota kiinnostuneelle museokävijälle lisätietoa näyttelystä että ohjata 

henkilö antamaan tietoja itsestään. Teoreettisen viitekehyksen perusteella oli kuitenkin selvää, että 

teknologiatkaan eivät välttämättä tarjoa valmiita ratkaisuja asiakaskokemusdataan liittyvään haas-

teeseen. 

Tekniikan museolle toteutetussa työpajassa ideoitiin ja haettiin vastauksia sekä kiinnostavien tieto-

jen yksilöintiin että uusiin keinoihin hankkia tietoa museon asiakkaista. Käytännössä ideoinnilla ha-

ettiin vastausta neljänteen tutkimuskysymykseen eli miten digitaalisia teknologioita voi hyödyntää 

asiakaskokemuksen ymmärtämisessä ja kehittämisessä. 

Työpaja oli kokonaisuudessaan miellyttävä ja kiinnostava kokemus osallistuneiden motivoituneen 

asenteen vuoksi. Ideointia ei tarkoituksenmukaisesti ollut rajattu vain sellaisten keinojen miettimi-

seen, jotka hyödyntävät digitaalisia teknologioita. Niinpä osa syntyneistä ideoistakaan ei välttä-

mättä ollut sellaisia. Keinoja asiakaskokemusdatan hankkimiseksi digitaalisia kyvykkyyksiä hyö-

dyntäen ideoitiin työpajassa kuitenkin joitain. 

Lisäksi neljänteen tutkimuskysymykseen saatiin vastauksia myös teoreettisesta viitekehyksestä, 

jonka perusteella museoiden on hyödynnettävissä joitain digitaalisia teknologioita asiakaskoke-

muksen kehittämiseen, kuten tässä luvussa jo aiemmin todettiin. 
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Kaikkiaan voi todeta, että neljään määriteltyyn tutkimuskysymyksiin saatiin vastauksia. 

Varsinainen päätavoite työlle oli selvittää datan ja digitaalisten kyvykkyyksien mahdollisuuksia Tek-

niikan museon asiakaskokemuksen kehittämiseen. Teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimuksella 

hankittuun aineistoon perustuen Tekniikan museolle luotiin asiakaskokemusdatastrategian malli, 

jonka tarkoitus on auttaa muun muassa valitsemaan oikeita kerättäviä tietoja ja mitattavia asioita, 

hyödyntämään eri kosketuspisteitä ja digitaalisia teknologioita datan hankintaan, kannustamaan 

analyysien ja johtopäätösten tekoon sekä tekemään johtopäätösten perusteella asiakaskokemusta 

kehittäviä toimenpiteitä. Malli koostuu käytännössä kerättävän ja mitattavan datan määrittelystä, 

datan hankinnasta ja hallinnasta sekä analyysista ja toimenpiteistä.  

Esitellyssä mallissa on huomioitu teoreettisesta viitekehyksestä, haastattelusta ja työpajasta saa-

tua tietoa. Se pitää sisällään ehdotuksia uusista datanhankintatavoista, jotka hyödyntävät digitaali-

sia teknologioita. Lisäksi mallin tavoite on konkretisoida datan mahdollisuuksia asiakaskokemuk-

sen kehittämiseen. 

Mallin arvoa on toistaiseksi vaikea yksiselitteisesti todentaa, koska ehdotuksen varsinainen toimi-

vuus selviää tosiasiassa vasta kokeilemalla. Mallin testaamattomuus onkin puute kehittämistyöl-

leni. Sitä olisi voinut testata Tekniikan museon henkilökunnalla esimerkiksi kuvitteellisin tiedoin ja 

skenaarioin. Lisäksi työlle olisi tuonut lisää konkretiaa jonkin uuden datanhankintavan eli käytän-

nössä digitaalisen teknologian käyttöönotto opinnäytetyöprosessin aikana. Tähän tiiviiseen kehittä-

misjaksoon sellaiset toimenpiteet eivät olleet kuitenkaan mahdollisia, joten ne jäävät nyt käytän-

nössä jatkon kehitysehdotuksiksi.  

Kehittämistyön onnistumista voi mitata kohdeorganisaatiolta saadun palautteen perusteella. Muse-

olle järjestetyssä opinnäytetyön esittelyssä museon asiakaskokemuksesta vastaava päällikkö kom-

mentoi ehdotetun asiakaskokemusdatastrategian mallin tuntuvan relevantilta, konkreettiselta ja 

kiinnostavalta. Lisäksi aiheeseen liittyvän keskustelun todettiin olevan tarpeellista koko museo-

alalle. 

Opinnäytetyö oli prosessimielessä onnistunut: vahvistunut teoreettinen ymmärrys aiheesta ja sen 

perusteella johdettu tutkimus etenivät suunnitellusti. Lisäksi kehittämisosuus hyödynsi sekä teo-

reettisesta viitekehyksestä että tutkimuksesta saatua tietoa ja koen tehneeni perusteltuja valintoja 

kehittämisessä. Prosessi oli kuitenkin sikäli kevyt, että siitä jäi uupumaan jo mainittu mallin testaus-

vaihe tai muu keino hankkia tutkimustietoa kehittämäni mallin jalostamiseksi tai konkreettisten jat-

kokehitysideoiden ehdottamiseksi. 

Kaikkiaan koen, että valintani keskittyä nimenomaan dataperustan rakentamiseen liittyviin ehdotuk-

siin oli hyvä. Alkuperäinen visioni oli tuottaa vieläkin yksityiskohtaisempia ja luovempia, erilaisia 
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teknologioita hyödyntäviä, ideoita Tekniikan museon datahaasteen ratkaisemiseksi, mutta se ei lo-

pulta ollut mahdollista. Siihen olisi voinut ehkä auttaa keskittyminen esimerkiksi tiettyyn kohderyh-

mään, kosketuspisteeseen, museokäynnin vaiheeseen tai digitaaliseen teknologiaan, jolloin olisin 

voinut paremmin rajata myös aineistonhankintaani. Toisaalta tämä kokonaisvaltaisempi kehittämis-

työn toteutus on itselleni ja toivottavasti myös Tekniikan museolle kiitollisempi sen vuoksi, että sen 

ei lähtökohtaisesti ole tarkoitus rajata mitään, vaan nimenomaan mahdollistaa erilaisia ja eri tavoin 

toteutettuja asioita.  

7.1 Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus voidaan kiteyttää kolmeen toisiinsa liittyvään käsitteeseen: 

uskottavuus, luotettavuus ja eettisyys. Työn uskottavuutta on todennettavissa siten, että tutkimuk-

sen kohteena olevat henkilöt ja yleisö hyväksyvät tulokset sekä luottavat aineiston olevan asian-

mukaisesti hankittu ja analysoitu. (Puusa & Juuti 2020, luku 5.) 

Laadullisissa tutkimuksissa luotettavuus ei ole arvioitavissa kuten määrällisissä tutkimuksissa, esi-

merkiksi jonkin määrällisen mittarin mukaisena arviona, vaan käytettyjen laadullisten menetelmien 

mukaan. Luotettavuus tarkoittaa siis sitä, että tutkija on perustellusti valinnut ja hyödyntänyt oike-

anlaisia tapoja ja menetelmiä tutkimukselle. (Puusa & Juuti 2020, luku 5.) 

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin konstruktiivinen tutkimus, joka perusteltiin ja jonka tyypil-

listä prosessia kehittämistyö noudatti pääpiirteittäin. Myös valitut laadulliset menetelmät perusteltiin 

ja niiden käyttö tuki kehittämistyön tavoitetta ja tutkimuskysymyksien ratkaisua. 

Luotettavuuteen liittyvä aineiston tulkinnan arviointi ei ole yksiselitteistä, koska riippuen näkökul-

masta aineistosta voi tehdä erilaisia tulkintoja. Myös aineiston teemoittelussa ja koodaamisessa voi 

olla tulkinnanvaraa. Tulkinnassa tulisikin pyrkiä tulkinnan ristiriidattomuuteen. Tulkinta on varmis-

tettavissa siten, että toinen tutkija tulee samaan johtopäätökseen. Aineiston ja sen tulkinnan voi 

myös luetuttaa henkilöllä, jota se koskee, jolloin tutkimus on luotettava tutkittavan kannalta. (Kana-

nen 2010, 69–70.) 

Koska tein opinnäytetyön yksin eli ei ole toista tutkijaa, joka voisi osallistua tietojen tulkintaan, tul-

kintaa on arvioitavissa tutkittavan kannalta. Opinnäytetyön tulosten esittelyn yhteydessä Tekniikan 

museon haastatteluun ja työpajaan osallistunut asiakaskokemuksen kehittämisen päällikkö vahvisti 

haastattelun analyysista nousseet asiat aiheellisiksi. Lisäksi opinnäytetyö luetutettiin museolla 

mahdollisten muiden väärien tai epäselvien, kohdeorganisaatiota koskevien, tulkintojen oikaise-

miseksi. Museota koskevien tietojen vahvistettiin olevan totuudenmukaiset. 
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Tutkimuksessa tulisi pyrkiä saturaatioon eli kyllääntymispisteen saavuttamiseen. Se tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että esimerkiksi haastatteluja tehdään niin monta, että vastaukset alkavat toistaa it-

seään. Toisaalta jos tutkitaan ilmiötä, johon ei liity useita havaintoyksiköitä, ei haastateltaviakaan 

voi olla useita. (Kananen 2010, 70.) 

Tutkimukseni menetelmät olivat haastattelu ja työpaja, joita molempia toteutettiin yksi. Toinen työ-

paja olisi ollut perusteltavissa, jos olisi ollut tarpeen saada ideoita useampaan aiheeseen tai jos ke-

hittämistyö olisi edennyt esimerkiksi kehitetyn mallin validointiin. Luotettavuuden näkökulmasta 

yksi työpaja oli riittävä. 

Kohdeorganisaation haastatteluja olisi ollut perusteltavissa tehdä määrällisesti enemmän, mutta 

toisaalta haastatteluin ei pyritty muodostamaan esimerkiksi yleistettävissä olevia näkemyksiä, vaan 

ymmärrystä Tekniikan museon asiakaskokemukseen liittyvästä nykytilasta. Koin saaneeni tietoja 

kattavasti kahdelta haastatellulta asiakaskokemuksesta vastaavalta päälliköltä. Lisäksi vaikka 

haastattelu toteutettiinkin ryhmässä samanaikaisesti molempien haastateltavien kanssa, en koke-

nut haastateltavien näkemysten vaikuttaneen toisiinsa tai ohjanneen keskustelua tiettyyn suun-

taan. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää myös menetelmätriangulaatio eli usean menetelmän, käy-

tännössä haastattelun ja työpajan, käyttäminen tutkimuksessa. (Kananen 2010, 70.) 

Eettisyys viittaa eettisten periaatteiden noudattamiseen koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen 

tulisi myös pyrkiä saamaan aikaan positiivisia asioita sen kohteille eikä tutkimuksesta saa siis ai-

heutua haittaa sen kohteena oleville. (Puusa & Juuti 2020, luku 5.) 

Opinnäytetyöni noudatti mainittuja eettisiä periaatteita. Lisäksi kohdeorganisaatio on tietoinen tutki-

muksen toteutustavasta ja käytetyistä menetelmistä, joiden avulla työ on pyritty tekemään huolelli-

sesti ja puolueettomasti. 

7.2 Oman oppimisen arviointi 

Kehittämistyön tavoitetta ja siten tutkimuskysymyksiä pohdittaessa punnitsin, keskitynkö opinnäy-

tetyössäni esimerkiksi jonkin yksittäisen tai joidenkin yksittäisten asiakaskokemusta mahdollisesti 

parantavien toimenpiteiden suunnitteluun vai olisiko ehkä järkevämpää tai mielekkäämpää pyrkiä 

auttamaan Tekniikan museota jonkinlaisen dataperustan luomisessa. Molemmat olisivat asiakas-

kokemusteorian ja asiakaskokemuksen kehittämisen näkökulmasta relevantteja näkökulmia. En-

simmäinen vaihtoehto olisi ollut konkreettisempi ja sen onnistuminen olisi todennäköisesti helpom-

min todennettavissa. Jälkimmäinen vaihtoehto on puolestaan asiakaskokemuksen kokonaisvaltai-

sempaa kehittämistä, mutta ei välttämättä erityisen konkreettinen. 
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Jälkimmäiseen vaihtoehtoon päätyminen oli oman oppimiseni kannalta parempi vaihtoehto: kehit-

tämistyön ratkaisun laatiminen vaati syvällistä pohdintaa enkä voinut hyödyntää työelämässäni 

hankkimaani osaamista ja kokemusta yhtä paljon kuin olisin todennäköisesti voinut tehdä toisenlai-

sessa kehittämistyössä. 

Museoala oli itselleni varsin tuntematon ennen opinnäytetyöprosessini aloittamista, ja opinnäyte-

työprosessin aikana ymmärsin, etteivät digitaaliset kyvykkyydet ja asiakaskokemusdatan hyödyntä-

minen ole alalle itsestäänselvyyksiä. Uskonkin, että kehittämistyöni kaltaiselle tekemiselle olisi tar-

vetta monenlaisille muillekin toimijoille.   

Koko opinnäytetyöprosessi oli itselleni kiinnostava ja opettavainen. Paitsi että opin museoista ja 

museaalisesta asiakaskokemuksesta, kasvatin ymmärrystäni myös asiakaskokemuksesta ja sen 

kehittämisestä. Valitut ja toteutetut tutkimusmenetelmät eivät olleet minulle varsinaisesti uusia, 

mutta niiden järjestelmällinen hyödyntäminen opinnäytetyöprosessissa oli kuitenkin vierasta. Kehit-

tämisprosessin myötä opinkin järjestelmällisempää ja johdonmukaisempaa itseni johtamista. Li-

säksi oivalsin, ettei tutkimuksellinen kehittämisprosessi itseasiassa juuri eroakaan ”normaalista” 

työelämässä kokemastani kehitystyöstä: tunnistetaan haaste tai ongelma, jota lähdetään ratkaise-

maan olemassa olevan tiedon perusteella, hankitaan lisätietoa asiantuntijoilta ja lopulta ratkaistaan 

haaste. 
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Liitteet 

Liite 1. Tekniikan museon haastattelu 25.3.2022: kysymysrunko 

Haastattelukysymys Teema 

1. Miksi museovierailija käy Tekniikan museossa? 
Museokokemus 

2. Minkälaista kokemusta, palvelua tai tietoa museokävijä haluaa ja mitä 

tarjotaan ennen käyntiä? 
Museokokemus 

3. Minkälaista kokemusta tai palvelua museokävijä haluaa ja mitä tarjo-

taan käynnin aikana? 
Museokokemus 

4. Mitä kokemusta, palvelua tai tietoa museokävijä haluaa ja mitä tarjo-

taan käynnin jälkeen? 
Museokokemus 

5. Mitkä muut kuin edellä mainitut tekijät vaikuttavat hyvään Tekniikan 

museon museokokemukseen? 
Museokokemus 

6. Miten asiakasymmärrystä ja asiakastyytyväisyyttä on mitattu? 
Museokokemus 

7. Mitä eri kosketuspisteitä tai kanavia museolla on nyt yleisöönsä? 
Kosketuspisteet 

8. Minkälainen on oletettu "tyypillinen" museokävijän asiakaspolku ja 

mitkä ovat tyypillisiä kosketuspisteitä? 
Kosketuspisteet 

9. Mikä rooli eri kosketuspisteillä/kanavilla on museolle? 
Kosketuspisteet 

10. Mitä tietoja eri kosketuspisteissä kerätään? 
Kosketuspisteet 

11. Minkälaisia kosketuspisteitä museolla voisi tai pitäisi olla nykyisten li-

säksi? 
Kosketuspisteet 

12. Onko tunnistettu personointitarpeita eri museokokemuksen vaiheissa? 
Kosketuspisteet 

13. Mitä muuta asiakkaisiin liittyvää tietoa museo tunnistaa kaipaavansa? 
Kosketuspisteet 

14. Minkälaisia Tekniikan museon omia kokemuksia on museokokemuk-

seen liittyvistä digitaalisista teknologioista? 
Teknologiat 

15. Minkälaisia museokokemukseen liittyviä digitaalisista teknologioita tie-

detään museoissa yleisesti olevan? 
Teknologiat 

16. Onko kokemuksia museokävijöitä seuraavista teknologioista? 
Teknologiat 

17. Mikä rooli uudella verkkopalvelulla on ja minkälaisia erilaisia element-

tejä siihen on suunniteltu? 
Teknologiat 
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Liite 2. Tekniikan museon kosketuspisteet, asiakkaista hankittava tieto sekä tiedonhankinta-
tavat kokemusvaiheittain 
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