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Asiakaskokemus ja 
digiympäristön erityisyys

• Asiakkaan odotukset ohjaavat kokemusta.

• Utilitäärinen ja hedonistinen odotusarvo.

• Jatkuvasti muuttuva ostopolun kokemus.

• Edellinen kohtauspiste ja kokemus luo 
odotukset seuraaviin.

• Vain osa vaikuttimista on yrityksen 
kontrolloitavissa.

• Vaikutus uusintaostoon, suora tai välillinen 
on merkittävä.

• Teknologian kehitys  nostaa odotuksia 
jatkuvasti. 

• Asiakas vertailee kokemustaan yli 
toimialojen.
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Tavoite: ylivoimainen asiakaskokemus
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Tutki ja mittaa: asiakkaan 
odotukset vs. kokemus 

Sisältötekijät
Toiminnalliset 

tekijät (UX)
Psykologiset 

tekijät

✓ Informaatio

• preferenssi

✓ Markkinointi

• tuotteet

• hinta

✓ Ulkoasu, design

• visuaalisuus

• grafiikka

✓ Löydettävyys

✓ Käytettävyys:

• rakenne

• nopeus

• haku

✓ Vuorovaikutus:

• asiakaspalvelu

• verkostoituminen

✓ personointi

✓ Luotettavuus: 

• turvallisuus

• oman data

✓ Uskottavuus:

• brändi, kognitio

✓ Emootio:

• vaikuttuminen

• tapa, tottumus

(FoMo)

Asiakaskokemuksen kolme kivijalkaa
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Positive customer experience in 
online environment leads to higher 
customer engagement which leads 
to higher profits for the company. 

(Picard,2011,  Holmberg, 2013)
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Mittaaminen: 
Asiakkuuden arvo 
yritykselle? 
= Customer engagement value

Taloudellinen arvo 

• viimeisin ostos

• ostosten yhteisarvo

• elinikäarvo

Sosiaalinen arvo 

• suosittelu, jakaminen

• verkosto

• vaikuttaja-arvo

Vierailija-arvo

• vierailutiheys

• viimeisin vierailu

• selailu, sivulataukset

*ostot

*suosittelu

*käyttö, jatkuvuus
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Pähkinänkuoressa 

• Asiakkaat vahvistuvat. Passiivisesta vastaanottajista 

aktiiviseksi arvontuottajiksi ja promoottoreiksi.

• Molemminpuolinen (asiakas & yritys)  arvonluonti.

• Huomio asiakkaan koko arvopotentiaaliin: Asiakkuus alkaa jo 

paljon ennen ostotapahtumaa ja jatkuu pitkään sen jälkeen.

• Konversio vain n. 1-2%. Älä jumitu; hae suuria yleisöjä. Churn.

• Asiakkuuden merkitys korostuu. Pyri ”tilaajuuteen” –kaikessa.

• Oodotukset tunnettava, muuten et voi niitä ylittää.

• Johda ja mittaa käyttöä; aktiivisuutta ja sitoutumista.

• Hyväksy ☺, että tänään sosiaalisesti verkostoitunut kuluttaja 

muovaa huomisen markkinointistrategiasi.

• Tutki-Mittaa-Johda-Mittaa..
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While technology can be identified as an enabler 
it also adds considerable value to the management 

and operation of organisations
if well adopted. 

Helen J. Mitchell (Unitec, New Zealand)
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Vastuullisuus 
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Asiakaskokemus

Data

KohdentaminenOikea aika

Oikea sisältö
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