
 
 

 
 

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
School of Business and Management 
 
Knowledge Management and Leadership 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nona Galle  
 

ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN   

Asiakaskokemustekijät hammaslääkäriketjun palveluprosessissa   

Pro gradu- tutkielma 2017  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Työn ohjaaja ja 1. tarkastaja: Professori Aino Kianto  

2. tarkastaja: Tutkijatohtori Henri Hussinki  



 
 

 
 

TIIVISTELMÄ  
 
Tekijä: Nona Galle  
 
Tutkielman nimi: Asiakaskokemuksen muodostuminen- Asiakaskokemustekijät 
hammaslääkäriketjun palveluprosessissa  
 
Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta  
 
Maisteriohjelma: Tietojohtaminen ja johtajuus  
 
Valmistumisvuosi: 2017  
 
Pro Gradu -tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
83 sivua, 11 kuviota, 9 taulukkoa  
 
Tarkastajat: Professori Aino Kianto, tutkijatohtori Henri Hussinki  
 
Avainsanat: palvelu, palveluprosessi, palvelun laatu, palvelumuotoilu 
asiakaskokemus, asiakaskokemuksen johtaminen, narratiivit 
 
Asiakas on tullut yhä vahvemmin yritysten toiminnan keskiöön ja palvelut nähdään 
arvontuottajina asiakkaalle. Asiakaskokemus on yksilöllinen ja kontekstisidonnainen 
kokemus. Asiakaskeskeisyyden ja palvelualttiuden tasalaatuisuus vaatii yritysten 
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Tutkimuksen kohteena olivat yksityisen hammaslääkäriketjun asiakkaat. 
Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä 
asiakkaan näkökulmasta. Asiakaskokemustekijöiden tunnistaminen on toimialalla 
yhä tärkeämpää yhteiskunnallisten muutosten muokatessa terveydenhuoltoalan 
toimikenttää. Tutkimusongelmaa lähestyttiin empiirisessä osiossa laadullisin 
menetelmin keräämällä asiakaskokemustarinoita. Tarinat sopivat hyvin 
tutkimusmenetelmäksi, koska ne kuvasivat yksittäiselle kertojalle tärkeitä asioita. 
Teoreettinen viitekehys pohjautui palvelun ja asiakaskokemuksen teorioihin ja 
malleihin.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että suurin merkitys asiakkaalle on yksilöllisesti 
muokkautuva asiakaspalvelukokemus eri kanavissa. Asiakkaat odottavat helppoa 
tavoitettavuutta, rauhallista sekä ystävällistä hoitotilannetta, joka alkaa odotettuun 
aikaan ja josta ei muodostu yllättäviä kustannuksia. Yritysten liiketaloudelliseen 
menestymiseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat asiakasymmärryksen laatu ja nopea 
reagointi asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Näihin voidaan vastata hyödyntämällä 
esimerkiksi palvelumuotoilun innovatiivisia keinoja. Tämä tarkoittaa uusien 
palvelukonseptien luomista ja asiakkaaseen vaikuttamista tunnetasolla sekä niiden 
tekijöiden tunnistamista, joiden vuoksi voidaan onnistua tai epäonnistua 
palveluprossin eri vaiheissa.  



 
 

 
 

ABSTRACT  

Author: Nona Galle  

Name of thesis: The formation of customer experience - Customer experience 
factors in the service process of a chain of dental practices  

School: School of Business and Management  
 
Master's Degree Programme: Knowledge Management and Leadership  
 
Year of graduation: 2017  
 
Master's thesis: Lappeenranta University of Technology 
83 pages, 11 figures, 9 tables  
 
Supervisors: Professor Aino Kianto, Post-Doctoral Researcher Henri Hussinki  
 
Keywords: service, service process, service quality, service design, customer 
experience, management of customer experience, narratives 
 

Customers have been increasingly placed at the core of the activities of companies, and 
services are considered to produce value to customers. The customer experience is an 
individual and context-specific experience. In order to maintain the consistent quality of a 
customer-oriented and service-driven approach, the management of companies must carry 
out uniform, goal-oriented and innovative activities as well as successfully train and recruit 
personnel. 

This study was focused on the customers of a chain of private dental practices. The aim 
was to increase awareness of the factors affecting the customer experience from the 
customer's perspective. Recognising customer experience factors is increasingly important 
in the sector as societal changes are reshaping the health care sector. In the empirical 
section, the research problem was approached with qualitative methods by collecting 
customer experience narratives. The narratives were well-suited as a research method as 
they described issues that individual respondents perceived as important. The theoretical 
framework was based on the theories and models of service and customer experience.  

The results of this study indicated that an individually shaped customer experience realised 
via different channels has most significance to the customer. Customers expect the service 
to be easy to reach and the treatment situation to be calm and friendly. They also expect 
the treatment to begin at the scheduled time and not to include any unanticipated costs. 
The quality of a company's understanding of its customers and ability to quickly react to the 
customers' actual needs affect the company's commercial success and competitiveness. 
For instance, utilising the innovative means provided by service design enables meeting 
customer needs. This requires creating new service concepts and engaging with customers 
at an emotional level as well as recognising the factors that contribute to success or failure 
at the different stages of the service process. 
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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus tarkastelee tärkeitä asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä 

hammaslääkäriketjun palveluprosessin eri vaiheissa asiakkaiden näkökulmasta. 

Tavoitteena on lisätä asiakasymmärrystä, parantaa palvelun ja asiakaskokemuksen 

laatua sekä asiakastyytyväisyyttä. Asiakaskokemuksen ja palvelun laadun 

ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä yhdessä yrityksen henkilöstön ja 

asiakkaiden kanssa.  

Johdantokappaleessa syvennytään tutkimuksen aiheeseen ja 

kysymyksenasetteluun. Luvun ensimmäinen osa käy läpi tarkemmin tutkimuksen 

taustaa (luku 1.1.) Seuraavassa alaluvussa (1.2.) määritellään tutkimuskysymykset 

ja tutkimuksen tavoitteet tarkemmin. Kolmannessa alaluvussa (1.3.) esitellään 

aiheen rajaus ja näkökulma. Tämän luvun viimeisessä alaluvussa (1.4.) tutustutaan 

tutkimuksen rakenteeseen.  

 

1.1. Tutkimuksen tausta  

 

Asiakasymmärrys ja sitä kautta asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen 

kehittäminen on noussut yhä tärkeämmäksi tutkimuksen kohteeksi digitalisaation ja 

teknologisen kehityksen muuttaessa nopealla vauhdilla kuluttajien käyttäytymistä. 

Aikaisemmin uskottiin, että yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen takaavat 

laadukkaat tuotteet, hyvä hintalaatusuhde ja ylivertainen asiakaspalvelu. Nyt 

parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaisvaltaista 

asiakaskokemusta. Asiakaskokemus nähdään merkittävänä kilpailuetuna (Zwilling, 

2014.) Tästä syystä yksittäisten kuluttajien kokemuksien tutkiminen on alkanut 

kiinnostaa tutkijoita (Heinonen ym. 2010, 540; Helkkula & Kelleher 2010; Pine & 

Gilmore 1999). Onnistuneen ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen luominen 

nähdään keskeisenä ja jatkuva kehityskohteena nykypäivän yrityksissä (Verhoef; 

Lemon; Parasuraman; Roggeveen; Tsiros& Schelesinger, 2009: 31). Näin on 

todennut myös Marketing Science Institute (2017), jossa on nostettu asiakkaiden 
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päätöksenteon ja käyttäytymisen ymmärtäminen tärkeimpien tutkimuskohteiden 

osa-alueeksi vuosille 2016-2018.  

Tarkastellessaan yritysmaailman muutosta Mager (2009) on todennut, että neljän 

vuosikymmenen aikana teollistuneissa maissa yhteiskunnan rakenne on muuttunut 

teollisuuden tuottamien tuotteiden valmistuksesta kohti tiedon ja palveluiden 

tuottamista. Fyysiset tuotteet tarjoavat apuvälineitä tehtävien suorittamiseen, 

palvelut taas tekevät asiakkaalle asioita, joita hän ei osaa tai halua tehdä (Pine & 

Gilmore 1999, 8). Manning ja Bodine (2014) tukevat Magerin (2009) ajatusta 

vuosikymmenien aikana tapahtuneesta yhteiskunnan rakenteen muutoksesta ja 

ovat mallintaneet yrityksen kilpailukeinoja neljän aikakauden malliin selventääkseen 

muutoksen kulkua (kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Kilpailun ja myynnin aikakaudet (mukaillen Manning & Bodine 2014, 16)  

Kuviosta (Kuvio 1) hahmotetaan yritysten kilpailukeinojen kehitys vuosikymmenten 

aikana. 1900- luvun alkupuolella kilpailukeinojen ensimmäisessä kaudessa elettiin 

tuotannon aikakautta. Massatuotannon avulla saatiin tehokkuutta aikaisempaan. 

Tästä tunnettuna esimerkkinä Ford, joka toi massatuotannon autoteollisuuteen. 

Jakelun aikakausi käynnistyi 1960- luvulta, kun kansainvälisyys lisääntyi 

jakeluyrittäjyydessä. Tästä esimerkkiyrityksenä UPS- joka toimittaa vielä tänäkin 

päivänä maailmanlaajuisesti tuotteita paikasta toiseen. Tiedon aikakaudesta 

puhutaan 1990- luvulta alkaen. Tiedon merkitys kasvoi valtavasti kilpailukeinona 
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tällä kaudella. Tietokoneiden avulla tietoa pystyttiin käsittelemään ja jakamaan 

uudella tehokkaammalla tavalla. 2000- luvun alkupuolelta alkoi asiakkaan 

aikakausi, jolloin yritysten menestystekijäksi ja erityisen tärkeäksi kilpailukeinoksi 

muodostui kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen. Tästä 

esimerkkiyrityksenä Apple, joka tarjosi asiakkaalle tunnetta teknisten 

ominaisuuksien lisäksi. Yleisesti liiketoiminnassa ollaan siirrytty 2000-luvulla 

vahvasti asiakkaan aikakaudelle ja erityisesti kokemustalouteen, missä yritysten 

tarjoamat palvelut ja tuotteet eivät enää yksinään riitä. Asiakas odottaa yrityksiltä 

positiivista ja kokonaisvaltaista, arvoa tuottavaa asiakaskokemusta 

Menestystekijäksi ja tärkeäksi kilpailuvaltiksi on siis noussut yhä vahvemmin 

palvelun tarjoajan kyky vastata asiakkaiden toiveisiin ja tuottaa sitä kautta 

asiakkaalle arvoa (Pine & Gilmore, 1998: 97.) 

Perinteisesti kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa asiakkaat on nähty 

järkiperäisinä toimijoina, joille tärkeintä on oman hyödyn maksimoiminen. Monet 

taloustieteen mallit pohjautuvatkin tähän näkemykseen. 1980- luvulta alkaen 

kuluttajatutkimuksen näkökulma on laajentunut ja monipuolistunut. Tällöin ryhdyttiin 

ymmärtämään, että kulutusvalinnat perustuvat muuhunkin kuin ainoastaan 

järkiperäiseen päätöksentekoon. Holbrook ja Hirschman (1982) toivat esille 

artikkelissa ”The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, 

feelings, and fun” kokemuksellisuuden kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen. 

Myöhemmin kuluttajamarkkinoinnin puolelta Vargo & Lush (2004) esittivät ajatusta 

asiakkaan nostamisesta liiketoiminnan keskiöön ja muokkasivat markkinoinnin ja 

kilpailukyvyn peruslogiikkaa näin uudelleen. Heidän näkemyksensä mukaan yritys 

kykenee säilyttämään kilpailukykynsä ja vastaamaan asiakkaiden jatkuvasti 

muuttuviin tarpeisiin vain tuomalla asiakkaan liiketoiminnan keskiöön. Näin 

asiakasarvon tuottaminen ohjaa organisaation toimintaa ja kehittämistä. Tässä on 

huomioitava, ettei arvo muodostu yksipuolisesti vain yrityksen puolelta. Asiakas luo 

itse arvon asiakaskokemukselle käyttäessään yrityksen palveluita tai tuotteita. 

Asiakasarvonluontiin voidaan vaikuttaa, kun yrityksillä on ymmärrys asiakkaan 

arvonluontiprosessista (Payne, Storbacka, Frow 2008, 88). Arvon määrittelyyn 

asiakkaan näkökulmasta löytyy erilaisia tapoja. Määrittelyä ei voida tehdä 

yksinkertaistaen, sillä asiakkaan kokema arvo nähdään usein palvelun tai tuotteen 
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kustannusten ja hyödyn välisenä suhteena yksilöllinen kokemus huomioiden 

(Woodruff & Gardial 1996, 57.) 

Tänä päivänä asiakkaat jakavat kokemukset palveluista herkästi teknologian avulla 

kaikkien nähtäväksi. Toiminnan läpinäkyvyys ja tiedon leviäminen digitaalisesti on 

saanut yritykset kiinnostumaan yhä enemmän asiakaskokemusnäkökulmasta 

(Vasama 2016; Lehto 2011.) Yritysten on tänä päivänä haastava erottua kilpailijoista 

ja vastata riittävän jouhevasti jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja 

toimintaympäristömuutoksiin. Globalisaatio, digitalisaatio, väestörakenteen muutos 

ja erilaiset ekologiset tekijät aiheuttavat yrityksille haasteita. Ihmisten tarpeet ja 

ongelmat muuttuvat teknologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön 

muuttuessa nopeasti. Tämä vaikuttaa heidän asiakaskokemukseensa (Miettinen 

2011, 25-26.) Edellä mainitut haasteet on tunnistettu, mutta tästä huolimatta 

monissa yrityksissä ei edelleenkään ymmärretä asiakaskokemuksen merkitystä 

vastavuoroisena toimintana (Frow & Payne 2007, 89). Yritysten ja erityisesti 

yritysten johdon haasteena on luoda ja johtaa asiakaskokemuksia. Hyvä johtaminen 

edellyttää asiakkaan polun vaiheiden tuntemusta ja asiakkaan kokonaisvaltaista 

ymmärrystä ennakko-odotuksista jälkiarvointiin Tämä tarkoittaa kilpailuedun 

hakemista asiakaslähtöisellä kokonaistoiminnalla, jolloin uudenlaista arvoa 

tuotetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa (Berry ym. 2002, 85.) 

Palveluiden kehittämisessä on selkeä tarve käyttäjälähtöiseen ja asiakkaan 

kohtaamisen huomioivaan näkökulmaan yhä vahvemmin (Tuulaniemi 2011, 250). 

1990- luvulla yritykset hankkivat kalliita CRM (Customer Relationship Management) 

- järjestelmiä parantaakseen asiakastuntemusta. Järjestelmien avulla asiakkaista 

kerättiin tietoja, joita hyödynnettiin muun muassa markkinoinnissa. CRM tuottama 

hyöty yrityksissä on tutkimusten mukaan kuitenkin jäänyt usein tavoitteita 

heikommaksi. Nyt CRM:n ohelle on noussut CEM (Customer Experience 

Management) eli asiakaskokemuksen johtaminen. CEM:n tarkoituksena on 

asiakaskokemuksen avulla asiakasuskollisuuden parantaminen (Kamaladevi 2010, 

38.) Asiakasymmärrys mahdollistaa palveluiden muotoilun niin, että palvelut 

lisäävät asiakkaan kokemaa arvoa ja tuottavat onnistuneen asiakaskokemuksen 

(Tuulaniemi 2011, 250). 
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Palvelumuotoilu on noussut 1990- luvulla käsitteeksi palveluiden kehittämiseen. 

Palvelumuotoilu hyödyntää ensisijaisesti tuotemuotoilua, vuorovaikutusten ja 

elämysten suunnittelua sekä markkinoinnin uusimpia suuntauksia. 

Palvelumuotoilun tarkoituksena on keskittyä palvelun haasteisiin ja kehittää 

uudenlaisia, asiakkaalle enemmän arvoa tuottavia prosesseja ja menetelmiä 

(Mager 2009, 32.) Palvelumuotoilussa pyrkimys on ymmärtää asiakasta 

kokonaisvaltaisesti, tunteita, tarpeita, toimintaa ja motiiveja. Näiden pohjalta 

muodostuu asiakasymmärrys, jonka avulla yritys pystyy muotoilemaan palvelut 

yksilöllisesti ja aidosti vastaamaan odotuksiin (Miettinen ym. 2011, 16.) 

Onnistuneesta palvelumuotoilusta on yrityksille kilpailu- että liiketaloudellista hyötyä 

(Miettinen, Raulo & Ruuska, 2011, 14). Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että 

asiakaskokemuksen ymmärtäminen monesta erilaisesta näkökulmasta, sen 

systemaattinen parantaminen ja johtaminen, on yrityksille vielä haasteellista, vaikka 

tärkeys ymmärretäänkin (Frow & Payne 2007, 89).  

1.2. Tutkimuksen tavoite  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä 

asiakkaan näkökulmasta hammaslääkäriketjun palveluprosessissa. Aihealuetta 

käsitellään palveluliiketoiminnan kontekstissa. Näkökulma on yrityksen ulkopuolelta 

sisälle, koska tutkitaan kuluttaja-asiakkaiden kokemuksia. Tutkimuksen kohteena 

ovat asiakaskokemustarinat, joiden avulla pyritään ymmärtämään, mitkä tekijät 

asiakkaat kokevat erityisen tärkeiksi asiakaskokemuksen muodostumisessa 

yrityksen ja asiakkaan kosketuspisteissä. Asiakaskokemuksella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa positiivisia, negatiivisia, neutraaleja kokemuksia, jotka muodostuvat 

tieto- ja tunneperäisistä tekijöistä. Yrityksen on mahdollista hyödyntää tutkimusta 

jatkossa palveluiden laadun kehittämisessä, palveluiden muotoilussa ja 

henkilökunnan kouluttamisessa. 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraavaan kysymykseen.  

Päätutkimuskysymys: 

Mitkä tekijät asiakas kokee merkittäviksi asiakaskokemuksen muodostumisessa? 
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1.3. Tutkimuksen rajaus ja näkökulma  

 

Palvelun kokemuksellisuudesta käytetään moninaisia nimityksiä riippuen 

tarkasteluyhteydestä. Yleisesti puhutaan asiakaskokemuksesta, 

palvelukokemuksesta, kuluttajakokemuksesta ja kulutuskokemuksesta (esim. 

Schmitt 2003; Patterson ym. 2008; Autio 2011.) Tässä tutkimuksessa puhutaan 

asiakaskokemuksesta, jolla tarkoitetaan asiakkaan tiedollisista ja tunneperäisistä 

tekijöistä muodostuvaa kokonaisvaltaista kokemusta palveluprosessin vaiheissa. 

Asiakaspalvelukokemus nähdään osana asiakaskokemuksen kokonaisuutta, mikä 

syntyy asiakkaan ja organisaation vuorovaikutuksesta. Tutkimus tarkastelee 

asiakaskokemusta yleisellä tasolla, vaikka se onkin erittäin haastavaa käsitteen 

kontekstisidonnaisesta luonteesta johtuen.  

Asiakaskokemustutkimusta on laajemmin tehty kaupan ja markkinoinnin aloilla, 

mutta asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöihin liittyvät tutkimukset ovat 

sovellettavissa palveluliiketoiminnan osana myös terveydenhuollon puolelle. 

Kohdeyrityksen aikaisemmat tutkimukset ovat painottuneet yrityslähtöisesti 

asiakastyytyväisyyden ja suosittelun mittaamiseen. Tästä syystä oli mielenkiintoista 

nostaa asiakkaan ääni esille ja tarkastella asiakaskokemuksen kosketuspintoja 

asiakkaan kokemus- ja tunneperäisestä näkökulmasta vapaamuotoisten tarinoiden 

avulla.  

Tutkimuksen teoreettisen osuuden tarkoituksena oli löytää tutkimuksen kannalta 

oleellisimmat näkökulmat palvelun ja asiakaskokemuksen muodostumiseen liittyen. 

Teoreettinen viitekehys (Kuvio 10, 36) kokoaa yhteen keskeisimmän sisällön 

teorialukujen sisällöstä ja pyrkii havainnollistamaan tutkimuksen kokonaisuutta. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu pääosin asiakaskokemuksen 

teorioihin ja malleihin, mutta taustalla vaikuttavat palvelun laadun tekijät. 

Asiakaskokemus nähdään elementtinä, jossa yhdistyy useita muuttujia, kuten 

tilannetekijät, palveluympäristö, tuotettu palvelu, viestintä, brändi. Palvelu, palvelun 

laatu ja palveluprosessit ovat tärkeä osa asiakaskokemuksen muodostumista ja 

tästä syystä palvelua käsitellään teoriaosuudessa yleisellä tasolla erillisenä 

kokonaisuutena. Tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan kokonaisvaltaisen 

asiakaskokemuksen osa-alueita ja palvelua modernien ajattelumallien ja teorioiden 
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avulla. Lisäksi on käsitelty asiakaskokemuksen tekijöiden tunnistamisen merkitystä 

palveluiden muotoiluun. Tänä päivänä palvelumuotoilu on tärkeä osa yritysten 

toiminnan suunnittelua ja kilpailukykyä. Tämän vuoksi tutkimuksen teoriaosissa 

sivutaan palvelumuotoilun keskeisimpiä käsitteitä, joita ovat palvelukontaktipisteet, 

palvelutuokio ja palvelupolku syventymättä niihin kuitenkaan sen tarkemmin. Tässä 

tutkimuksessa syvennytään asiakkaiden subjektiivisiin kokemuksiin. Tämä 

mahdollistaa pääsemisen lähelle kuluttaja-asiakkaan arkea. Tuloksista ei tehdä 

yleistettäviä johtopäätöksiä, koska tarkoituksena on esittää uusi näkökulma 

asiakaskokemuksen ja ymmärtämisen tutkimukselle.  

 

1.4. Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkimus on rakennettu akateemisen tutkimusrakenteen muotoon. Tutkimusraportti 

koostuu itsenäisistä luvuista. Laadullisen tutkimuksen raportointiin Eskola & 

Suoranta (2005) suosittelevat vuoropuhelulle perustuvaa rakennemallia.  

Tutkimuksessa on kuusi päälukua. Pääluvuista ensimmäinen johdantoluku 

johdattelee lukijan aiheeseen, esittelee tutkimuksen taustan ja keskeiset käsitteet. 

Ensimmäisessä luvussa tuodaan esille tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset, 

tutkimuksen näkökulma ja rajaus. Toinen pääluku syventyy toisen tutkittavan 

pääilmiön tarkasteluun. Luvussa perehdytään palvelun keskeisiin käsitteisiin, joita 

ovat palvelu, palvelun laatu, palveluprosessi ja palvelumuotoilu.  Kolmas pääluku 

keskittyy asiakaskokemuksen tieteenfilosofiseen taustaan. Luvussa kuvataan 

asiakaskokemukseen liittyvää tieteellistä keskustelua ja määritellään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys. Luvussa tarkastellaan asiakaskokemuksen johtamista, 

asiakaskokemuksen muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Neljännessä 

luvussa esitellään tutkimuksen empiirisen osuuden toteutus, metodologiset valinnat 

ja tutkimusmenetelmät, aineiston kerääminen ja käsittely sekä analyysi.  Viides luku 

kuvaa tutkimuksen tulokset ja kuudennessa luvussa tehdään yhteenveto, 

johtopäätökset ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä tuodaan esille 

jatkotutkimusehdotukset.   
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Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne.  

 

2 PALVELU  

Tässä luvussa selvitetään mitä tarkoitetaan, kun puhutaan yleisesti palvelusta. 

Ensimmäisessä alaluvussa (2.1.) määritellään palvelu, toisessa alaluvussa (2.2.) 

tutustutaan palveluprosesseihin, kolmas alaluku käsittelee palvelun laatua (2.3.) ja 

neljännessä (2.4.). tutustutaan palvelumuotoiluun ja sen merkitykseen 

asiakaskokemuksen muodostumisessa.  

 

Lähteet ja liitteet 

Yhteenveto 

Johtopäätökset 

Tutkimustulokset 

Johdanto Teoria 
• palvelu
• palveluprosessi
• palvelumuotoilu  
• asiakaskokemus 
• palvelukokemus 

Empiria 
• Palveluprosessi
• Palvelukokemus, 

asiakaskokemus 
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2.1. Palvelut  

 

Palvelut ovat aineettomia, yksilöllisesti muokkautuvia ja niiden tavoitteena on tarjota 

sitä, mitä asiakas ei osaa tai halua itse tehdä. Palvelut ovat luonteeltaan prosesseja, 

joiden erikoispiirteenä on, että asiakas osallistuu sekä tuotantoon että luomiseen. 

Asiakkaat muodostavat oman osansa prosessissa, joten jokainen yksittäinen 

palvelukokemus on erilainen. Palveluprosessi on siis asiakaskokemuksen 

näkökulmasta yksilöllinen.  Tästä syystä palveluiden kehittäminen on 

haastavampaa kuin fyysisten tuotteiden. Palvelut nähdään yksinkertaisemmillaan 

tekoina, prosesseina ja suorituksina.  

 

Tutkija Määritelmä  

Kotler (1988) Palvelu on olennaisilta osiltaan aineeton teko tai hyöty, jonka osapuoli voi tarjota toiselle ja 

joka ei johda omistukseen. Sen tuotanto voi olla sidoksissa fyysiseen tuotteeseen 

Zeithaml & Bitner (1996) Palvelut ovat tekoja, prosesseja ja suorituksia. 

 

Grönroos (2000) Palvelu on aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, jossa toiminnot tarjotaan 

ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, mutta ei välttämättä, asiakkaan, 

työntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien 

välisessä vuorovaikutuksessa. 

Saffer (2007 Palvelut ovat toimintojen ketjuja, jotka muodostavat prosessin, ja jotka tuovat palvelun 

loppukäyttäjälle arvoa.  

 

Taulukko 1. Esimerkit palvelun määrittelystä 

 

Palvelut erotetaan fyysisistä tuotteista neljän ominaispiirteen (kuvio 3) avulla, jotka 

voidaan löytää suurimmasta osasta palveluja (Parasuraman, Zeithaml & Berry 

1985, 42). Näitä piirteitä ovat aineettomuus, monimuotoisuus, tuotannon ja 

kulutuksen samanaikaisuus, ainutkertaisuus. (Zeithaml; Bitner; Gremler; Dwayne 

2006, 4, Grönroos 2006). Nähdään, että palveluiden arvon muodostumisessa on 

siirrytty korvattavissa olevista hyödykkeistä aineellisiin tuotteisiin ja niiden kautta 

aineettomiin palveluihin ajan kuluessa. Aineettomat palvelut pyrkivät 

unohtumattomiin asiakaskokemuksiin. Palveluiden määrittelyn lähtökohtana on se, 

mitä palvelu on ja mitä palvelulla on tarkoitus tarjota asiakkaalle. Palvelut 
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muodostuvat aineettomien toimintojen sarjasta koostuvaksi prosessiksi, missä 

toiminnot ovat ratkaisuja asiakkaan ongelmiin ja niiden tärkein tarkoitus on luoda 

asiakkaalle arvoa. Palvelun arvo nähdään tänä päivänä syntyvän, kun asiakas 

hyödyntää palvelua itseään tai edustettua organisaatiota hyödyntävällä tavalla. Arvo 

syntyy siis siinä vaiheessa, kun palvelua hyödynnetään (Pine & Gilmore 1999, 8.)  

 

 

 

Kuvio 3. Palveluiden peruspiirteet (mukaillen Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985, 

42)  

Yleisesti palveluista puhuttaessa voidaan puhua peruspalveluista, jotka pitävät 

sisällään kuvauksen palveluista, joita asiakas tulee saamaan. Peruspalvelut 

määrittelevät palveluprosessin lopputuloksen. Peruspalvelut muuttuvat 

laajemmaksi palvelutarjoamaksi, kun otetaan huomioon palvelun toiminnallinen 

laatu eli asiakaskokemus. Tähän vaikuttaa saavutettavuus, vuorovaikutus yrityksen 

kanssa ja asiakkaan oma osallistuminen. Saavutettavuuteen vaikuttavat 

henkilöstön tiedot ja taidot sekä määrä, aukioloajat, palvelupisteiden sijainti, 

ulkonäkö ja sisustus sekä laitteet. Samanaikaisesti osallistuvien asiakkaiden määrä 

vaikuttaa myös olennaisesti saavutettavuuteen (Grönroos 1978, 83.)  

Pa
lv

el
ut

Aineettomuus
(Intangibility) 

Monimuotoisuus 
(Heterogeneity)

Asiakkaan osallistuminen 
tuottamiseen

Samanaikaisuus  
(Inseparability) 

Palvelu tuotetaan ja kulutetaan 
samaa aikaan 

Ainutkertaisuus  
(Perishability)  

Tekoja tai tekojen sarja 
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Palvelut ovat aineettomia, mutta asiakkaat etsivät aineellisia vihjeitä, joiden kautta 

he voivat arvioida yrityksen kyvykkyyttä. Tämä arviointi liittyy yrityksen 

toimipaikkaan tai henkilöstöön. Ammattimaisessa ja järjestelmällisessä 

ympäristössä asiakas saattaa kokea epäonnistuneen kokemuksen tahattomana ja 

hetkellisenä. Yrityksen ympäristö pystyy vahvistamaan asiakkaan mielikuvaa 

hyvänä toimijana ja antaa hetkelliset epäonnistumiset anteeksi. Jos asiakas kokee 

ympäristön epäjärjestelmälliseksi antaa se huonoa palvelua tuottavan yrityksen 

kokemuksen asiakkaalle. Tällöin asiakas voi olettaa saman haasteen toistuvan 

tulevaisuudessa ja siirtyy ehkä toiseen palveluntarjoajaan (Bitner 1990, 70-73.) 

Palvelun laadun ja asiakkaan tyytyväisyyden määrittelee asiakkaan kokemus 

palvelun lopputulemasta. Koska palvelut tuotetaan ja kulutetaan usein miten 

samanaikaisesti, niin asiakas osallistuu palvelun tuotantoon. Palveluissa erityisen 

tärkeää onkin niiden prosessiluonne (Grönroos 2009, 79.)  

Palveluiden kehittämisen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen hyvä 

asiakaskokemus. Tämä tarkoittaa palveluprosessien ja palvelukonseptien 

kehittämistä. Uutena näkökulmana palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen on 

tullut palvelumuotoilu. Palvelumuotoilussa keskitytään etenkin asiakkaalle näkyvän 

osan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tässä palveluita kehitetään kolmen asian 

kautta, joita ovat kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku. Näin pystytään 

huomioimaan asiakkaiden erilaiset palveluiden suunnittelussa.  

 

2.2. Palveluprosessi ja palvelun konseptointi  

 

Palvelut ovat prosesseja ja tavarat prosessien lopputuotteita. Yritysten tulee 

jatkuvasti luoda suhde oman organisaation ja asiakkaan välillä asiakkaan 

näkökulmasta. Asiakaskokemukseen vaikuttaa koko yrityksen toiminta ja prosessit 

(Zeithaml; Bitner; Gremler; Dwayne 2006, 4, Grönroos 2006.) Erityisesti 

markkinoinnin akateemisessa kirjallisuudessa on tutkittu asiakassuhteen vaiheita, 

mikä liittyy olennaisesti asiakas- ja palveluprosessien tunnistamiseen. Yleisesti 

asiakassuhteen mallit ovat muodoltaan samankaltaisia. Asiakassuhteen prosessin 

vaiheet on jaettu pääosin 3-5 vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe keskittyy asiakkaan 
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mielenkiinnon herättämiseen, vaiheet 2-3 keskittyvät asiakassuhteen kehittämiseen 

ja vaiheet 4-5 asiakassuhteen ylläpitoon, jatkamiseen tai päättämiseen (Halinen 

1997, 8.) Asiakas arvioi kulutusprosessin toimivuutta jo siitä hetkestä, kun on 

havainnut tarpeen ja valitsee palveluntuottajaa. Ensikontakti 

ajanvarausjärjestelmään, paikan päällä arvioidaan fyysisiä piirteitä, kuten 

toimintaympäristöä sekä vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa. Kaikki vaikuttavat 

asiakkaan kokemukseen palvelusta. Irrottautumisvaiheessa asiakas on edennyt 

kulutusprosessin läpi. Tärkeää on huomioida jälkikäteinen yhteydenpito 

asiakaskokemuksen varmistamiseksi (Kotler, Bowen & Makens, 2010, 236.) 

Edwarssonin & Olssonin (1996) mukaan palveluprosessit tulee nähdä asiakkaan 

näkökulmasta. Heidän mukaansa yrityksen ja asiakkaan vuorovaikutus voidaan 

jakaa kolmeen eri osaan: 1) Teknisten resurssien, kuten koneiden, asiakirjojen ja 

automaattien kohtaaminen, 2) työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksellinen 

kohtaaminen 3) ajanvaraus- laskutus ja kuljetusjärjestelmien kohtaaminen.  

Grönroos (1987) on muotoillut palvelutarjoamamallin, mikä on toiminut pohjana 

myös muille myöhemmin kuvailluille, kuten Kotlerin (1999) palvelumallille. Grönroos 

(1987) määrittelee palvelutarjoamaan kuuluvaksi ydinpalvelut, lisäpalvelut sekä 

tukipalvelut. Ydinpalvelut määrittelevät markkinoilla olon syyn. Tästä esimerkkinä 

lentoyhtiöiden palvelu, missä ydinpalvelu on ihmisten kuljettaminen paikasta 

toiseen. Lisäpalvelut helpottavat ydinpalvelun saatavuutta, joita ovat 

lentoyhtiöesimerkin mukaisesti lähtöselvityspalvelut. Tukipalveluiden on tarkoitus 

tuottaa ydinpalvelulle lisäarvoa ja erottaa toiminta kilpailijoista. Näitä ovat 

esimerkiksi oleskelutilat ja brändi.   

Palvelukonsepti voidaan määritellä palvelupaketiksi, mikä muodostuu ydin- ja 

toissijaisista palveluista. Ydinpalvelu on hallitseva ja sen varaan yrityksen toiminta 

perustuu. Kuluttajan kokemus palvelusta perustuu siihen vastaavatko 

palvelupaketin ydin- ja toissijaisten palveluiden elementit kuluttajan laatuodotuksia. 

Palveluiden suunnittelu sisältää jalostuksen lisäksi palvelusysteemin ja 

markkinointisuunnitelman. Palvelukonseptin suunnittelussa otetaan huomioon 

ennakkoideoinnin aikana syntyneet ajatukset ja tulevaisuuden näkymät 

yhteistyössä asiakasrajapinnassa työskentelevien kanssa. Palvelukonsepti on 

kuvaus tarjottavan ja saatavan palvelun ominaisuuksista. Ennen palvelukonseptin 
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suunnittelua on tietyistä osa-alueista (kuvio 4) ymmärrettävä informaation 

keräämisen tärkeys (Normann, 2000; Johsson & Clark, 2008.) Näkemys konseptin 

muodosta edellyttää informaation keräämistä ja tuottamista seuraavista 

alakokonaisuuksista:  

 

 

Kuvio 4. Palvelukonseptin muodostamisessa huomioitavat kokonaisuudet 

(mukaillen Johnsson & Clark 2008) 

 

2.3. Palvelun laatu  

 

Asiakas osallistuu aina palveluun ja sitä ei voida kopioida, kuten tuotetta (Payne 

2006, 5). Palvelun erityispiirteitä ovat yksilöllisyys, inhimilliset tekijät ja hetkellisyys 

(Tervonen 2001, 17). Yrityksille on erityisen tärkeää ymmärtää asiakkaiden 

odotukset ja määritelmät palveluiden ominaisuuksista. Palvelun laadulle on 

monenlaisia määrittelyjä. Laatu nähdään asiakkaiden odotusten ja kokemusten 

eron määräksi. Palvelun laadun kokemukseen vaikuttavat aikaisemmat 

kokemukset, subjektiiviset tarpeet, sisäinen ja ulkoinen viestintä (suora ja 

Organisointi- Idea: 
Palvelun olennaisin osa

Asiakaskokemus: 
Asiakkaan kokemus ja kohtelu 

prosessissa

Lopputulos:
asiakkaan saama prosessin lopputulos 

Palveluoperaatio: 
Miten palvelu tuotetaan ja tarjotaan

Palvelun arvo: 
Palvelun hyöty asiakkaan näkökulmasta 

palvelun kustannuksiin verrattuna 
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epäsuora). Palvelun kustannukset sisältyvät viestintään ja tällä on tärkeä merkitys 

asiakkaiden odotuksiin (Zeithaml ym. 1990, 19-20.) 

Laatu on sitä, miten asiakkaat yksilöllisesti kokevat yrityksen toiminnan eri osa-

alueet. Näihin kokemuksiin laadun tulee perustua eikä sitä voida erottaa toimitus- ja 

tuotantoprosesseista. Kokonaislaadun kokemuksellisuuteen on esitetty kaksi 

näkökulmaa, joita ovat toiminnallinen (prosessin kokeminen) ja tekninen kokemus 

(prosessin lopputulos).  Asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus ovat tärkeitä 

kokonaislaadun muodostumisessa. Yrityksen jokainen työntekijä vaikuttaa palvelun 

laatuun ja erityisesti epäonnistuminen asiakaskontaktissa heikentää laatua. Laatua 

on seurattava kaikissa yrityksen toiminnoissa, koska kaikki vaikuttavat siihen ja sen 

vaikutuksesta asiakkaan kokemukseen (Grönroos 2000, 110-114.) 

Asiakaskokemuksen laadun nähdään muodostuvan toiminnallisesta ja teknisestä 

palvelun laadusta. Tekninen laatu on sitä mitä asiakas saa palvelutilanteessa 

yritykseltä ja mitä asiakas arvioi. Tekninen laatu ei kuitenkaan yksin tuota asiakkaan 

kokemaan asiakaskokemukseen liittyvää laatua. Toiminnallinen laatu on sitä, miten 

tekninen laatu toimitetaan eli henkilökunnan saavutettavuus ja tapa asiakkaan 

kanssa asiointiin. Yleisesti asiakkaan on helpompi arvioida teknistä kuin 

toiminnallista laatua. Teknisessä laadussa on kyse asiakkaan ongelman 

ratkaisemisesta, toiminnallinen taas kuvaa sitä, miten asiakas on saanut palvelun. 

Tässä tulee esille laadun arvioinnin subjektiivisuus. Yritysten tulee tarkastella 

laatuun liittyviä osa- alueita omista lähtökohdista palvelustrategiaansa liittyen.  

 

Kun palvelun laatua arvioidaan kuluttajanäkökulmasta, jolloin muun muassa 

aukioloaikojen, sijainnin ja toimitilojen merkitys korostuu. Palvelun toteutuessa 

asiakkaat näkevät ja kokevat yrityksen toimintatavat ja resurssit. Yrityksen imagolla 

on vaikutusta kokonaislaatuun niin, että imagon ollessa kielteinen vaikuttavat 

pienetkin virheet suhteellisesti suuremmilta kuin positiivisen yrityskuvan kohdalla 

(Grönroos 2000, 64; Grönroos 2003, 123.)  
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2.3.1. Palvelun laatukriteerit   

 

Palvelun laatu ja siihen liittyvät haasteet ovat kiinnostaneet tutkijoita monista 

näkökulmista. Yleisesti palvelun laatua on tutkittu eniten kuluttajapalveluihin 

liittyvissä ympäristöissä. Tutkimukset todentavat, että yritysten tulee tarkastella 

laadun osa-alueita omista tarpeista palvelustrategiaa suunnitellessaan eikä 

automaattisesti hyödyntää valmiita kriteereitä (Grönroos 2003, 123.) 

Kuviossa 6 on esitetty Grönroosin (2000, 2003) näkemys palvelun laadun osa-

alueista ja kriteereistä. Kriteerien tarkoitus on toimia ohjenuorana laadun 

johtamisessa ja kehittämisessä. Laadun kriteereiksi on määritelty 1) 

Ammattimaisuus ja taidot (tekninen laatu), palvelujen tarjoajalla on sellaiset taidot 

ja tiedot, järjestelmät ja resurssit, joiden avulla pystytään ammattitaitoiseen 

ratkaisuun. 2) Asenne ja käyttäytyminen (toiminnallinen laatu), yrityksen 

työntekijöillä on halu ratkaista asiakkaan ongelma ystävällisesti, empaattisesti ja 

spontaanisesti. 3) lähestyvyys ja joustavuus, palvelut on helppo tavoittaa ja yritys 

on sitoutunut vastaamaan odotuksiin ja vaatimuksiin joustavasti (aukiolo, sijainti, 

työntekijät). 4) Luotettavuus ja uskottavuus (toiminnallinen laatu), yrityksen 

toimintaan ja lupauksiin asiakkaan etu edellä voidaan luottaa. 5) Normalisointi, yritys 

kantaa vastuun, toimii ja yrittää löytää ratkaisun virheen tapahtuessa. 6) 

Palvelumaisema ja tukitoiminnot (toiminnallinen laatu), yrityksen fyysiset 

palveluympäristöt tukevat positiivista kokemusta osana palveluprosessia 7) Maine 

ja uskottavuus (Imagon laatu), palveluntuottajan toimintaan voi luottaa, 

taloudelliselle menetykselle saa vastinetta, arvot ja suorituskriteerit ovat 

hyväksyttävät.  
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Kuvio 5. Palvelun koettu laatu ja seitsemän määriteltyä koetun laadun kriteeriä 

(muokaillen Grönroos 2000, 74 & 2003, 102) 

 

Zeithaml ym. (1990) ovat puolestaan esittäneet laadulle puolestaan kymmenen 

ulottuvuutta, joita ovat asiakkaan ymmärtäminen, viestintä, saavutettavuus, 

turvallisuus, kohteliaisuus, palveluhalukkuus, pätevyys, luotettavuus, pätevyys ja 

fyysinen ympäristö. Nämä ovat toimineet pohjana SERVQUAL- mallille, jolla 

mitataan asiakkaiden kokemaa laatua. SERVQUAL- mallin laatijat tiivistivät 

ulottuvuudet viideksi ulottuvuudeksi (Taulukko 2) tutkittuaan asiakkaiden 

kokemuksia ulottuvuuksien tärkeydestä. Luotettavuus nousi tutkimuksissa 

tärkeimmäksi. Empaattisuus, palveluhalukkuus ja palveluvarmuus olivat lähes yhtä 

tärkeitä tekijöitä. Fyysistä ympäristöä ei koettu niin tärkeäksi ulottuvuudeksi 

(Zeithaml ym. 1990, 23-29.) 

 

 

Koettu palvelun 
laatu  

Toiminnallinen 
palvelun laatu 

(prosessin- 
vuorovaikutuksen ja 

sosiaalinen laatu) 

 

Asenteet ja käyttäytyminen 

lähestyttävyys  

joustavuus 

luotettavuus 

palvelun normalisointi 

 palvelumaisema 

 

Yrityksen Imago  

(laadun kokemisen suodatin) 

Maine ja uskottavuus 

 

Tekninen palvelun 
laatu 

(arvonluontiprosessin 
ydin ja lopputuloksen 

laatu)  

 

Ammattimaisuus ja taidot 
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Taulukko 2. Laadun ulottuvuudet (muokaillen Zeithaml ym. 1990, 22-27) 

 

Palvelun laadun ulottuvuuksia ja kriteereitä tarkastellessa on hyvä esitellä 

kuiluanalyysi (Kuvio 6), mitä käytetään laatuongelmien tunnistamisessa. Kuitumallia 

voidaan hyödyntää suunnitellessa palvelun laatua ja halutessa tunnistaa 

mahdolliset haasteet. Kuilut nähdään johtuvan niistä epäjohdonmukaisuuksista, 

joita laadun johtamisen prosessin liittyy (Grönroos 2003, 101.) SERVQUAL- malli 

auttaa siis mittaamaan asiakkaiden kokemaa palvelun laatua ja kuilumallin avulla 

tunnistetaan laatuun liittyviä ongelmia (Grönroos 2003; Zeithaml ym. 1990).  

Palvelun laadun arviointiin liittyvät kuilut ovat syynä siihen, etteivät palveltu vastaa 

odotuksia. Palveluun liittyviä kuiluja on määritelty viisi, joista neljä liittyy 

palveluntuottajaan (sisäiset tekijät) ja viides asiakkaaseen. Ensimmäinen kuiluna 

ovat näkemyserot johdon ja asiakkaiden odotusten välillä. Johdolla on vääränlainen 

käsitys siitä, miten asiakkaat näkevät hyvän laadun, mitä ominaisuuksia vaaditaan 

ja mikä on merkityksellistä. Kuilu voidaan välttää tutkimalla asiakkaiden odotuksia 

säännöllisesti, jotta ne ovat ajankohtaisia. Tutkimusten mukaan 

markkinatutkimusten vajaat tiedot, tulkintavirheet, kyselyjen puuttuminen, 

puutteellinen käsitys asiakkaista ja yrityksen puutteellinen tiedonkulku ovat syitä 

näkemyserojen syntymiseen. Toinen kuilu muodostuu palvelun suunnittelun 

huonosta johtamisesta ja tuen puutteesta sekä organisaation epäselvistä 

tavoitteista. Johto ymmärtää asiakkaiden odotukset, mutta tätä tietoa ei osata siirtää 

 
SERVQUAL- laadun 
ulottuvuudet (5) 

 
Ulottuvuudet laadun 
arvioimiseen (10) 

 
Määritelmä  

Fyysinen ympäristö Fyysinen ympäristö  Henkilöstö, fyysiset tilat, laitteisto, viestintään 

liittyvä materiaali 

Luotettavuus  Luotettavuus  Palvelun toteutuminen ajallaan  

Palveluhalukkuus  Palveluhalukkuus  Halu ja valmiudet asiakaspalveluun  

Palveluvarmuus  Turvallisuus, pätevyys, 

kohteliaisuus ja uskottavuus  

Työntekijöiden kyky herättää luottamusta 

tiedolla ja kohteliaisuudella 

Empaattisuus  Asiakkaan ymmärtäminen, 

viestiminen saavutettavuus  

Asiakkaan yksilöllinen huomioiminen  
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palvelupolkuun. Laatuvaatimuksia ei saada ohjata sellaiseksi, mitä asiakkaat 

odottavat. Johdon sitoutuminen laatuun on tärkeää eikä niinkään jähmeä 

tavoitteiden asettelu ja suunnittelu. Kolmas kuilu on palvelun laatuvaatimusten ja 

toimituksen välinen eli palvelun tuottaminen ei toteudu asetettujen vaatimusten 

mukaisesti. Henkilöstöllä on usein ensisijainen rooli palveluiden tuottamisessa ja 

resurssien, kannustuksen ja opastuksen puuttuminen voi näkyä asiakkaalle ja 

heikentää odotettua palvelukokemusta. Palvelun tuotanto ja toimitusprosessin on 

mahdollisuus epäonnistua, mikäli vaatimukset ovat jäykkiä, eivätkä tue 

yrityskulttuuria. Johtaminen heikkous, sisäisen markkinoinnin riittämättömyys tai 

tukevien resurssien puute aiheuttaa haastetta palvelun onnistumiseen. Tässä 

tapauksessa haasteisiin tulee eri osissa, joita ovat johdon toiminta, työntekijöiden 

näkemykset, tekniikkaa ja operatiiviset toiminnot.  Neljäs kuilu liittyy toimitukseen ja 

ulkoiseen viestintään. Yritys antaa tietynlaisen lupauksen, mutta asiakas pettyy, 

mikäli palvelun laatu ei vastaa odotuksia. Tässä haasteena voi olla se, etteivät 

yrityksen sisäiset eri toiminnot kommunikoi riittävästi keskenään ja asiakkaalle jää 

epäselväksi palvelun takana olevat toiminnot, jotka vaikuttavat palvelun tuotantoon. 

Markkinoinnissa ei oteta huomioon palveluntuotanto, markkinoinnissa lupauksissa 

liioitellaan eikä organisaatioissa toteuteta lupauksia. Odotettu ja koettu laatu on 

viides kuilu. Asiakkaan kokema palvelun laatu ja odotukset eivät vastaan toisiaan. 

Tästä seuraa laatuongelmia, kielteistä vaikutusta yrityksen imagoon ja jopa 

liiketoiminnan menetystä. Usein, mikäli neljä aikaisempaa kuilua toimivat, niin viides 

kuilu on myönteinen eli palvelun laatu ylittää asiakkaan odotukset (Zeithaml ym. 

1990,38- 46; Grönroos 2000, 102-107.) 
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Kuvio 6. Palvelun laadun kuitumalli (mukaillen Zeithaml, Berry & Parasuram 1988, 
36) 

 

2.4. Palvelumuotoilun keinot  

 

Palvelumuotoilun käsite tuli yleisemmin käyttöön 90- luvulla. Keskeistä 

palvelumuotoilussa on aito kiinnostus vastata asiakkaiden tarpeisiin. 

Palvelumuotoilun asiakkaita ovat kuluttaja- asiakkaat, mutta myös palvelun 

tuottamiseen osallistuvat asiakaspalvelijat (Maffei, Mager & Angiorgi 2005, 7.) 

Palvelumuotoilun tärkein ajatus on tarkastella palveluja asiakkaan näkökulmasta ja 

kehittää tätä kautta laatua ja toimivuutta. Sen pohjalla on elämysten ja 

vuorovaikutusten suunnittelu, markkinoinnin uusinta tietoa hyödyntäen. 
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Palvelumuotoilu keskittyy palvelujen haasteisiin (Mager 2009, 31-34.) 

Palvelumuotoilun avulla pyritään eri tieteitä yhdistäen kehittämään palveluiden 

muotoa ja toimivuutta asiakkaan näkökulmasta katsoen. Palvelumuotoilu auttaa 

organisaatioita ymmärtämään palveluiden strategiset mahdollisuudet ja yhdistää 

liiketoiminnan, organisaation tavoitteet ja asiakkaan näkökulman (Tuulaniemi 2011, 

95.) Palvelumuotoilu pyrkii kuluttajalähtöiseen suunnitteluun ja tuottamaan sen 

kautta monipuolisia asiakaskokemuksia ymmärtämällä laajasti inhimillistä toimintaa 

ja mielihyvätekijöitä. Tietoa asiakkaan käyttäytymisestä kerätään erilaisin 

menetelmin ja sitä käytetään suunnittelun apuna. Yleisesti tiedon keräämiseen 

käytetään laadullisia menetelmiä, kuten haastatteluita havainnointia ja 

itsedokumentointia (Mattelmäki 2006, 20, 32; Huotari 2003, 17.) 

Palvelun kehittäminen riippuu siitä, ollaanko kehittämässä uutta palvelua vai 

kehitetäänkö jo olemassa olevaa palvelua. Jos kehittämisen kohteena on nykyinen 

palvelu, selvitetään miten palvelu vastaa asiakkaiden odotuksia ja tarpeita, onko 

palvelun laatu ollut odotusten mukainen ja tuottaako palvelukokonaisuus 

asiakkaalle toivottua arvoa.  Palveluiden kehittämisen lähtökohtana tulisi olla 

asiakkaiden tarpeet, ettei palvelua ohjata väärin olettamuksin ja korosteta sellaisia 

asioita, jotka ovat asiakkaalle hyödyttömiä (Kinnunen 2003, 41-42.) 

Palvelumuotoilussa käytetään yhteissuunnittelua, jotta pystytään tuottamaan 

onnistuneita palveluita ja tuotteita markkinoille innovatiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, 

että palvelu- tai tuoteprosessin suunnitteluvaiheessa hyödynnetään eri 

asiantuntijoita oikeaan aikaan ja heidän osaamistaan osataan hyödyntää 

suunnittelun ongelmakohdissa. Palveluita muotoillaan myös poikkitieteellisesti 

yhteistyössä asiantuntijoiden ja kuluttajien kanssa (Hollins& Hollins 1991, 10.) 

 

Palvelumuotoiluajattelussa huomio kiinnittyy kontaktipisteisiin, joiden kautta 

asiakkaat kokevat, näkevät ja aistivat palvelun. Kontaktipisteitä voivat olla 

hammaslääkäripalveluissa mainokset, kontakti puhelimitse asiakaspalveluun, 

internetsivut, vastaanoton sisustus ja tunnelma, fyysinen hammashoitokokemus 

(Mager 2004, 42; Maffei ym. 2005, 5.) Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään eri 

osioon, joita ovat prosessit, ihmiset, tilat ja esineet. Prosessit ovat niitä, jotka 

määrittelevät kuinka palvelu tuotetaan. Prosessit voivat määrittää pienetkin 
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yksityiskohdat, kuten asiakaspalveluhenkilökunnan tavan tervehtiä tai vastata 

puhelimeen. Prosessit ovat muuttuvia ja niitä tulee jatkuvasti kehittää. Ihmiset 

tuottavat palvelun vuorovaikutuksessa. Tähän vuorovaikutukseen voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi asiakaspalveluhenkilöstön yhtenäisellä pukeutumisella. Tilat ovat niitä 

paikkoja, joissa asiakas kokee palvelun tuotannon. Tilat voivat olla fyysisiä paikkoja 

tai virtuaalisia tiloja, kuten internetpalvelut. Esineet sijoittuvat tiloihin ja palveluun 

kuuluviksi. Niiden tarkoituksena on synnyttää vuorovaikutusta asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välillä. Esineet voivat olla esimerkiksi palveluhenkilökunnan 

käyttämiä palvelun tuotantoon tarvittavia välineitä, kuten hammashoidossa 

puudutusneula, joka on asiakkaalle näkyvä ja vaikuttaa kokemukseen. (Saffer 2007, 

178-180.)  

Palvelu kokonaisuudessaan rakentuu tapahtumien sarjoista, jotka muodostavat 

asiakkaalle arvoa. Palvelumuotoilussa sarjan yhtä tapahtumaan kutsutaan 

palvelutuokioksi. Palvelutuokio muodostuu taas erilaisista kontaktipisteistä. 

Kontaktipisteiden avulla voidaan muotoilla jokainen palvelutuokio sellaiseksi, että se 

vastaa asiakkaan odotuksia. Tiettyä yksilöityä palvelutuokiota suunnitellessa on 

huomioitava asiakkaan näkökulmasta tärkeitä asioita ja valita ne, jotka tuottavat 

asiakkaalle arvoa mahdollisimman vähin kustannuksin (Saffer 2007, 190-193.) 

Palveluprosessi muodostuu useista palvelutuokioista. Asiakkaille palvelutuokiot ja 

niihin sitoutuvat kontaktipisteet nähdään kokonaisuudessaan palvelupolkuna. 

Asiakaskokemuksen kestoa kuvaillaan palvelupolun avulla. Palvelupolku on 

asiakkaan näkökulma palvelun kulusta. Se muodostuu palvelutuokioista, jotka 

asiakas kohtaa palvelupolun aikana (Koivisto 2007, 5-6.) Yksi palvelutuokio voi olla 

se, kun asiakas varaa ajan hammaslääkäriin. Näin polku alkaa jo ennen kuin 

asiakas saapuu itse ydinpalvelun pariin. Lisäksi palvelu voi jatkuva 

ydinpalvelukokemuksen jälkeenkin, kun asiakkaalta pyydetään palautetta ja 

kutsutaan uudestaan tietyn ajan jälkeen.  Palvelupolku suunnitellaan ja sitä ohjaa 

palvelun tuotantoprosessi. Lisäksi palvelupolkuun vaikuttavat asiakkaan omat 

päätökset ja tästä syystä polku on aina yksilöllinen. Palvelupolku on mahdollista 

esittää eri muodoissa visuaalisesti, usein ympyröinä tai palvelutuokioiden ketjuna 

(Koivisto 2007, 6.) Palveluprosessien luonnissa yritykset pyrkivät hahmottamaan 
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erilaisia palvelupolkuja suunnittelun pohjaksi. Palveluprosessien kehittäminen vaatii 

jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa (Saffer 2007, 178.) 

 

2.4.1. Palvelumuotoilusta kannattavuutta 

Kiihtyvässä kilpailussa tulee jatkuvasti kehittää palveluita vastaamaan yhä 

paremmin asiakkaiden odotuksia ja tuottamaan odotettua arvoa (Lindström 2005, 

4; Press & Cooper 2003, 40.) Palvelustrategian tulisi muodostua kilpailutilanteen 

analysoinnista, huolellisesti tehdystä markkinatutkimuksesta ja syvällisestä 

asiakasymmärryksestä (Mager 2004, 32). Palvelumuotoilun hyödyntäminen voi 

johtaa pienentyviin tuotantokustannuksiin, mikäli esimerkiksi uuden tekniikan 

hyödyntämisellä saadaan tehokkaampia tuotantotapoja. Lisäksi palvelumuotoilulla 

voidaan vaikuttaa myynnin kasvuun, kun asiakasymmärryksen kautta pystytään 

vastaamaan paremmin asiakkaiden mieltymyksiin ja sitä kautta vaikuttamaan 

kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen. Palveluiden muotoileminen tulisi nähdä 

yrityksissä tärkeäksi toiminnoksi erityisesti osana innovaatiotoimintaa. 

Palvelumuotoilun vaikutusta yrityksen liiketaloudelliseen menestykseen on 

haasteellista mitata suoraan numeraalisesti. Palvelumuotoilun tekijöitä ei voi 

suoraan eriyttää muista yrityksen menestykseen vaikuttavista sisäisistä- ja 

ulkoisista tekijöistä, joita ovat markkinointi, myynti tai yleinen kilpailutilanne (Press 

& Cooper 2003, 38.) Tutkimukset kuitenkin osoittavat positiivisen korrelaation 

palveluiden tai tuotteiden muotoilun ja taloudellisen menestymisen välillä. Mitä 

onnistuneemmin muotoilu on hyödynnetty ja liitetty yritysten innovaatiotoimintaan, 

sitä enemmän se on tuonut kilpailuetua. Yritykset, joissa on hyödynnetty 

palvelumuotoilun keinoja asiakasymmärryksineen ovat menestyneet 

keskimääräistä paremmin kuin ne, joissa muotoilua ei ole hyödynnetty lainkaan 

(Press ym. 2003, 38-40; Lindström 2005, 7.) 
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3 ASIAKASKOKEMUS  

Tässä luvussa puhutaan yleisesti asiakaskokemuksesta ja sen rakentumiseen 

liittyvistä tekijöistä. Ensimmäisessä alaluvussa määritellään asiakaskokemusta 

käsitteenä (3.1.), toinen alaluku käsittelee asiakaskokemuksen muodostumiseen 

vaikuttavia tekijöitä (3.2.), kolmannessa alaluvussa (3.3.) selvitetään 

asiakaskokemuksen johtamisen haasteita ja neljännessä (3.4) alaluvussa esitellään 

teoreettinen viitekehys.  

3.1. Asiakaskokemuksen määrittelyä  

 

Yleisesti kokemus nähdään vuorovaikutuksena tai sarjana vuorovaikutuksia 

asiakkaan ja yrityksen, tuotteen tai sen edustajan välillä. Tämä synnyttää reaktion, 

mikä ilmenee ajatuksina ja tunteina. Jos kokemus koetaan positiivisena, niin sen 

tuottaa asiakkaalle arvoa. Kokemus on myös heidän mukaansa henkilökohtainen ja 

asiakkaan omilla ominaisuuksilla on vaikutusta kokemukseen. Asiakkaiden 

ymmärtäminen on monimutkaista, mutta tärkeää. Näin yritykset voivat pyrkiä 

ennakoimaan asiakkaiden reaktioita ja varautua odotuksiin. Asiakaskokemus 

nähdään kaikkien niiden kokemusten summana, joihin asiakas on eri tavoin 

kosketuksissa tietyn brändin tai yrityksen kanssa. Asiakaskokemus on laaja ja se 

käsittää yhtä lailla palvelutilanteen kuin esimerkiksi logon näkemisen ja muodostuu 

näin asiakkaan kokemuksen kautta (LaSalle ja Britton 2003, 30; Schmitt 2003, 19-

20; Frow& Payne 2007; Meyer& Schwager 2007.) 

Akateemisessa kirjallisuudessa on 1980- luvulta ollut vahvemmin esillä ajatus siitä, 

että ihmisten kulutusvalinnat perustuvat rationaalisen päätöksenteon lisäksi myös 

kokemuksellisuuteen (Petermans, Van Cleempoel, Nuyts & Vanrie 2009, 2259). 

Tutkijat Holbrook ja Hirschman (1982) esittivät artikkelissaan ”the ecperiential 

aspects of comsumption: Consumer fantasie feelings and fun” uudenlaisen 

kokemuksellisen, tunteista ja toivekuvista rakentuvan lähestymistavan ihmisten 

kuluttamiskäyttäytymiseen. Artikkelia voidaan pitää asiakaskokemuksen ilmiön 

tutkimuksen alkujuurena. Artikkelissa kyseenalaistettiin ensikertaa perinteinen 

näkemys rationaalisesta kuluttajasta ja nostettiin esille kokemuksellisuuden 
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vaikutukset kuluttajan käyttäytymisessä. 2000- luvulla asiakaskokemuksesta on 

pyritty selkeämmin määrittelemään ja aiheesta on kirjoitettu erilaisista näkökulmista. 

Asiakaskokemuksen määrittelyssä on näkökulmasta riippuen eroavaisuuksia.  

Yksimielistä määritelmää asiakaskokemukselle ei löydy. Akateemisessa 

kirjallisuudessa asiakaskokemusta ilmiönä käsitellään vielä melko rajoittuneesti ja 

hyvin käytännönläheisesti. Yleisesti asiakaskokokemus nähdään 

kokonaisvaltaisena asiakaskokemuksena, mikä sisältää eri tekijöitä (Meyer ym 

2007; Gentile ym. 2007; Verhoef yms 2009) tai siitä puhuttaessa voidaan viitata 

johonkin yksittäiseen osa- alueeseen, kuten palvelukokemukseen (Helkkula 2010), 

palvelukohtaamiseen (Bitner ym. 2000; Vargo ym. 2010), asiointikokemukseen 

(Walter, Edvardsson & Öström 2010, 238) tai arvonluontiin (Payne ym. 2006; 

Helkkula ym. 2010) riippuen tutkimuksen kohteesta.  Asiakaskokemus rakentuu 

palvelun, tuotteen ja organisaation vuorovaikutuksesta. Tuoreimmat julkaisut 

näkevät asiakaskokemuksen asiakkaan reaktioksi yrityksen toiminnasta ja 

viestinnästä. Yleisesti asiakaskokemus nähdään henkilökohtaiseksi tapahtumaksi, 

mikä syntyy jonkin ärsykkeen reaktiona. Kokemus on ihmistä koskettava asia ja ne 

ovat usein seurausta tapahtumaan osallistumisesta tai seuraamisesta, oli se 

todellinen, virtuaalinen tai unenomainen. Yrityksen tulee tuottaa kokemusten ja 

hyödyllisyyden kautta arvoa kuluttajalle. Asiakkaat odottavat kokonaisvaltaisia 

kokemuksia ja asiakaskokemus nähdään myös arvotarjoamana. Tämän ajatuksen 

mukaisesti kokemuksen sijaan asiakkaille tuleekin tarjota hyödyllisyyttä, jonka 

kautta saadaan riittävän hyviä kokemuksia. Tässä ajatuksessa asiakaskokemus 

nähdään käytännöllisempänä, jonka vahvistamista kuluttaja ei välttämättä kaipaa. 

Tutkijoiden näkemyserot asiakaskokemuksen määrittelystä kuvaavat hyvin sitä 

ristiriitaisuutta, mikä aiheen suhteen on tieteellisessä kirjallisuudessa löydettävissä 

(Gentile ym. 2007; Schmit, 1999; Pine & Gilmoren, 1999, Poulsson & Kale, 2004; 

Gentile, Spiller & Noci, 2007.) 

Kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen muodostumista on tutkittu, mutta 

kokemukseen vaikuttavien eri tekijöiden yksittäisistä vaikutuksia ei ole juurikaan 

vielä tehty tutkimusta (Verhoef ym. 2009). Metters, Pullman& Waltos (2006) 

esittävät, että asiakkaiden tyytyväisyys liittyy useimmin vuorovaikutukseen 

henkilöstön kanssa. Tästä syystä henkilökunnan koulutus ja onnistunut rekrytointi 
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ovat avainasemassa onnistuneen asiakaskokemuksen luomisessa. Yrityksellä tulee 

olla ymmärrystä siitä, mitkä tekijät ovat asiakkaille tärkeitä ja millaisia odotuksia 

heillä on. Koettu palvelun laatu vaikuttaa asiakkaan sitoutumiseen ja palvelun 

käyttämiseen uudelleen. Asiakkaan kokemaa laatua on mahdollista mitata. 

Mittaamiseen on määritelty viisi osa- aluetta, joita ovat luotettavuus, lupaus, empatia 

ja reagoitavuus sekä aineellisiin osiin liittyvät niin sanotut käsin kosketeltavat 

fyysiset toiminnot.  Luotettavuudella tarkoitetaan palvelua oikeaan aikaan ja sovituin 

kustannuksin. Reagoivuus on palvelun saatavuutta eli pitkien odotusaikojen 

lyhentämistä ja palvelun saatavuutta eri aikoina. Näiden toteutukseen tarvitaan 

henkilöstön kouluttamista.  

Käytännön asiakaskokemuksen rinnalle on noussut keskusteluun emotionaalisten 

tekijöiden vaikutukset asiakaskokemukseen. Berry, Carpone ja Haeckel (2002) 

tuovat esille emotionaalisia tekijöiden vaikutuksia palveluliiketoiminnassa ja 

korostivat erityisesti kokonaisuuden ymmärtämistä ja johtamista toiminnan 

edistämisen näkökulmasta.  Rawson, Duncan ja Jones (2013) toteavat, että 

asiakaskokemus nähdään muodostuvan useampien palvelutapahtumien 

perusteella. Asiakaskokemus nähdään asiakkaan ajatusten, tapaamiskokemusten 

ja henkilökohtaisten tunteiden sekä alitajuisesti tehtyjen tulkintojen subjektiivisena 

summana, mikä muodostuu kokonaisuudessaan yrityksen toiminnasta (Löytänä ym. 

2011:12-14). Myös Grönroos (2011) näkee, että asiakaskokemuksessa puhutaan 

palvelukeskeisestä paradigmasta, missä lähtökohtana on kokemusten merkitys ja 

käyttäjälähtöisyys. Tässä arvoa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ja näin ollen 

asiakaskokemus on merkittävässä roolissa, koska ollaan kiinnostuneita siitä, miten 

asiakas kokee ja tuntee.  

Asiakaskokemuksessa yhdistyy brändi- laatu-ja asiakassuhteen lujuuden 

näkökulmat. Asiakastyytyväisyyttä koskevassa kirjallisuudessa on vaikeaa 

määrittää tapahtumien sarjaa, mikä on asiakastyytyväisyyden mittarina. Kuluttajat 

nähdään yhä vahvemmin päätöksentekijöinä, joita ohjaavat tietoiset brändivalinnat 

ja tunteet.  Vuosituhannen vaihteen jälkeen moni kiinnostui tarjoamaan ajatuksiaan 

asiakaskokemuksesta arvonluonnin välineenä asiakkaalle ja yritykselle (esim. 

Pullman & Gross 2004; Meyer & Schwager 2007; Palmer 2010.) Asiakasuskollisuus 
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ja tunnesiteen luominen ovat asiakaskokemuksen johtamisen tavoitteita. 

Asiakasuskollisuuden pohja muodostuu tunneperäisestä kokemuksesta ja 

asiakasta tyydyttävistä tuoteominaisuuksista (Gentile ym. 2007: 395). 

 

     Taulukko 3.  Eri tutkijoiden määrittelyt asiakaskokemuksesta.  

 

Tutkija  Määritelmä  Asiayhteys   
Holbrook & 
Hirchman 1982  

 

Ympäristö- ja kuluttajamuuttujat ja tunteet vaikuttavat sekä ohjaavat 
asiakaskokemuksen syntymistä. Kuluttajien käyttäytyminen on 
monimutkainen kokonaisuus, joita ei voida täysin selittää 
rationaalisten ja objektiivisten syy-seuraus -suhteiden avulla. 

Yleinen  

Pine & Gilmore 
1999 

Kokemuksen tulee olla ainutlaatuinen, viihteellinen, ja tiedollinen. Yleinen  

Berry ym. 2002 Asiakaskokemukseen vaikuttavat kaikki mitä asiakas havaitsee tai 
aistii. Lisäksi siihen vaikuttavat ne tekijät joiden poissaolon asiakas 
huomaa. Asiakaskokemus nähdään vihjeinä, jotka jaetaan 
funktionaalisiin ja emotionaalisiin tunteisiin.  

Yleinen  

Rawson, Duncan 
ja Jones 2013 

Asiakaskokemus muodostuu useampien kohtaamisten perusteella. 
Asiakaskokemus on ajatusten, tapaamisten ja tunteiden sekä 
alitajuisesti tehtyjen tulkintojen subjektiivinen summa, mikä muodostuu 
yrityksen toiminnasta. 

Yleinen  

LaSalle & Britton 
2003 

 

Asiakaskokemus on vastavaikutus, mikä muodostuu yhdestä tai 
useasta kontaktista asiakkaan ja yrityksen tai asiakkaan ja tuotteen 
välillä. reaktio johtaa asiakasarvon muodostumiseen.  

Yleinen, 
B2B  

Gentile ym 2007 

 

Asiakaskokemus syntyy asiakkaan ja yrityksen sekä tuotteen 
välisessä kohtaamisessa.  Asiakkaan kokema arvo jakautuu 
utilitaristiseen ja hedonistiseen arvoon. Arvo nähdään johtavan 
taloudellisen ja aineettoman pääoman kasvuun. 

Yleinen  

B2B 

Meyer & 
Schwager 2007 

Asiakaskokemus on yksilöllinen reaktio suoraan tai epäsuorasti 
asiakkaan ja yrityksen välillä. Tyytyväisyys on positiivisten 
kokemusten summa.  

Yleinen  

Grewal, Gevy & 
Kumar 2009 

 

Asiakaskokemus muodostuu yrityksen tekijöistä, joita ovat esim, hinta, 
tuotteet, toimitusketju ja sijainti. Asiakaskokemukseen vaikuttavat 
kaikki asiakkaan ja yrityksen välillä tapahtuvat kosketukset. 

Yleinen  

Verhoef ym. 2009 Asiakaskokemus on kokonaisvaltaista, mikä muodostuu asiakkaan 
emotionaalisista, sosiaalisista ja fyysisistä reaktioista. 
Asiakaskokemukseen vaikuttaa yrityksen kontrolloimat tekijät. Lisäksi 
vaikutusta on sellaisilla tekijöillä, joihin yritys ei voi vaikuttaa. 
Asiakaskokemus sisältää erilaisia vaiheita, joita sosiaalinen ympäristö, 
palvelurajapinta, ilmapiiri, valikoima, hinta, monikanavaisuus, brändi ja 
moninaiset tilannetekijät.  

Yleinen  

Payne ym. 2009 Asiakas ja yritys luovat yhdessä asiakaskokemuksen. Yhteisluontiin 
liittyy useita prosesseja, joista osa on yleisiä ja osa hyvin 
kontekstisidonnaisia sekä asiakassuhteen keston mukaan vaihtelevia. 

Yleinen  

Lemke, Clark & 
Wilson 2011 

Asiakaskokemus on asiakkaan yksilöllinen kokemus suoraan ja 
epäsuorasti yrityksen kanssa.  

Yleinen  
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Taulukosta 3 käy ilmi eri tutkijoiden määritelmiä asiakaskokemuksesta. 

Määritelmistä on löydettävissä paljon samaa, mutta sävyerot on huomioitava. 

Yhteenvetona asiakaskokemus nähdään yksilöllisenä kokemuksena ja sen 

nähdään muodostuvan useista tekijöistä. Tekijät voivat olla yrityksen hallittavissa 

olevia tai vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia. Määritelmien suurin 

eroavaisuus on siinä, nähdäänkö asiakaskokemus asiakassuhteeseen liittyvänä 

kokonaisvaltaisena käsitteenä vai yksittäisenä kokemuksena. Asiakkaiden 

tyytyväisyys nähdään asiakaskokemuksen koettuna laatuna, mikä vaikuttaa 

suositteluun ja uskollisuuteen. Asiakaskokemus on noussut tärkeäksi 

tutkimuskohteeksi. Erityisesti asiakaskohtaamisen merkitys painottuu aiheeseen 

liittyvissä tutkimuksissa. (Verhoef ym. 2009, 32.) 

 

3.2. Asiakaskokemuksen ja arvon muodostuminen  

 

Asiakaskokemus muodostuu eri tasoilla, joita nähdään olevan rationaalinen, 

tunneperäinen, aistinvarainen ja henkinen taso. Kontaktit voivat olla suoria tai 

epäsuoria, jotka liittyvät palvelu, kulutus- ja viestintätapahtumaan. Asiakkaat 

arvioivat kokemuksia erilaisissa kohtaamisissa, yksilöllisten odotusten ja yritysten 

muodostamien ärsykkeiden kautta (Verhoef ym. 2009; Lemke ym. 2011.) Verhoef 

(2009) on jaotellut asiakaskokemuksen muodostumisen eri tekijöihin, jotka on 

kuvattu kuviossa 8. Näitä tekijöitä ovat fyysinen tai virtuaalinen ympäristö, brändi, 

palveluympäristö, asiakkaan henkilökohtaiset kokemukset, yleiset tekijät, 

sosiaalinen ympäristö, tuote- ja palveluvalikoima ja hinta.  
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Kuvio 7. Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät (mukaillen Verhoef ym. 2009)  

 

Asiakaskokemukseen vaikuttaa asiakkaiden väliset yksilölliset erot ajan kuluessa 

muuttuvissa tunteissa ja tilannetekijöissä. Huomioitavaa on, ettei kokonaisvaltaista 

käsitystä asiakaskokemuksesta voida muodostaa vain asiakasta, tilannetekijöitä ja 

tunteita yksittäin arvioituna (Palmer 2010, 201-202.) 

Hyödykkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kokemukset ovat yksilöllisiä. 

Kokemukset itsessään ovat osa yksilöä, jotka ovat sidoksissa tapahtumaan 

emotionaalisella, älyllisellä, fyysisellä ja jopa hengellisellä tasolla. Kaksi eri ihmistä 

ei siis koe samaa tapahtumaa samalla tavalla. Asiakaskokemus voidaan nähdä 

kahtena janana. Toinen aktiivisesta osallistumisesta passiiviseen ja toinen 

kokemuksen vastaanotosta siihen syventymiseen. Kun nämä janat menevät 

ristikkäin, muodostuu siitä asiakaskokemuksen neljä kohtaa, joita ovat 

viihdyttävyys, esteettisyys, opettavaisuus ja eskapistisuus (Pine & Gilmore 1999, 

46). Tämä näkemys, kuten myös monen muun tutkijan ajatukset ovat saaneet 

kritiikkiä Poulsonilta & Kalelta (2004). He suhtautuvat sarkastisesti väitteisiin 

markkinoinnin vallankumouksesta, jossa asiakaskokemuksen rooli on kasvava. 

Heillä on näkemys siitä, ettei asiakaskokemusta ei ole määritelty loppuun asti ja 
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asiakkaat hakevat enemmänkin hyödyllisyyttä (esim. sujuvaa ostotilannetta) kuin 

kokemuksia.   

Asiakaskokemukseen liittyvissä tutkimuksissa ollaan pääosin samaa mieltä siitä, 

että asiakaskokemuksen tulisi tuottaa asiakkaalle arvoa, jotta voidaan puhua 

kokemuksen onnistumisesta. Asiakasarvon luonti nähdään alkavan alkaa, kun 

yrityksillä on ymmärrys asiakkaan arvonluontiprosessista (Payne, Storbacka, Frow 

2008, 88.) Arvon määrittelyyn asiakkaan näkökulmasta löytyy paljon erilaisia tapoja 

eikä määrittelyä voida tehdä tyhjentävästi. Voidaan kuitenkin todeta, että 

perusmäärittelyssä asiakkaan kokema arvo nähdään usein palvelun tai tuotteen 

kustannusten ja hyödyn välinen suhde (Woodruff &Gardial 1996, 57.) Asiakkaalle 

merkitsevät arvot voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen, joista kaikki liittyvät 

yrityksen kilpailukykyyn. Kuviossa 8 tuodaan esille tarkemmin neljän osa- alueen 

tekijät, jotka nähdään vaikuttavan yrityksen selviytymiseen kilpailluilla markkinoilla. 

On hyvä huomioida, että arvo on tarkoittaa yksittäiselle asiakkaalle eri asioita 

(Löytänä ym. 2014, 18.) 

 

 

Kuvio 8. Arvonmuodostumisen tekijät (mukaillen Löytänä & Korkiakoski 2014, 18)   
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Taloudellinen arvonluonti pohjautuu asiakkaan näkökulmasta halpaan hintaan, mikä 

on helppo kilpailussa kopioida.  Toiminnallisessa arvonluonnissa keskiössä on 

asiakkaan ajan ja vaivan säästäminen. Tässä laatu ja toimintavarmuus kulkevat 

vahvasti mukana, mutta kilpailukeinona tämä on edellistä haastavampi arvonluoja. 

Emotionaalinen arvo toteutuu tunnekokemuksena. Tähän vaikuttaa esimerkiksi 

yksilöllisten tuotteiden tai palvelukokonaisuuksien tuoma tunne. Yksilölliset 

kokemukset ovat merkityksellisiä ja niitä on haastava kopioida. Tästä syystä ne 

toimivat hyvin kilpailukeinoina. Symbolinen arvo muodostuu yrityksen luomista 

mielikuvista ja brändistä, johon voi kokea yhteenkuuluvuutta. Tämä voi olla 

harhaanjohtava keino tuottaa arvoa, mikäli yritys ei pystykään täyttämään annettuja 

odotuksia (Löytänä ym. 2014, 19.)  

Arvo jakautuu kahteen, utilitaariseen ja hedonistiseen. Utilitaarinen on mitattavaa ja 

rationaalista, se ei luo arvoa itse, mutta auttaa saavuttamaan tietyn asetetun 

päämäärän. Palveluiden näkökulmasta utilitaarisia tekijöitä ovat muun muassa hinta 

ja toimitusaika. Hedonistiset tekijät koetaan yksilöllisesti ja ne ovat emotionaalisia. 

Niiden kautta arvoa muodostuu tunteiden, kuten turvallisuuden tunteen kautta. 

Hedonistisiä tekijöitä sisältävä palvelu on asiakkaan kokemukselle 

merkityksellisempi kuin pelkkiä utilitaarisia tekijöitä tarjoava.  Pitkät asiakassuhteet 

tuottavat arvoa ja vahvistavat asiakkaan kokemaa luottamusta (Löytänä & Kortesuo 

2011, 55-56)  

 

3.3. Asiakasymmärryksestä asiakaskokemuksen johtamiseen  

 

Asiakasymmärrys on syvällistä asiakastarpeiden ja käyttäytymisen ymmärtämistä. 

Asiakkaan rooli ymmärryksen tuottamisessa on keskeistä (Arantola 2006, 53). Kyky 

ymmärtää asiakasta auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan 

moninaisiin tarpeisiin. Asiakasymmärrys on tärkeä väline liiketoiminnan 

menestymisen kannalta. Tämän ymmärryksen avulla palveluliiketoiminnassa 

pystytään luomaan uusia, toimivia palvelukonsepteja. Asiakasymmärrykseen 

hyödynnetään kerättyjä asiakastietoja ja oikein hyödynnettynä tietoja voidaan 

käyttää tukemaan innovointia, resurssien kohdentamista (Barwisen & Meehanin 
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2011, 342-343). Yrityksen on jatkuvasti mietittävä keitä asiakkaat ovat, mitä he 

tarvitsevat ja ajattelevat. Yrityksen yhteinen ymmärrys asiakkaasta jalostuu 

uudistuneeksi liiketoiminnaksi, jonka kautta uusiksi asiakkaiksi (Frow & Payne, 

2007: 89.) Holbrook & Hirschman (1982) mallintavat tutkimuksessaan tavan, jolla 

yritys voi hyötyä asiakaskokemuksen tunnistamisesta. He painottivat 

asiakaskyselyjä ja yrityksen halua näin tunnistaa asiakkaan tunteet, mielihyvän ja 

esteettisyyden. Yritysten haasteena on, että ne tunnistavat asiakkaiden tottumukset 

ja tulot, mutta eivät tunne ajatuksia, tunteita, jotka ovat syy asiakkaan toiminnalle. 

Jos näitä ei tunnisteta, niin asiakastyytyväisyyttä ei saada kasvatettua.  

Yritys voi vaikuttaa asiakaskokemuksen syntymiseen, mutta kaikkia sen 

muodostumiseen liittyviä tekijöitä ei voi johtaa ja ohjata. Yritys voi vaikuttaa 

fyysiseen palveluympäristöön ja rekrytoinnin kautta henkilöstöön vaikuttaviin 

tekijöihin. Johdettavissa ovat myös ydintuotteen/palvelun tekniset ominaisuudet, 

palveluvalikoima ja hinnoittelu. Osin yritys voi hallita markkinointia ja viestintää sekä 

imagotekijöitä. Sosiaalista ympäristöä, kuten toisia asiakkaita ja heidän positiivisia 

tai negatiivisia vaikutustaan on haastavaa hallita. Kokemustaloudessa on 

kokonaisvaltaisten asiakaskokemusten ja sen kyvykkäästä johtamisesta tullut 

yrityksille tärkeä osa menestyksekästä toimintaa (Pine & Gilmore 1998, 2008; Meyer 

& Schwager 2007; Grewal; Levy; Kumar 2009.)   

Asiakaskokemuksen johtaminen tarkoittaa yrityksen pyrkimystä hallita asiakkaiden 

kokemuksia ja luomaan kokemuksista kokonaisvaltaisia kaikissa 

asiakaskohtaamisissa ja muissa tilanteissa, missä asiakaskokemus syntyy. 

Yritysten on panostettava asiakaskokemukseen luodakseen kilpailuetua ja 

onnistuakseen tekemään palvelusta ainutlaatuista. Tähän tarvitaan 

asiakasymmärrystä ja hyvää asiakaskokemuksen johtamista. Asiakaskokemuksen 

johtamisen tavoitteen katsotaan painottuvan asiakasuskollisuuden ylläpitämiseen ja 

tunnesiteen luomiseen yrityksen ja asiakkaan välille (Berry, Carbone & haechel 

2002; Schmitt 2003, 215; Gentile ym. 2007.) Ryder (2007) on todennut 

asiakaskokemuksen johtamisen tärkeimpänä tavoitteena kassavirran 

kasvattamisen ja riskien pienentämisen taloudellisiin tekijöihin liittyen. Löytänä & 

Kortesuo (2011) näkevät taas onnistuneen asiakaskokemuksen johtamisen etuina 

asiakkaan sitoutumisen yritykseen, asiakastyytyväisyyden kohoamisen, 
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suositteluhalukkuuden, asiakassuhteiden elinkaaren pidentymisen, 

uusasiakashankinnan kustannusten pienentymisen ja brändin arvon lisääntymisen. 

Asiakaskokemuksesta puhuttaessa tulisi ymmärtää laajemmin millaiset 

johtamisstrategiat vaikuttavat positiivisimmin kuluttajien kokemaan 

asiakaskokemukseen pitkällä aikavälillä. Johtamisstrategioiden ymmärtämiseksi 

tulisi tutkia yritysten nykyisiä asiakaskokemuksen johtamisen strategioita, jotta 

saataisiin lisäymmärrystä, joiden pohjalta olisi mahdollista laatia teorialuokitteluja 

mahdollisille lisätutkimuksille. Asiakaskokemuksen johtamisessa tavoitteena on 

luoda asiakkaille mieleenpainuvia kokemuksia ja maksimoida asiakkaille yrityksen 

tuottama arvo niin, että se myös kasvattaa yrityksen tuottoa. Asiakaskokemuksen 

kipupisteet saadaan pääosin tai kokonaan poistettua, kun asiakaskokemusta 

johdetaan onnistuneesti (Löytänä ym.  2011 ,12-14.) 

Grönroos (1990) painottaa myös sitä, kuinka yrityksellä tulee olla vahva osaaminen 

johtaa palveluita oikealla tavalla, mikäli se haluaa toimia palvelualalla 

menestyksekkäästi. Hän jaottelee johtamisen tavoitteet seuraavasti.  

Yrityksessä on ymmärrettävä:  

1) Mikä on palvelun merkitys ja minkälaista arvoa ja hyötyä asiakas saa 

käyttäessään yrityksen palveluita. 

2) Miten organisaatio voi tuottaa ja tarjota asiakkaalle laatua ja hyötyä. 

3) Miten organisaatio tulee rakentaa ja miten sitä johtaa, jotta laatu ja hyöty 

onnistutaan tuottamaan. 

4) Miten organisaation on toimittava, että se ottaa huomioon kaikki osapuolet 

(asiakkaat, organisaatio, yhteiskunta ja yhteistyökumppanit), jotka 

osallistuvat laadun ja hyödyn toteuttamiseen.  

 

Jotta asiakaskokemusta voisi johtaa kokonaisvaltaisesti tulisi tunnistaa yksittäisten 

asiakkaiden kokemukset palvelutapahtuman aikana. Asiakaskokemukseen ei ole 

täysin mahdollista vaikuttaa onnistuneesti, mutta yrityksissä voidaan tehdä tietoinen 

päätös, millaisia kokemuksia pyritään luomaan (Löytänä ym. 2011, 11). Yrityksen 

taito ymmärtää ja hyödyntää asiakkaitaan on asiakasarvon luomisen lähtökohta. 

Tämän ymmärryksen avulla luodaan onnistuneita ja johdettavia palvelukonsepteja. 
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Jos konseptit eivät seuraa aikaansa ne menettävät toimivuutensa ja vaarana on 

asiakkaiden siirtyminen kilpailijoille. Asiakaskokemuksen johtamisella pyritään 

hallitsemaan siis kokonaisvaltaisesti niitä tilanteita, joissa asiakaskokemuksia 

syntyy. Asiakasuskollisuuden luominen eli tunnesiteen aikaansaaminen nähdään 

myös merkittävä osana asiakaskokemuksen johtamista (Schmitt 2003; Gentile ym. 

2007; Grewal ym.2009; Puccinelli ym.2009.) 

Asiakaskokemuksen johtamisen työkaluna on usein käytössä jokin järjestelmä, 

missä valtavaa tietomäärää voidaan käsitellä ja yhdistää kokonaisuuksiksi, jotta 

kokonaisvaltaisen asiakkaan lähestymistavan rakentaminen olisi mahdollista. 

Järjestelmään rekisteröidään asiakkaan kokemukset, joita ovat esimerkiksi 

asiakaspalautteet eri kanavista. Näiden tietojen pohjalta voidaan rakentaa 

kokonaisvaltaista ja uutta lähestymistapaa. Yrityksissä on aika siirtyä 

asiakassuhteiden johtamisessa käytetystä CRM (customer relationship 

management), numeraalisesta asiakastiedosta yhä vahvemmin CEM (customer 

experience management) pohjaiseen seurantaan, mikä tuottaa tietoa asiakkaan 

subjektiivisesta kokemuksesta. Asiakassuhteiden johtamisen (CRM) yhteydessä 

puhutaan järjestelmistä, mikä pyrkii taltioimaan, analysoimaan ja hyödyntämään 

numeerista asiakastietoa. Asiakaskokemuksen johtaminen (CEM) kerää puolestaan 

myyntilukujen ja esimerkiksi markkinointitutkimuksen, asiakaskyselyiden avulla 

tietoa asiakkaisen kokemuksista ja ajatuksista. CEM kykenee yrityksen ja asiakkaan 

välisten kosketuspintojen yhdistämiseen niin tiedon keräämisessä kuin 

aktiivisuudessa asiakkaaseen päin. Tämän kautta palveluita voidaan muokata yhä 

paremmin vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja tuottamaan arvoa eli 

asiakastyytyväisyyttä (Schmitt 2003, 16-17; Gentile ym. 2007; Verhoef ym. 2009) 

Meyer& Schwager 2007.) 
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3.4. Teoreettinen viitekehys  

 

Tutkimus pyrkii kuvaamaan asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä 

hammaslääkäriketjun palveluprosessissa asiakkaan näkökulmasta. Yrityksen 

ydinpalvelu on hammaslääkärihoitokäynti, johon asiakas osallistuu tunne- ja 

tiedollisella tasolla. Asiakkaat hakevat palvelusta käytännöllisyyttä ja ratkaisuja, 

eivät niinkään unohtumattomia elämyksiä. Asiakkailla voi olla erilaisia tunneperäisiä 

odotuksia tai sitoumuksia yritykseen. Asiakkaisiin voi vedota yrityksen imago, 

tuttuus tai paikallisuus, jonka perusteella valitsevat palveluntuottajan ja luovat omat 

henkilökohtaiset odotukset palvelua kohtaan.  

Tutkimuksen tarkoituksena on saada esille asiakkaiden ääni yrityksen ulkoa päin. 

Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä asiakaskokemus muodostuu 

operatiivisen ja strategisen toiminnan ja palvelujen välityksellä.  

 

Kuvio 9.  Asiakaskokemuksen rakentuminen palveluliiketoiminnassa  
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Varsinaisen teoreettisen viitekehyksen taustalla vaikuttavat asiakaskokemuksen 

rakentumiseen liittyvät palaset, jotka on hyvä ymmärtää palveluliiketoiminnan 

asiakaskokemuksen muodostumista tarkastellessa.  Teoreettinen viitekehys 

pohjautuu hyvin asiakaskokemusnäkökulmaan, mutta sen taustalle on mallinnettu 

palveluiden muotoutumisen ajatusta (kuvio 9). Palvelut ja asiakasymmärrys ovat 

olennainen osa palveluiden muotoilua, joista yhdessä muodostuu asiakaskokemus. 

Asiakaskokemus muodostuu yrityksen tarjoamien kosketuspisteiden ja asiakkaan 

välille.  Palvelumuotoilun avulla yritys pystyy muotoilemaan tarjoamansa palvelut 

strategisesti oikein. On hyvä huomioida, ettei palvelumuotoilussa asiakasta nähdä 

kokonaan kohteena, koska palvelumuotoilun avulla ei voida vaikuttaa kaikkiin 

asiakkaan tekemiin päätöksiin ja ympäristötekijöihin. Asiakasymmärrys nähdään 

tärkeänä, koska asiakkaan omat yksilölliset piirteet vaikuttavat 

asiakaskokemukseen. Palvelun ymmärtäminen tärkeänä, moninaisena ja ajallisena 

liiketoiminnan osana vaikuttaa palveluiden muotoiluun yhdessä 

asiakasymmärryksen kanssa. Kokonaisuuden ydin on siis kokemus, mikä 

muodostuu asiakkaan ja palvelun kohdatessa.  

Seuraavassa kuviossa (Kuvio 10) on yhdistetty aikaisemmin esitetyn teorian 

pohjalta tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät asiakaskokemukseen 

vaikuttavat tekijät. Kuvion tarkoituksena on kuvata tutkimuksen teoreettista 

viitekehystä. Tausta-ajatuksena on asiakaskokemuksen muodostuminen 

yhteistoiminnassa eli erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ja yrityksen 

välillä. Kuvion tarkoituksena on korostaa asiakaskokemuksen monimuotoisuutta ja 

miten se muodostuu useiden erilaisten vuorovaikutustilanteiden seurauksena 

yksilöllisesti. Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa kokemukseen 

tukemalla asiakasta ja tarjoamalla erilaisia hyödynnettäviä resursseja asiakkaan 

käyttöön. Asiakaskokemuksen seuraus on asiakastyytyväisyys, joten 

asiakaskokemuksen laatu voidaan katsoa vastaavan asiakastyytyväisyyttä. 

Asiakastyytyväisyys voidaan nähdä lisäävän sitoutuneisuutta ja suosittelevuutta.  
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Kuvio 10. Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät palveluliiketoiminnassa  

Asiakaskokemus  

Yrityksen fyysinen palveluympäristö
tunnelma
tuoksu

sisustus
asiakaspalveluhenkilöstö

Ydinpalvelu
Tekninen  ja toiminnallinen laatu 

Valikoima 
Hinta    

Markkinointi (kanta-asiakkuus, kampanjointi) 

Aikaisemmat kokemukset 

Asiakkaaseen ja yritykseen liittyvät  
tilannekohtaiset tekijät  

Sosiaalinen ympäristö
Muut asiakkaat 

Henkilöstö   

Brändi ja imago 

Asiakaspalvelukokokemus
Ydintuotteen kulutuskokemus 

Kommunikointi 
asiakaspalveluhenkilöstön kanssa 

Palveluprosessin laatu
Tilannetekijät 

Asiakaskokemuksen 
laatu ja 

asiakastyytyväisyys  

Sitoutuneisuus  

Suosittelevuus   
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tässä luvussa esitellään tutkimusmenetelmät (luku 4.1.) Alaluvussa (4.2.) 

käsitellään aineiston keräämistä ja lopuksi kuvataan aineiston käsittelyä ja analyysiä 

(luku 4.3). Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä kohdeyrityksessä asioineilta 

asiakkailta asiakaskokemustarinoita eli narratiiveja. Laadullisen tutkimusotteen 

tarkoituksena on tuoda esille asiakkaiden kokemuksia palveluprosessissa.  

 

4.1. Tutkimusmenetelmät  

 

Tutkimusmenetelmän ja analyysin tulee sopia tutkittavaan ilmiöön. Empiiriset 

tutkimusmenetelmät jaetaan kvalitatiivisiin eli laadullisiin ja kvantitatiivisiin eli 

määrällisiin menetelmiin. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on perinteisesti 

käytetty liiketaloustieteissä. Tilastollinen menetelmä ei välttämättä pystyisi 

mittaamaan asiakkaiden henkilökohtaisista kokemuksista yhtä monipuolisesti ja 

avoimesti kuin laadullinen menetelmä. Palmer (2010) toteaa, että kvantitatiivisen 

tutkimusotteen haaste olisi ollut kokemuksellisuuden tutkimisessa tilannekohtaisten 

muuttujien operationalisointi ja muuttujien laatiminen. Lisäksi hän on vertaillut 

kriittisesti eri tutkimusmenetelmien käyttöä liittyen asiakaskokemuksen tutkimiseen. 

Hän on todennut tutkijoiden vahvemmin kallistuvan laadullisen tutkimukseen ilmiön 

monimutkaisuuden vuoksi. Laadullinen tutkimus tarkastelee ilmiötä usein 

yksittäistapauksen kautta tutkittavien näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 27.) 

Laadullinen tutkimus kuvaa, ymmärtää ja tulkitsee ilmiötä ja tapahtumia. Tästä 

syystä laadullinen tutkimus soveltuu tämän tutkimuksen toteutustavaksi. 

Laadullinen tutkimus antaa tutkijalle mahdollisuuden perehtyä ilmiöön sen 

yksilöllisessä kontekstissa.  Laadullinen tutkimus vastaa siihen, kuinka asiat toimivat 

toimintaympäristössä ja miksi juuri tietyllä tavalla. Tutkijalla on mahdollisuus tehdä 

alustavia päätelmiä jo aineistonkeruun aikana (Gummersson 2005, 312-313.) 

Laadullisen tutkimuksen menetelmävalintaa vahvisti myös se, että tutkimuksessa 

pyritään tuottamaan käytännössä hyödynnettävää tietoa johtamisen tueksi. 
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Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään, tulkitsemaan ja kuvaamaan 

tilannekohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä (Eskola & Suoranta 2005, 15). Kun halutaan 

kuvailla ihmisten yksilöllisiä kokemuksia ja pyrkiä ymmärtämään tätä kautta 

tutkittavaa ilmiötä, niin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä tukee tätä 

parhaiten. Laadullinen tutkimus on ymmärtävää tutkimusta. Tutkimusongelma ohjaa 

päätöksentekoa kaikissa tutkimuksen vaiheissa, mutta tutkimusongelmaa voi 

tarkentaa vielä tutkimuksen aikana. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 27; Hirsjärvi ja Hurme 

2000, 16.) 

Tutkimuksen toteutetukseen käytettiin narratiivista tutkimusmenetelmää, jossa 

pyrittiin tarinankerronnallisin menetelmin syventämään asiakasymmärrystä. 

Asiakaskokemustarina on kuvaus asiakaskokemuksesta ja sen tarkoitus on kertoa 

mitä asiakas odotti ja toivoi ja miten prosessi vastasi odotuksiin. Tarina keskittyy 

asiakkaan näkemyksiin ja kokemuksiin palvelun elementeistä, kohtauspisteistä ja 

ne saattavat erota hyvinkin yrityksen näkemyksistä. Palvelutarinoiden kautta 

yksittäisistä havainnoista voidaan rakentaa kokonaisuuksia, jotka auttavat 

ymmärtämään käyttäjän odotuksia. Asiakaskokemustarinoiden kautta oli tarkoitus 

saada ymmärrystä siitä, mitkä ovat palveluprosessin sisällä tärkeimmät tekijät, jotta 

yritys pystyisi vastaamaan asiakkaan odotuksiin jatkossa yhä monipuolisemmin.  

Tutkimuksen aihetta tarkasteltiin palveluyrityskontekstissa ja näkökulma on 

yrityksen ulkopuolelta sisälle päin, kuluttaja-asiakkaan asiakaskokemus. 

Asiakaskokemus sisältää monia elementtejä, kuten viestinnän, brändin ja 

palveluympäristön sekä tilannetekijät. Tutkittavan yrityksen palvelukonsepti sisältää 

asiakkaiden kohtaamista teknologian välityksellä (internet, puhelin) ja kasvotusten 

palvelutapahtuman yhteydessä. Palvelukonseptin prosesseissa pyritään 

mahdollisemman pieneen eroon asiakkaan odotuksen ja kokemuksen välillä. 
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4.2. Asiakaskokemustarinat aineistona  

 

Tutkimusaineisto koostui kesällä 2017 kerätystä aineistosta. 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin asiakaskokemustarinoita eli narratiiveja 

itsedokumentoinnin muodossa. Narratiivisuus viittaa lähestymistapaan, mikä 

kohdistaa huomion tarinoihin tiedon välittäjänä. Narratiivisuus nähdään pohjautuvan 

konstruktivistiseen näkemykseen, missä määritellään taustalla olevaa käsitystä 

tiedosta ja sen olemuksesta (Heikkinen 2007, 142-145.) Tieteellisessä 

keskustelussa narratiivit nähdään perustana sille, kuinka yksilöt ymmärtävät, 

selittävät ja jäsentävät elämää ja sosiaalisia suhteitaan. Ihmisillä on tapana tulkita 

asioita kertomuksina, mihin liitetään aikaisempi kertomus eli tieto. Narratiivisessa 

tutkimuksessa yleistäminen on teoreettista ja tapausmäärä on usein pieni ja valittu 

tarkoituksenmukaisesti (Erikson & Kovalainen 2008, 210.) Narratiivinen tutkimus 

kertoo, miten tutkittavat ajattelevat ja ymmärtävät. Narratiivisella tutkimuksella 

saadaan tutkittavan ilmiön kautta tietoa käytännön työelämän kehittämiseen. Tarina 

on tapahtumaketju ja se liittyy tiettyyn tilanteeseen. Tarinassa on alku ja loppu, se 

voi olla kuvitteellinen tai todellinen. Narratiivi voi olla vapaamuotoinen tarina tai 

juonellisesti ja ajallisesti etenevä. Tarinoiden sisältämiin tapahtumiin liittyy tunne- ja 

arvolatauksia. Kaikkein lyhyimmillään narratiivi voi olla sanan mittainen. Narratiivi 

on tarina, jossa ei välttämättä ole kronologista järjestystä, mutta se liittyy tiettyyn 

aikaan ja kontekstiin. Tarinallisuuteen perustuva tutkimus antaa tutkittaville 

mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä tutkittavasta kohteesta omin sanoin. 

Tarinat herättävät tuntemuksia kertojassa että yleisössä. Samasta tapahtumasta 

kerrotut tarinat ovat yksilökohtaisia ja eri näkökulmista kerrottuja. Tästä syystä 

tutkijan tulkilta on totuudesta vain yksi versio (Kohonen, 2011, 198; Erikson & 

Kovalainen 2008, 212.)  

Asiakaskokemustarinat kerättiin sähköisesti lomakekyselyllä, johon oli mahdollisuus 

vastata anonyymisti. Menetelmä sopii hyvin kokemusten tutkimiseen. Asiakkaat 

pystyivät menetelmän avulla pohtimaan omaa kokemustaan ja tuomaan sen julki 

tarinan muodossa ja keskittyen juuri haluamaansa näkökulmaan tai asiaan 

(Mattelmäki 2006, 39.) Tutkimukseen osallistuneet henkilöt saivat itse valita 

tapahtuman ja asiointipaikan, josta he kirjoittivat oman asiakaskokemustarinansa 
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liittyen hammashoitokokemukseen. Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin 

kuvaamaan omaa asiakaskokemustaan hammaslääkäriketjun palveluprosessin 

vaiheissa erityisesti omat tunteet huomioiden. Tarinoiden tarkoituksena oli nostaa 

esille asiakkaille tärkeitä asioita palveluprosessin vaiheissa. 

Asiakaskokemustarinoissa kirjoittajat kuvailivat monipuolisesti erilaisia 

palvelutilanteita, omia tuntemuksiaan ja odotuksiaan hammaslääkärikäyntiin liittyen 

ajanvarauksesta jälkitunnelmiin. 

Tarkoituksena oli hakea asiakaskokemustarinoista ilmauksia, jotka kuvasivat 

yleisesti kokemukseen liittyviä tekijöitä. Erityisesti oltiin kiinnostuneita kaikista 

asiakaskokemukseen liittyvistä tunnetekijöistä, joita asiakkaat halusivat 

tarinoissaan nostaa esille. Näitä olivat esimerkiksi ”ajanvaraus toimi onnistuneesti 

ja aikoja oli nopeasti tarjolla” tai hoitohenkilö suhtautui ammattitaitoisesti pelkooni ja 

tarjosi kivunlievitystä”. Lisäksi tarinoista pyrittiin löytämään palvelun laatuun 

vaikuttavia tekijöitä. Tarinoista etsittiin lisäksi ilmauksia, jotka kuvasivat aikaisempia 

kokemuksia ja tietoa tutkittavasta yrityksestä tai hoitohenkilön ominaisuuksista.  

Tarkoituksena oli saada tarinoiden avulla lisää ymmärrystä palvelujen 

kehittämistyöhön, jotta yritys pystyisi vastaamaan tulevaisuudessa paremmin 

asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin palvelukontaktipisteissä. Myös 

asiakaskokemuksen johtamisen näkökulmasta tarinoiden sisällön ymmärtäminen 

on tärkeää. Tämä edellyttää tarinan kirjoittajien antamien merkitysten 

ymmärtämistä. Jokainen kokee samankin asian henkilökohtaisesti eri tavalla 

(Moilanen& Räihä 2010, 46.) 

Tutkimuksessa tarinat ovat tutkittavien todellisia kuvauksia asiakaskokemuksesta. 

Tutkimuksen asiakaskokemustarinat antavat erityisesti äänen 

vuorovaikutustilanteille. Tarinat ovat tulkintoja siitä, mitä palveluprosessin eri 

vaiheissa tapahtui ja mitkä tekijät olivat merkityksellisiä asiakkaille kokemukseen 

liittyen. Aineiston analyysissä haetaan ilmauksia, jotka kertovat tutkittavien 

kokemuksia palvelutapahtumista, onnistumisista tai epäonnistumisista. Teksteistä 

etsitään myös ilmaisuja, joissa tutkittavat kuvasivat palveluprosessin vaiheita 

suhteessa aikaisempiin kokemuksiin, odotuksiin tai tietoon kohdeyrityksestä.  
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Narratiivisen tutkimuksen aineistoa voidaan kerätä kirjallisesti ja suullisesti. Myös 

valokuvat, päiväkirjojat ja kirjeet voivat olla narratiivista aineistoa, jotka eivät alun 

perin ole tarkoitettu tutkimustarkoitukseen (Erikson & Kovalainen 2008, 210.)  

 

4.3. Aineiston kerääminen  

 

Asiakaskokemustarinat kerättiin kohdeyrityksen kuluttaja-asiakkailta, jotka olivat 

asioineet yrityksen vastaanotoilla 14.-16.6.2017. Kohdeyrityksen viidelletoista 

vastaanotolle lähetettiin sähköpostitse tutkimuslupapyyntökaavakkeita, jotka 

tulostettiin jokaisella vastaanotolla erikseen. Vastaanottokohtaisesti asiakkaille 

kysyttiin halukkuutta osallistua tutkimukseen ja he allekirjoittivat suostumuksen 

kyselyn lähettämiseen sähköpostitse. Asiakkaista 82 antoi luvan tutkimuskyselyn 

lähettämiseen. Lupa ei velvoittanut tutkimukseen vastaamiseen. Lupakyselyn 

jälkeen vastaajille lähetettiin sähköpostitse saatekirje ja linkki Webropol-alustalla 

luotuun sähköiseen kyselyyn. Tutkimuskysely sisälsi muutaman taustakysymyksen, 

mutta pääpaino oli vapaamuotoisella asiakaskokemustarinan kirjoittamisella.  

Tutkimuskyselyyn ei laitettu palautusaikaa, koska oletus oli, että kyselyyn vastataan 

heti tai ei ollenkaan. Saatekirjeessä (Liite 2) pyydettiin asiakkaita kertomaan omin 

sanoin ja vapaamuotoisesti valitsemastaan asiointikokemuksesta palveluntuottajan 

toimipaikassa. Saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen tulosten olevan vain 

opinnäytetyöntekijän käyttöön. Tämä korosti neutraalia ja oppilaitoksen tuottamaa 

kyselyä eikä niinkään yrityksen omaa kyselyä. Saatekirjeen ja kyselylomakkeen 

ymmärrettävyyttä testattiin muutamalla henkilöllä ennen lähettämistä. Kyselyyn 

vastasi 33 osallistujaa. 

 

4.4. Aineiston käsittely ja analyysi  

        

Narratiivisen analyysin ja narratiivien analyysin välille tulee tehdä ero. Narratiivisen 

analyysin tarkoituksena on tuottaa uusi tarina aineistoon perustuen. Narratiivien 
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analyysi taas pohjautuu tarinoiden teemoitteluun ja erilliseen luokitteluun (Heikkinen 

2010,149). Narratiivien ja narratiiviseen analyysiin on neljä erilaista tapaa. 

Ensimmäisessä tavassa analysoidaan narratiivien merkityksiä ja sisältöä. Toisessa 

tavassa keskitytään siihen, miten tarina on rakentunut ja kerrottu. Kolmannessa 

tavassa keskitytään siihen missä kontekstissa (dialogi ja vuorovaikutus) tarina 

kerrotaan. Neljännessä tavassa analyysi pohjautuu siihen, kuinka tarina kerrotaan, 

jotta on mahdollista saavuttaa tietty tulos. (Eriksson & Kovalainen 2008, 219-220.) 

Tässä tutkimuksessa käytetään narratiivien analyysiä. Tarkoituksena on keskittyä 

löytämään tarinan sisällöstä merkityksiä, joita tutkittavat ovat antanet kuvaillessaan 

asiakaskokemustarinoissaan kokemuksiaan ja tuntemuksiaan  

Narratiivien tutkimuksessa on tutkijan omalla viitekehyksellä tärkeä merkitys, koska 

tulosten analyysi perustuu narratiivien ympärille. Tässä tutkimuksessa 

tutkimusaineiston tulkinta perustui teoreettisen perustan antamalle 

esiymmärrykselle aiheesta. Narratiivinen tutkimus ei pyri yleistettävän objektiivisen 

tiedon lisäämiseen vaan yksilölliseen, koska tieto rakentuu moniäänisesti tarinoista 

(Erikson & Kovalainen 2008, 210). 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa 

tutkimuksen aineistosta etsittiin merkityksiä. Ensin aineistoon tutustuttiin yleisellä 

tasolla. Tämän jälkeen tehtiin koodaus ja aineisto pilkottiin käsiteltäviin osiin. 

Koodattu aineisto ryhmiteltiin teemoihin. Aineistosta etsittiin useimmin mainittuja 

kokemukseen vaikuttavia tekijöitä yläotsikoittain. Lisäksi oltiin kiinnostuneita 

palveluntarjoajan valintaan vaikuttaneista tekijöistä sekä asiakkaiden odotuksista 

hammashoitokokemuksen suhteen. Samaa tarkoittavat ilmaisut jaettiin omiin 

lokeroihin. Tämän jälkeen pyrittiin vielä syventämään ymmärrystä tutkimalla 

asiakaskokemustekijöitä tarkemmin ja yhdistämällä ne palveluprosessin vaiheisiin. 

Aineiston analyysin ja teoriatiedon pohjalta tehtiin johtopäätöksiä 

asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä.  

Laadullinen tutkimus elää prosessin eri vaiheissa ja aineisto sekä asetettu 

tutkimusongelma keskustelevat laadullisessa analyysissä. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineisto antaa harvoin suoria vastauksia, joten tutkimuskysymykset 

muokkaantuvat tutkimusprosessin edistyessä. Aineiston käsittelyyn vaikuttaa 

asetettu tutkimuskysymys, tutkimuksen tekijän tapa tehdä valintoja ja nostaa esille 



 
 

44 
 

aineistosta nousevia teemoja jäsentävät aineiston käsittelyvaihetta. Aineiston 

purkaminen perustuu tutkijan esiymmärrykselle, aineiston sisällön ilmiöihin (Eskola 

&Suoranta 2005, 16.)  

Tämän tutkimuksen aineisto tallentui Webropol- ohjelman kautta tietokantaan 

valmiina tekstinä. Teksti siirrettiin Word-pohjalle ja sisällön purkaminen alkoi 

esitutustumisella ja aineiston läpilukemisella muutamaan kertaan. Tämän jälkeen 

aineistosta etsittiin vastaavia ilmauksia, jotka teemoitettiin ja lokeroitiin, mikä helpotti 

aineistosta nousseiden pääteemojen hahmottamista.  

Narratiivien analyysissä käytettiin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysiä voidaan 

tehdä teoria- tai aineistolähtöisesti. Sisällönanalyysissä on tarkoitus muokata 

aineisto tiiviiseen ja selvään muotoon, niin ettei kuitenkaan muuteta tai kadoteta 

sisältöä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107.) Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, koska haluttiin tarkastella aineistoa 

mahdollisimman avoimesti. Analyysi aloitettiin siirtämällä aineisto Webropol- 

järjestelmästä Word tiedostoon lukemisen helpottamiseksi. Aineisto luettiin 

muutamaan kertaan läpi ja samalla aineistosta etsittiin karkeasti toistuvia 

pääteemoja. Yli puolet tarinoista olivat kuvauksia, joissa kirjoittaja kuvasi 

palvelutapahtuman aikajärjestyksessä alusta loppuun. Eli kuvaukset kertoivat siitä, 

miten asiakas teki aikavarauksen hammaslääkäriin, mitä tapahtui hoitokäynnillä ja 

mikä oli hoidon lopputulos. Kaikissa tarinoissa kuvailtiin palvelukokemusta ja 

erityisesti henkilökuntaa sekä omia tuntemuksia palveluun liittyvien. Aineiston 

analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistettiin eli siitä karsittiin kaikki 

sellainen tieto pois, mistä ei ollut olennaista hyötyä tutkimukselle. 

Pelkistämisvaihetta ohjasi asetettu tutkimuskysymys. Pelkistämisvaiheen jälkeen 

löydetyt pääteemat sijoitettiin taulukkoon ja tästä alkoi toinen vaihe, jossa 

yhdistettiin samankaltaiset ilmaisut pääteemojen alle alaluokiksi ja ne nimettiin 

teeman mukaisesti.  
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Taulukko 4. Esimerkki aineiston analyysistä.  

 

Kolmannessa vaiheessa pyrittiin liittämään aineisto teorian käsitteisiin, mitä ohjasi 

aikaisemmin kuvattu teoreettinen viitekehys. Sisällön analyysin pohjalta laadittiin 

taulukko (taulukko 4), johon laskettiin aineiston pääteemojen toistuvuuskerrat. 

Taulukon tarkoituksena oli helpottaa sen ymmärtämistä, mitkä asiat toistuivat eri 

asiakastarinoissa eniten. Sen perusteella voidaan tehdä olettamus, että ne ovat 

asiakkaille myös tärkeimpiä tekijöitä asiakaskokemuksen muodostumisessa.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää asiakaskokemuksia osana 

palveluprosessia. Analysointimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi. Empiirisen 

osuuden asiakaskokemuskertomusten vastaukset tulkittiin teemoituksen kautta. 

Alkuperäinen ilmaus  Pelkistetty 

ilmaus  
Alaluokka  Pääluokka  Yhdistävä 

käsite  
”Minulla on ollut useamman 

kerran akuutti tarve päästä 

vastaanotolle ja kullakin kerralla 

aika on järjestynyt puhelimitse 

tosi nopeasti. Yleisesti 

ajanvarausta toimii moitteetta ja 

hankalasti tarjolla olevia 

aamuaikoja on järjestynyt 

kiitettävästi” 

 

 

tarve aamuajalle 

pikaisesti.  

Monipuolinen 

aikatarjonta  

Ajanvaraus  Palveluprosessi  

” Asioinnin alkuvaiheessa tehtiin 

iso ja kallis hammas "remontti", 

jossa oli mukana useita 

osapuolia ja hoito kesti kauan - 

onnistui täydellisesti aina 

aikataulutuksesta 

lopputulokseen saakka. 

Hoitokäynnit ovat miellyttäviä 

kokemuksia huolimatta 

jonkinasteisesta 

hammaslääkäripelosta. Huonoja 

kokemuksia ei ole, koen, että 

terveydestäni pidetään hyvää 

huolta ja mahdollisiin 

kysymyksiini vastataan” 

Palvelu vastannut 

odotuksia  

Yksilöllinen 

kohtaaminen  

Asiakaspalvelu  Ydinpalvelu  
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Vastaukset ryhmiteltiin aihepiirien mukaan (Tuomi yms. 2009, 90-95). Teemoitusta 

ohjasi karkeasti palveluprosessin vaiheet ja lisäksi aineisto analysointia ohjasi 

teoriatausta. Analyysissä näkyy aikaisemman tiedon ohjailevuus, mutta 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole testata aikaisempaa teoriaa. Tarkoituksena on 

nostaa esille niitä asioita, joita asiakkaat ovat tuoneet ilman johdatteluja esille. 

Aineisto kerättiin hyvin vapaasti. Aineiston analyysin alkuvaiheessa aineistoa 

tulkittiin aineistolähtöisesti. Teoriaosuus ohjasi kuitenkin analyysiä loppuvaiheessa, 

kun asiakkaan kokemukset havainnollistettiin teorian mukaisesti.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET  

Tämä luku esittelee tutkimuksen tulokset. Tutkimuskysely lähetettiin 87 asiakkaalle, 

jotka olivat antaneet luvan tutkimukseen osallistumiseen. Asiakaskokemustarinoita 

kirjoitti 33 tutkimukseen osallistuneista.  Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti. 

Ensimmäinen alaluku (5.1.) esittelee taustamuuttujat. Toinen alaluku (5.2.) käy läpi 

tulokset sisällönerittelyn keinoin taulukon avulla. Neljännessä alaluvussa (5.4.) 

tuodaan esille aineistosta nousseet pääteemat ja asiakaskokemukseen vaikuttavat 

tekijät.  

 

5.1. Taustamuuttujat  

 

Asiakaskokemustarinakysely lähetettiin 82 vastaajalle, joista 33 kirjoitti tarinan. 

Kuten kuviosta 2. nähdään, niin vastaajista naisia oli noin 60% ja miehiä 40%.  

 N Prosentti  

Nainen  19 59,37% 

Mies  13 40,63% 

 

Taulukko 5. Asiakaskokemustarinoiden kirjoittajien sukupuolijakauma.  

Vastaajien ikä jakaantui tutkimuksen otokseen nähden hyvin ja monipuolisesti.  

Suurin osa oli 46-68 (60%) vuotiaita, mikä on tutkimuskohteiden suurimman 

käyttäjäryhmän keski-ikähaarukka.  

 N  Prosentti  

18-25  0 0 

26-35 4 12,5% 

36-45 4 12,5% 

45-68 19 59,37% 

69-  5 15,63% 

Ei valintaa  0 0% 

 

Taulukko 6. Asiakaskokemustarinoiden kirjoittajien vastaajien ikäjakauma. 
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Vastaajista suurin osa oli asioinut vastaanotolla 1-5 tai yli 10 vuotta ja sitoutuneet 

palveluntuottajan palveluihin. Viisi vastaajista oli käyttänyt palvelua ensimmäistä 

kertaa.  

 N Prosentti  

Käytin palvelua ensimmäisen kerran  5 15,62% 

1-5 vuotta  10 31,25% 

6-10 vuotta  5 15,63% 

Yli 10 vuotta 11 34,37% 

Ei valintaa  1 3,13% 

 

Taulukko 7. Asiakaskokemustarinoiden kirjoittajien palvelukokemusvuodet. 

 

Kaikki vastaajista suosittelisivat palveluntuottajan palveluita myös jatkossa muille.  

 N Prosentti  

Kyllä 32  100% 

Ei  0 0% 

Ei valintaa  0 0% 

 

Taulukko 8. Asiakaskokemustarinoiden kirjoittajien suositteluprosentti.  

 

5.2. Sisällön tulokset  

 

Aineiston analyysissä hyödynnettiin aineiston teemoitusta ja luokittelua (taulukko 

4.). Tarkoituksena oli hahmottaa toistuvien ilmaisujen avulla, kuinka moni 

vastaajista toi esille asiakaskokemustarinoissa samoja asioita. Ilmaisujen 

lukumäärien perusteella voitiin havaita mitä tekijöitä asiakkaat halusivat eniten 

tuoda esille ja korostaa tarinoissaan. Taulukkoon koottiin sisällönanalyysissä esiin 

nousseet pääteemat ja niiden sisällä tarinoista löytyneet toistuvat asiat. Tämän 

jälkeen laskettiin toistuville asioille numeraalinen arvo tarinoista löytyneiden 
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toistokertojen mukaan. Taulukosta on nähtävissä, että hammashoitotilannetta eli 

ydinpalvelua kommentoitiin tarinoissa eniten. Tähän teemaan kommentoitiin 

tarinoissa eri tavoin 69 kertaa. Merkityksellisintä asiakkaille oli hoitotilanteessa 

kiireettömyys ja rauhallisuus sekä tunteiden huomioiminen. Hammashoito koettiin 

kalliiksi, mistä syystä kustannukset nousivat hoitotilanteeseen liittyen tarinoissa 

myös esille merkityksellisesti esille. Tähän liittyen asiakkaat toivoivat 

hoitotoimenpiteistä informointia yhä enemmän. Aikataulun pitävyys hoitoajan 

alkamisessa ja kestossa koettiin lisäarvoa tuottavaksi.  Myös kivunhallinnan 

merkityksestä mainittiin muutamissa tarinoissa. Onnistunut rento vuorovaikutus ja 

asiakkaan ohjaaminen ovat asiakaskokemuksen kannalta merkittäviä tekijöitä 

hoitotilanteessa.  

Asiakkaille toinen merkittävä teema oli henkilöstöön liittyvät tekijät ja ominaisuudet, 

joista kertyi kommentteja 60 kappaletta. Erityisesti henkilöstön ystävällisyyttä 

korostettiin tarinoissa. Ystävällisyyteen liittyvistä kommenteista välittyi välillisesti 

empatiakyvyn merkitys. Asiakkaille oli tärkeää asioida tutun hoitohenkilön luona ja 

tarinoissa korostettiin pitkiä asiakassuhteita. Sitoutuneisuus oli kokemuksen 

näkökulmasta asiakkaille arvokasta. Pitkät asiakassuhteet liittyivät myös vahvasti 

yksilölliseen asiakaskohtaamiseen ja luottamukseen hoitohenkilön ammattitaitoa 

kohtaan. 

Yleiseen asiakaspalveluun liittyviä kommentteja kirjoitettiin tarinoissa merkittävästi. 

Tähän aihekokonaisuuteen kerääntyi mainintoja 34 kertaa. Tarinoissa 

asiakaspalvelutilanteita kommentoitiin liittyen puhelin, sähköposti tai 

vastaanottotilassa tapahtuneisiin kohtaamisiin henkilöstön kanssa. 

Ystävällisyydellä ja yksilöllisellä kohtaamisella oli tärkeä merkitys.  

Hoitoon liittyvät kustannukset nousivat esille viidentenä pääteemana ja tähän 

kommentteja antoi 9 kirjoittajaa. Hoidosta ollaan valmiita maksamaan enemmän, 

mikäli hoito vastaa odotuksia.  Kaksi vastaajista piti yllättävien kustannusten 

minimointia erityisen tärkeänä. Markkinointia kommentoitiin kolmessa tarinassa. 

Positiivisena nähtiin se, ettei yritykseltä tule asiakaskyselyitä. Markkinoinnissa 

yrityksessä on korostettu uusasiakashankintaa, mutta pitkäaikaisille asiakkaille 

toivottiin myös markkinoinnin puolelta jotakin.  
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Asiakaskokemustekijät  Kriteerit  Kommentteja  

Ajanvaraus    

 nopeus 8 

 monipuolinen aikatarjonta 5 

 uudelleenkutsujärjestelmä 6 

 helppous  4 

  Yhteensä 23 
Hoitokäynti    

 rentous  4 

 vuorovaikutus  5 

 asiakkaan ohjaaminen 3 

 toimenpiteistä informointi 6 

 kivun lievittäminen 3 

 tunteinen huomioiminen 10 

 pelonhallinta 7 

 aikataulun ja hoitoajan pitävyys 8 

 kustannukset   10 

 kiireettömyys ja rauhallisuus  13 

  Yhteensä 69 
Henkilöstö   

 ammattitaito 5 

 ystävällisyys  14 

 yksilöllinen asiakaskohtaaminen  8 

 luotettavuus  7 

 sitoutuneisuus  12 

 tuttu henkilöstö  12 

 empatia  2 

  Yhteensä 60 

Asiakaspalvelu   

 vastaa odotuksia  5 

 rentous  4 

 ystävällisyys  14 

 yksilöllinen asiakaskohtaaminen  8 

 hoitokäyntien minimoiminen  3 

  Yhteensä 34 

Kustannukset    

 yllättävien kustannusten minimointi  2 

 laadusta ollaan valmiita maksamaan, rahoille 
vastinetta  

4 

 hoito ja maksusuunnitelma  2 

 Ei rahastuksen tunnetta  1 

  Yhteensä 9 

Tuttuus ja sitoutuneisuus    

 pitkä asiakassuhde samaan 

hoitohenkilöön/vastaanottoon  

12 

 hoitosuhteen jatkuvuus  4 

 tuttu henkilöstö 12 

  Yhteensä 28 

Markkinointi    

 asiakaskyselyiden minimointi  3 

 bonukset pitkäaikaisille asiakkaille  3 

  Yhteensä 6 

 

Taulukko 9. Sisällönanalyysin perusteella luokitellut vastausten määrät 

aihekokonaisuuksittain.  
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5.3. Asiakkaiden kokemukset palveluprosessissa  

 

Asiakkaan varatessa aikaa puhelimitse, verkossa tai asioidessaan vastaanotolla 

hän altistuu ärsykkeille. Asiakas reagoi näihin ärsykkeisiin monella eri tunne- järki- 

ja aistiperusteisesti.  Asiakasikokemus muodostuu asiakkaan henkilökohtaisista 

kokemuksista, mielialasta ja vireystilasta sekä ulkoisista viesteistä ja ärsykkeistä, 

joita yritys vastavuoroisesti tarjoaa. Asiakaskokemustarinoissa esiintyneitä 

asiakkaan kokemukseen vaikuttavia tekijöitä käydään tarkemmin läpi 

alakappaleissa.  

 

5.3.1. Ajanvaraus  

 

Ajanvaraukseen liittyviä tekijöitä mainittiin useissa asiakaskokemustarinoissa, joten 

sen voidaan katsoa sen olevan asiakkaalle tärkeä osa kokemuksen muodostumista. 

Hammaslääkäriajan varaamiseen liittyvistä haasteista mainittiin ja niissä korostui 

ajanvarauksen helppous tärkeäksi tekijäksi palveluntarjoajaa harkittaessa. 

Internetin kautta tehtävä ajanvaraus sai kiitosta nopeudesta ja monipuolisesta 

aikatarjonnasta. Aika on järjestynyt helposti soittamalla ja internetajanvarauksella.  

 

”Minulla on ollut useamman kerran akuutti tarve päästä vastaanotolle 

ja kullakin kerralla aika on järjestynyt puhelimitse tosi nopeasti. Yleisesti 

ajanvarausta toimii moitteetta ja hankalasti tarjolla olevia aamuaikoja 

on järjestynyt kiitettävästi” (Vastaaja 6) 

 

”Tärkeää on myös hoitoaikojen saatavuus joustavasti, kun vihdoin 

soitin pääsin nopeasti vastaanotolle” (Vastaaja 10) 

 

Asiakkaat kokivat uudelleenkutsujärjestelmän, eli automaattisesti valmiilla ajalla 

tulevan kirjeen kotiin vuositarkastukseen positiivisena juuri ajanvarauksen haasteen 
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näkökulmasta. Uudelleenkutsu sai heidät käymään hoidossa useammin ja 

säännöllisesti, koska aikaa ei tarvinnut itse varata. Asiakkaille oli tärkeää se, että 

aikatoiveita ja ajan toimitusmuoto (kirje, sähköposti, soitto) oli kuunneltu. 

 

”Ajanvaraus ilmoitetaan kotiin kirjeellä, ei tarvitse itse soitella aikaa - on hyvä 

asia. Ajasta laitetaan vielä muistutus tekstiviestillä puhelimeen - on hyvä asia. 

Käynti on kerran vuodessa. Ja jos tulee tarvetta vuoden aikana, niin aika 

nopeasti saa ajan” (Vastaaja 20) 

 

”Ajanvaraus tapahtuu sovitusti kutsuna, asiakkaalle helppoa” (Vastaaja18) 

 

”Ajanvaraus hoituu nykyään ilmoituksella sopimuksen mukaisesti 

vastaanoton puolelta edellisen hoitokäynnin arvion perusteella” (Vastaaja 3) 

 

5.3.2. Hoitokäynti 

 

Hoitokäyntiin liittyvät palvelukokemukset ovat asiakaskokemuksen kannalta 

merkityksellisimpiä. Pääosin tarinat kuvasivat hoitotilanteita ja niihin liittyviä 

tuntemuksia. Asiakkaat nostivat esille hoitokäyntiin liittyen moninaisia asioita. 

Erityisesti asiakkaalle on tärkeää, että hoito alkaa sovitun mukaisesti eikä käyntiin 

liity odottamista. Kiireettömyys ja rentous niin odotustilassa kuin hoitohuoneessa 

koettiin tärkeäksi. Toimenpiteistä informoiminen ja keskustelu asiakkaan kanssa 

koettiin tärkeäksi. Tunteiden huomioimiseen ja kivunlievitykseen liittyviä mainintoja 

oli useammassa tarinassa.  

 

Asiakkaat kokivat erityisen tärkeäksi, että hoitoaika alkoi suunnitellun mukaisesti. 

Aika on arvokasta ja asiakkaalle tuo lisäarvoa se, että hänen aikatauluaan 

kunnioitetaan.  
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”Tarkastus alkoi ajallaan” (Vastaaja 1) 

 

”Hoito oli kaikin puolin asiallista ja se tapahtui ilman suurempia 

odotteluja” (Vastaaja 7) 

 

”Se mikä minua ärsyttää on jatkuva myöhästely. Tuntuu ettei 

hammaslääkärit tai suuhygienistit ole koskaan ajoissa” (Vastaaja 16) 

 

”Kiireetön ja rento meininki on jo odotustilassa ja kohdallani aika pitää 

yleensä aina paikkansa. Ei siis tarvitse odotella” (Vastaaja 6) 

 

”Hoitokäynti alkoi sovittuna ajankohtana” (Vastaaja 21) 

 

Lisäksi kokonaishoidon suunniteltu ja onnistunut aikataulutus pidemmissä hoidoissa 

nähdään tärkeänä. Asiakkaat kokevat saavansa odottamaansa palvelua ja siihen 

vaikuttaa se, että saavat hoitohenkilöltä tietoa hoidosta ja suun tilanteesta sekä 

hoitotilanteen aikana hoidon kulusta.  

 

”Sain rauhallista palvelua. Oma hammaslääkärini eläköityi ja tämä oli 

ensimmäinen kertani tällä hammaslääkärillä. Mieheni suositteli häntä. 

Pidin hänestä, luottamus syntyi ja menenkin hänen vastaanotolleen 

uudelleen ensiviikolla. Tilanteeni selvitettiin huolella ja sain hyvää 

ohjaustakin” (Vastaaja 13) 

” Asioinnin alkuvaiheessa tehtiin iso ja kallis hammas "remontti", jossa 

oli mukana useita osapuolia ja hoito kesti kauan - onnistui täydellisesti 

aina aikataulutuksesta lopputulokseen saakka. Hoitokäynnit ovat 

miellyttäviä kokemuksia huolimatta jonkinasteisesta 
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hammaslääkäripelosta. Huonoja kokemuksia ei ole, koen, että 

terveydestäni pidetään hyvää huolta ja mahdollisiin kysymyksiini 

vastataan”(Vastaaja 22) 

 

”Hoitorupeaman aikana saan tietoa kulloinkin tehtävästä 

toimenpiteestä ja lääkäri havainnoi ja avaa asiaa myös näyttöruudulta. 

Mikäli hoito vaatii useamman käynnin, niin seuraavan käynnin 

toimenpiteet käydään läpi jo etukäteen. Potilaan tuntemuksia kysytään 

hoitokerran aikana useampaan otteeseen, esimerkiksi onko puudutus 

vaikuttanut kunnolla jne. Hoitohenkilökunnan keskinäinen 

kommunikointi on luontevaa ja ilmapiiri on avoin. Varmasti jokaisessa 

työyhteisössä on erilaisia jännitteitä, mutta en itse ole kertaakaan niitä 

aistinut hoitotilanteessa” (Vastaaja 6) 

 

”En nähtävästi osannut varata tarpeeksi pitkää vastaanottoaikaa, koska 

lääkärillä oli tosi kiire, hiukan ärtynyt kun pitikin tehdä enemmän kuin oli 

odottanut. Tunneasioita, koska kielellä pitää aina kokeilla onko hyvä. 

Eli tässä tapauksessa piti tehdä lisää, ja se hermostutti lääkärin. Minulle 

tuli olo, että en välitä mennä vastaanotolle uudelleen” (Vastaaja 5) 

 

”Klinikalla työskennellyt hammaslääkäri osasi ottaa potilaat hienosti 

huomioon ja antaa aikaa itse hoitotapahtumalle. Odotustilassa 

sisäänpääsy saattoi hieman viivästyä, mutta tätä pahoitellen otettiin 

hoitohuoneeseen sisään ja kuitenkin ennen varsinaista hoitoa, oli 

lääkärillä hetki aikaa käydä läpi potilaan tuntemuksia. Kiireetön 

tunnelma jatkui itse hoitotapahtuman aikana ja kaikki tuli yleensä 

suoritettua ilman suurempaa dramatiikkaa - ja kuitenkin usein hoidon 

jälkeen huoneesta poistuessasi saatoit huomata, että omalta kohdalta 

olit ulkona aivan siihen aikaan, kun hoidon pitikin olla valmis. 

Hammaslääkärin ammattitaito ja tekemisen varmuus osasi peittää 

mahdollisen hoitotapahtuman hoputtamisen potilaan suuntaan - miten 
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sitten hoitohenkilökunnan kesken on tapahtunut, ei potilaalle ole 

välittynyt”(Vastaaja2) 

 

”Hoitokäynnit ovat aina mukavia, suorastaan leppoisia vaikka esim. 

valkaisukäynnillä hoitoaika on kohtalaisen pitkä ja suussa paljon 

"tavaraa". Hoitava henkilö ottaa hyvin tarkasti huomioon tuntemukseni 

ja siksi hoitokäynnit eivät ole koskaan olleet ikäviä” (Vastaaja 3) 

 

Asiakkaalle on tärkeää saada kokemus, että hänen toiveitaan kuunnellaan. 

Rauhallinen sekä kiireetön hoitoympäristö tuo asiakkaalle lisäarvoa. Luottamukseen 

vaikuttaa kokemus siitä, että suun tilanne selvitetään kunnolla ja ohjeistetaan 

omahoitoon sekä sovitaan jatko- ja ylläpitohoidosta yksilöllisesti.   

 

”Kerrotaan potilaan tilanne ja annetaan neuvoja. Työn aikana on 

mukavaa keskustelua. Olen ollut erittäin tyytyväinen” (Vastaaja 18) 

 

” Tietoisuus siitä, mitä tapahtuu ja miksi. Luottamus siihen, että tavoite 

on kokonaisvaltainen hyvä hoito” (Vastaaja 10) 

 

”Toisaalta vaakakupissa painaa myös saatu palaute, neuvot, vinkit 

suun hoidossa jne. ja kun itseäni miellyttävä hampaiden & suun tilanne 

tuntuisi ikään kuin yhteistyössä saavutetun, niin en ole nähnyt tarvetta 

etsiytyä muualle ” (Vastaaja 3) 

 

Ymmärtävä hoito vaikuttaa asiakkaan kokemukseen.  

 

”Huonot hampaat olleet aina, joten ymmärtävä hoito on 

mukavaa” (Vastaaja 13) 
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”Minun mielestäni positiivisia kokemuksia ovat olleet ne 

hammaslääkärit ja suuhygienistit, jotka eivät paasaa hampaiden 

terveydestä, sillä he ymmärtävät, että hampaiden hoito ei ole koko 

elämä, vaan välillä tulee aikajaksoja jolloin hampaita ei syystä tai 

toisesta jaksa hoitaa optimaalisella tavalla” (Vastaaja 16) 

 

5.3.3 Henkilöstö 

 

Kaikissa palvelutarinoissa kuvailtiin hoitohenkilökuntaa. Tärkeitä tuntemuksia olivat 

ammattimainen ote, yksilöllinen kohtaaminen, ystävällisyys, empaattisuus ja 

rauhallisuus sekä kiireettömyys. Yksilöllisessä kohtaamisessa erityisesti asiakkaille 

oli tärkeä tunne, että ollaan kiinnostuneita juuri kyseisen yksilön hampaista. 

Asiakkaat odottavat kohdennetusti ohjeita ja neuvoja sekä tietoa omaan suuhun 

liittyen eivätkä ole niinkään kiinnostuneita yleisesti asioita. Asiakkaan kohtaamiseen 

ja hoitohenkilön persoonaan liittyvät tekijät vaikuttavat asiakkaan tuntemuksiin ja 

sitoutumiseen.  

 

”Suuhygienisti oli ystävällinen ja osaava koen, että terveydestäni 

pidetään hyvää huolta ja mahdollisiin kysymyksiini vastataan. Kontakti 

hoitohenkilöön tuntuu yksilölliseltä, ei liukuhihnatyön tuntua. 

suuhygienistin vastaanotto oli ystävällinen ja luottamustaherättävä” 

(Vastaaja 22) 

  

”Olen käynyt samalla hammaslääkärillä ainakin kymmenen vuotta ja 

hän on taitava ja lämmin henkilö jonka luona on hyvä käydä” (Vastaaja 

19) 

 

”Kirurgi oli erittäin empaattinen ja selitti toimenpidettä” (Vastaaja 17) 

 



 
 

57 
 

”Minusta tuntui, että hammaslääkäri todella osasi asiansa ja olin 

hyvissä käsissä. Hän oli kärsivällinen ja ymmärtäväinen. Sellainen 

hammaslääkäri, joka ymmärtää, että ei voi porata kauaa 

yhtäjaksoisesti sopii minulle sekä selittää mitä tekee” (Vastaaja 13) 

”Hoitava lääkäri on ollut sama henkilö jo useita vuosia ja luottosuhde  

on muodostunut jo ensimmäisestä kerrasta” (Vastaaja 6) 

 

 

5.3.4. Asiakaspalvelu  

 

Asiakaspalvelulla on merkitystä asiakkaille ja he arvioivat runsaasti 

asiakaspalvelutilanteita. Kokonaisuudessaan suosittelevaisuus vastaajien kesken 

oli 100%, joten tuotettuun palveluun oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä. Tarinoissa 

esiintyy yksilöllisen kohtaamisen ja myös henkisen puolen merkitys. Keskustelu- ja 

kuuntelutaito ovat hoitohenkilölle arvostettavia ominaisuuksia. Rauhallisuus 

korostuu myös asiakaspalvelussa. Kiireentuntu lisää tyytymättömyyttä. Osassa 

tarinoissa esiintyi myös tiedostamatonta ”oma paikka” tyyppistä kommentointia. 

Asiakkaat eivät täysin aina osanneet kuvailla sitä, mitkä tekijät erityisesti tekivät 

paikasta sellaisen, että kokonaistunne oli hyvä. Tunnepuoli korostui 

asiakaspalveluun liittyvissä teksteissä. Mekaanista suoritusta, kuten hampaan 

paikkausta ei juurikaan kommentoitu.  

 

”Hyvä asiakaspalvelu osoitti jälleen kerran, että dentaalipuolen ohella 

mentaalipuoli on tärkeä” (Vastaaja 1)  

 

”Kokonaisuudessaan hyvää palvelua, toki aina on varaa 

parantaa. Kokemukseni oli kuitenkin hyvä ja koin ettei ollut kiire ja ei 

hosuttu. Kaikki tehtiin rauhassa” (Vastaaja 13) 
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”Asiakaspalvelussa ei siis ollut valittamista. Sain hampaani kuntoon niin 

kuin odotin ja palvelu vastasi odotuksiani” (Vastaaja 7) 

 

”Palvelu on aina ollut rentoa ja ystävällistä. Varmasti näin on 

muuallakin, mutta vertauksena alussa mainittuun aiempaan 

kokemukseen toisella toimijalla, vastaanotolla käynti on tuntunut 

"omalta paikalta". Tähän on varmasti myös pyritty ja mielestäni siinä 

hyvin onnistuttu” (Vastaaja 3)  

 

5.3.5. Kustannukset  

 

Asiakaskokemustarinoissa käsiteltiin kustannuksia ja niiden merkitystä 

kokemukseen. Hammashoitoa pidetään kalliina, mutta siitä ollaan valmiita 

maksamaan, mikäli palvelu vastaa asiakkaan odotuksia. Hoidon jatkuvuus, 

turvallisuus, palvelualttius ja henkilökohtaisuus ovat tässäkin vastaajalle tärkeitä 

asioita, joista ollaan valmiit maksamaan. Kustannusten tietäminen ennakkoon on 

tärkeää ja luottamusta herättävää. Asiakkaille on merkityksellistä, että kokevat 

saavansa vilpittömästi rahoilleen vastinetta.  

 

”Minut on huomioitua persoonana eikä vaan eurojen kilahduksena 

yhtiön kassaan. Kiitos siitä!” (Vastaaja 6) 

 

”Korkea hintataso ja hintojen ainainen nousu ärsyttävät” (Vastaaja 16) 

  

”Toki yksityisen palvelut ovat kalliimpia, mutta kun palvelu on hyvää ja 

uskaltaa hammaslääkäriin mennä, on valmis maksamaankin” (Vastaaja 

13)  
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”Saan siis rahoilleni täyden vastineen. Maksan mielelläni enemmän, 

sillä saan hyvää hoitoa ja hoidon jatkuvuus tuntuu turvatulta, siksi en 

edes harkitse hammaslääkäriaseman vaihtoa” (Vastaaja 22) 

 

”Hammashoito toki maksaa ja vaikka kelakorvausten pienentymisen 

laskun loppusummassa huomaa, en ole pitänyt n. kerran vuodessa 

tapahtuvaa hoitokäyntiä liian kalliina. Toinen seikka, mikä ainakin 

omalla kohdallani on toiminut, on se ettei hoidon aikana ole syntynyt 

ns. yllättäviä kuluja. Kustannusten tullessa esiin, on ensin niistä 

puhuttu ja siiten päätetty, mitä tehdään ja missä aikataulussa” 

(Vastaaja 3)  

 

5.3.6 Tuttuus ja sitoutuneisuus  

 

Asiakkaalle tuttuus ja tyytyväisyys lisää sitoutuneisuutta. Asiakaskokemustarinoissa 

pitkät hoitosuhteet ja hoidon jatkuvuus tuotiin esille useamman kerran. Sitoutuneelle 

asiakkaalle on tärkeää hoitosuhde tiettyihin hoitohenkilöihin tai hoitopaikkaan.  

 

”Itse arvostan "tuttuutta" hoitokäynnillä eli olen pitänyt siitä, että 

potilaana/asiakkaana käyn samalla suuhygienistillä enkä vain sillä, joka 

sattuu olemaan vapaana. Tämä varmasti on vaikuttanut ja vaikuttaa 

jatkamaan saman vastaanoton asiakkaana”(Vastaaja 3)  

 

”Olen käynyt samalla hammaslääkäriasemalla jo toistakymmentä 

vuotta” (Vastaaja 22) 

 

”Olen käynyt samalla hammaslääkärillä ainakin kymmenen vuotta 

Hoitosuhteemme on toiminut hyvin” (Vastaaja 19) 
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”Olen hammaslääkäriaseman pitkäaikainen asiakas ja olen käynyt 

hoitolassa vuosittain ja hyvinkin erilaisissa hammasasioissa” 

Pitkäaikainen potilashistoria kertonee, että olen ollut aina tyytyväinen ja 

vaihtoehtoisia paikkoja ei ole tarvinnut miettiä” (Vastaaja 6)  

 

”Olen jo useamman vuoden käynyt samalla vastaanotolla” (V2)  

”Minulla on vakituinen hoitosuhde sekä suuhygienistiin että 

hammaslääkäriin ja koen hyvin tärkeänä sen, että hoitosuhde on 

jatkuva” (Vastaaja 22) 

 

5.3.7 Jälkituntemukset  

 

Tarinoissa vastaajat kuvasivat jälkitunnelmia ja yleisesti ajatuksia. Tärkeimpänä 

asiana nousi sitoutuneisuus ja hyvä fiilis hoidon jälkeen. Henkilökunnan 

ammattitaito ja asiakkaan yksilöllinen huomioiminen koetaan tärkeäksi. Asiakkaat 

kokevat, että pitkäaikaisesta asiakassuhteesta voisi palkita. Hoitojakson käyntien 

määrän minimointi olisi hyvä asia. Asiakkaat kokevat hyväksi, ettei yritykseltä tule 

jatkuvasti asiakastyytyväisyys tai markkinointipostia.  

Yhtä asiakasta lainaten ”dentaalipuolen ohella mentaalipuoli on tärkeä”.  

 

”Toivon, että hammaslääkärikäyntini jatkuvat tässä paikassa samalla 

meiningillä ja hyvällä hoidolla” (Vastaaja 6)  

 

”Kävin hammaslääkärissä kaikkiaan 3 käyntiä. Työssäkäyvänä tietysti, 

jos nuo kolme käyntiä saisi yhdistettyä jotenkin yhdeksi niin helpottaisi 

arjen järjestelyjä” (Vastaaja 7) 

 



 
 

61 
 

”Tuntemukset hoidon jälkeen ovat olleet hyviä ja joka käynnistä on 

jäänyt mukava tunne ei pelkästään siksi, että suu on hyvin hoidettu 

vaan myös siksi että henkilökunta on osaavaa ja ottaa asiakkaan hyvin 

huomioon” (Vastaaja 2) 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä luvussa tehdään yhteenveto tutkimustuloksista. Luvussa vastataan 

tutkimuskysymykseen ja kuvataan niitä asioita, joita asiakkaat kokevat vaikuttavan 

asiakaskokemukseen hammaslääkärikäynnissä. Alaluvussa 6.1.1. peilataan 

tutkimustuloksia aikaisempaan tutkimukseen ja teoreettiseen viitekehykseen. 

Alaluvussa 6.1.2. esitellään käytännön ajatuksia peilaten tutkimustuloksiin. 

Alaluvussa 6.2. arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Alaluvussa 6.3. 

pohditaan jatkotutkimusehdotuksia.   

 

6.1. Tulosten yhteenvetoa  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää asiakkaille tärkeitä asiakaskokemukseen 

vaikuttavia tekijöitä kohdeyrityksessä. Samalla saatiin tietoa siitä, mitä tekijöitä 

yrityksessä tulee ensisijaisesti tukea asiakastyytyväisyyden ja laadun 

erinomaisuuden varmistamiseksi. Tutkimuksessa päädyttiin valitsemaan asiakkaan 

näkökulma, koska ensisijaisesti palveluliiketoiminnan kannalta 

asiakaskokemuksessa onnistuminen on menestymisen edellytys. Kohdeyrityksen 

tavoitteena on olla yksi Suomen johtavista hammaslääkäripalveluita tarjoavista 

yrityksistä. Tutkimuksessa kerättiin yrityksen asiakkailta (n82) 

asiakaskokemustarinoita, joista 33 kirjoitti vastauksen. Asiakaskokemustarinan 

kirjoittaneiden määrää voidaan pitää hyvänä suhteutettuna siihen, että kyseessä oli 

sähköisesti kerätty aineisto. Vastausten sisältö vaihteli pitkistä noin sivun mittaisista 

tarinoista vain muutaman lauseen toteamuksiin. Suurin vastaajaryhmä olivat 46-68 

vuotiaat. Lähes kaikki olivat asioineet vastaanotolla 1-5 vuotta tai 6-10 vuotta. Vain 

viisi vastaajista oli asioinut palveluntarjoajan vastaanotoilla ensimmäistä kertaa. 

Suurin osa vastaajista oli asioinut Uudenmaan alueen toimipisteissä. Vastaajista 

60% oli naisia ja 40% miehiä.   

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksenä oli:  

Mitkä tekijät asiakas kokee merkittäviksi asiakaskokemuksen muodostumisessa? 
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Kuvio 11. Kokemukseen vaikuttavat tekijät palveluprosessissa.  

Ajanvaraus
Helppous 
nopeus

monipuolinen aikatarjonta
uudelleenkutsujärjestelmä

Hoitotilanne

Kiireettömyys 
rentous 

Vuorovaikutus ja asiakkaan 
ohjaaminen

toimenpiteistä informointi
kivunlievitys

tunteinen huomioiminen
ja pelonhallinta 

aikataulun ja hoitojan pitävyys

Henkilöstö

Tuttu henkilöstö
Ammattitaito 
Ystävällisyys

Empatia 
Luotettavuus 

Sitoutuneisuus  

Asiakaspalvelu

odotuksiin vastaaminen
rentous 

Ystävällisyys 
yksilöllinen 

asiakaskohtaaminen
hoitokäyntien mimimointi 

Kustannukset

yllättävien ja ylimääräisten 
kustannusten minimointi

Laadusta 
maksetaan,rahoille 

vastinetta
Hoito- ja maksusuunnitelma

Ei rahastuksen tunnetta 

Pitkä asiakassuhde samaan 
hoitohenkilöön/vastaanottoon 

hoitosuhteen jatkuvuus 
Tuttu henkilöstö 

Tyytyväisyys hoidon tasoon 
ja ympäristöön 

Markkinointi
Asiakaskyselyiden ja muun 

markkinoinnin minimointi 
"Bonukset" pitkäaikaisille 

asiakkaille 

Ydinpalvelu 

Tuttuus ja 
sitoutuneisuus

Palveluprosessi 

Aikaisemmat kokemukset 

Asiakaspalvelukokemus

Asiakkaille tärkeät 
asiakaskokemustekijät  
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Merkittävimmät tekijät asiakaskokemuksen muodostumisessa liittyivät 

asiakaspalvelukokemukseen, johon liittyvät kiinteästi hoitotilanne ja henkilöstö 

(kuvio 8). Hoitotilanteeseen ja henkilöstöön liittyviä tuntemuksia ja tekijöitä mainittiin 

asiakaskokemustarinoissa eniten (69 kommenttia, taulukko 9). Hoitotilanteen 

rauhallisuudella, kiireettömyydellä ja rentoudella oli merkittävää vaikutusta 

asiakkaan kokemukseen. Hoitohenkilön taito huomioida asiakkaan tunteet hoidon 

aikana vaikutti kokemukseen merkittävästi. Hoitoaikataulun ja hoitoajan pitävyyttä 

arvostettiin ja sen koettiin lisäävän tyytyväisyyttä. Toimenpiteistä informoiminen 

etukäteen, asiakkaan yksilöllinen ohjaaminen hoidon jälkeisiin tilanteisiin ja 

omahoitoon vahvistivat hyvän kokemuksen tunnetta. Merkittävänä tekijänä 

asiakaspalvelukokemuksen muodostumisessa nousi esille henkilöstön vaikutus. 

Pitkäaikaiset asiakassuhteet koetiin yleisesti positiiviseksi tekijäksi 

asiakaspalvelukokemuksen muodostumisessa. Henkilöstön asiantuntijuus ja 

ammattimaisuus, mutta ennen kaikkea ystävällisyys, empaattisuus ja yksilöllinen 

kohtaaminen koettiin onnistuneen kokemuksen tärkeimmiksi elementeiksi. 

Henkilöstön palveluasenteella oli ratkaiseva merkitys asiakkaan kokemukselle. 

Hyvää palveluasennetta kuvailtiin erityisesti ystävälliseksi ja huomioivaksi. 

Hoitohenkilön ja asiakkaan vuorovaikutuksen toimivuus on luotettavuuden kannalta 

tärkeää. Henkilöstön suhtautuminen ymmärtävästi pelon ja kivunhallintaa todettiin 

vaikuttavan kokemukseen hoitotilanteessa positiivisesti.  

Ydinpalveluun eli hammashoitopalveluun liittyen muutamat asiakkaat nostivat esille 

hammashoitoon liittyvät kustannukset ja markkinoinnin, jotka kokivat vaikuttavan 

kokemukseen. Hammashoitoa pidettiin kalliina, mutta siitä oltiin valmiita 

maksamaan, mikäli hoidon laatukokemus kokonaisuudessaan vastasi odotuksia. 

Hoito - ja kustannusarviot etukäteen annettuina tukivat positiivista kokemusta, 

koska ylimääräiset kustannukset koettiin vaikuttavan kokemukseen negatiivisesti. 

Yllättävien ylimääräisten kustannusten minimointi ja eri hoitovaihtoehtojen 

tarjoaminen olivat tärkeitä tekijöitä asiakkaalle. Kustannusten esille tuominen lisäsi 

luottamusta hoitohenkilöön. Hillitty markkinointi tuotiin esille positiivisena 

kokemuksena. Osa asiakkaista olivat tietoisia yrityksen markkinoinnista ja 

tarjouksissa. Markkinoinnin toivottiin kohdentuvan vahvemmin myös jo yritykseen 

sitoutuneille asiakkaille.  
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Palveluprosessiin liittyvistä tekijöistä asiakkaat nostivat esille asiakaspalveluun ja 

ajanvaraukseen liittyviä asioita. Asiakkaat valitsevat itselleen sopivan 

lähestymistavan (puhelimitse, internetajanvarauksella tai suoraan vastaanotolla). 

Kaikissa lähestymistavoissa korostettiin ajanvarauksen helppouden tärkeyttä. Ajan 

saaminen asiakkaan tarpeen ja aikataulun mukaisesti vaikutti kokemukseen.  

Positiivista palautetta asiakkaat antoivat erityisesti uudelleenkutsujärjestelmästä, 

mikä koettiin vaivattomaksi tavaksi käydä säännöllisessä hammashoidossa. 

Kukaan vastaajista ei tuonut erikseen esille Chat-palvelujen etuja tai nettisivujen 

informaation vaikutusta asiakaskokemukseen.  

Aikaisemmat kokemukset vaikuttavat palveluntuottajan valintaan. Pitkät 

hoitosuhteet, tyytyväisyys tietyn vastaanoton ympäristöön ja hoitohenkilöstöön 

koettiin positiivisina asiakaskokemustekijöinä.  

 

6.1.1. Teoreettiset johtopäätökset  

 

Asiakaskokemuksen ja palvelun kehittämisen lähtökohtana tulee olla oikein 

menetelmin kartoitetut asiakastarpeet. Näin kehittämistä ei ohjata väärin 

olettamuksin ja korosteta sellaisia asioita, jotka ovat asiakkaalle hyödyttömiä 

(Kinnunen 2003, 41-42). Palvelustrategia tulisia muodostua kilpailutilanteen 

analysoinnista, huolellisesti tehdystä markkinatutkimuksesta ja syvällisestä 

asiakasymmärryksestä (Mager 2004, 32). Yrityksen on jatkuvasti mietittävä keitä 

asiakkaat ovat, mitä he tarvitsevat ja ajattelevat. Yrityksen yhteinen ymmärrys 

asiakkaasta jalostuu uudistuneeksi liiketoiminnaksi, jonka kautta uusiksi asiakkaiksi 

(Frow & Payne, 2007: 89.) Yritys voi vaikuttaa asiakaskokemuksen syntymiseen, 

mutta kaikkia sen muodostumiseen liittyviä tekijöitä ei voi johtaa ja ohjata. Yritys voi 

vaikuttaa fyysiseen palveluympäristöön ja rekrytoinnin kautta henkilöstöön 

vaikuttaviin tekijöihin. Johdettavissa ovat myös ydintuotteen ja palvelun tekniset 

ominaisuudet, palveluvalikoima ja hinnoittelu. Osin yritys voi hallita markkinointia ja 

viestintää sekä imagotekijöitä. Sosiaalista ympäristöä, kuten toisia asiakkaita ja 

heidän positiivista tai negatiivista vaikutustaan on puolestaan haastavaa hallita 

(Grewal; Levy; Kumar 2009).  
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Asiakkaat etsivät aineellisia vihjeitä, joiden kautta he voivat arvioida yrityksen 

kyvykkyyttä vastata asiakkaan odotuksiin ja mahdollisuuteen tuottaa odotettua 

arvoa. Tämä arviointi liittyy useimmiten palveluyrityksen toimipaikkaan ja 

henkilöstöön (Bitner 1990, 70-73). Palveluntarjoajalla tulee olla sellaiset taidot ja 

tiedot, järjestelmät ja resurssit, joiden avulla pystytään ammattitaitoiseen 

ratkaisuun. Asenne ja käyttäytyminen ovat tärkeitä tekijöitä, koska näin yrityksen 

työntekijöillä on halu ratkaista asiakkaan ongelma ystävällisesti, empaattisesti ja 

spontaanisti (Grönroos 2003, 123.) Palveluhalukkuus ja palveluvarmuus olivat lähes 

yhtä tärkeitä tekijöitä asiakaskokemuksen muodostumisessa (Zeithaml ym. 1990, 

23-29). Yrityksen palvelut tulee olla helppo tavoittaa eri kanavissa ja yritys on 

sitoutunut vastaamaan odotuksiin ja vaatimuksiin joustavasti (aukiolo, sijainti, 

työntekijät). Luotettavuus ja uskottavuus, yrityksen toimintaan ja lupauksiin 

asiakkaan etu edellä voidaan luottaa. Jonkin virheen tapahtuessa yritys kantaa 

vastuun, toimii ja yrittää löytää ratkaisun. Yrityksen fyysisen palveluympäristön tulee 

tukea positiivista kokemusta osana palveluprosessia (Grönroos 2003, 123.) 

Tutkimuksissa fyysistä ympäristöä ei kuitenkaan koeta niin tärkeäksi ulottuvuudeksi 

kuin muita tekijöitä, kuten vastavuoroista kohtaamista (Zeithaml ym. 1990, 23-29). 

Yrityksellä tulee olla sellainen maine ja uskottavuus, mikä tukee sitä, että 

palveluntuottajan toimintaan voi luottaa, taloudelliselle menetykselle saa vastinetta, 

arvot ja suorituskriteerit ovat hyväksyttävät (Grönroos 2003, 123). 

Asiakasuskollisuuden pohja muodostuu tunneperäisestä kokemuksesta ja 

asiakasta tyydyttävistä tuoteominaisuuksista (Gentile ym., 2007: 395). Tämän 

tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten tuloksia palvelun laatuun 

vaikuttavista kriteereistä. Näihin edellä mainittuihin laatukriteereihin voidaan hyvin 

peilata tämän tutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni 

asiakaspalvelukokemukseen liittyvä ammatillisuuden kokemuksen arvostus. 

Tutkimuskohteena hammashoitopalvelu on ensisijaisesti asiantuntijatyötä, missä 

ammatillisuuden ja asiantuntijuuden vaikutus korostuu. Asiakkaan kokemus siitä, 

että henkilöstöllä on halu ratkaista palvelutilanteessa ongelma ja ystävällinen 

palvelukohtaaminen koettiin erityisen tärkeäksi. Tunneperäiset tekijät liittyen 

asiakaspalvelukokemukseen ja asiointiin henkilöstön kanssa koetiin erityisen 

tärkeiksi kokemukseen vaikuttaviksi tekijöiksi.  Asiakkaat korostivat näitä tekijöitä 

liittyen pitkiin asiakassuhteisiin ja palveluntuottajauskollisuuteen. Tutkimuksen 
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tuloksista on nähtävissä, kuinka tärkeää on kokemuksen kannalta luottamus siihen, 

että taloudelliselle menetykselle saadaan vastinetta. Palveluiden helppo 

tavoitettavuus erityisesti ajanvaraukseen liittyen on tärkeä tekijä. Asiakkaat 

arvostavat palveluiden helppoa tavoitettavuutta eri kanavissa. Palveluympäristöön 

liittyen merkityksellistä oli rauhallisuus ja kiireettömyys, mitkä tukivat positiivista 

asiakaskokemusta myös tämän tutkimuksen tulosten perusteella.  

Palvelun laadun arviointiin liittyvät kuilut ovat syynä siihen, etteivät palvelut vastaa 

asiakkaan odotuksia. Asiakaskokemuksen ja palvelun epäonnistumiseen on 

määritelty viisi kuilua, joista neljä liittyy palveluntuottajaan (sisäiset tekijät) ja viides 

asiakkaaseen. Ensimmäisenä kuiluna nähdään näkemyserot johdon ja asiakkaiden 

odotusten välillä. Johdolla on vääränlainen käsitys siitä, miten asiakkaat näkevät 

hyvän laadun, mitä ominaisuuksia vaaditaan ja mikä on merkityksellistä.  Toinen 

kuilu muodostuu palvelun suunnittelun huonosta johtamisesta ja tuen puutteesta 

sekä organisaation epäselvistä tavoitteista. Johto ymmärtää asiakkaiden odotukset, 

mutta tätä tietoa ei osata siirtää palvelupolkuun. Kolmas kuilu on palvelun 

laatuvaatimusten ja toimituksen välinen eli palvelun tuottaminen ei toteudu 

asetettujen vaatimusten mukaisesti. Henkilöstöllä on usein ensisijainen rooli 

palveluiden tuottamisessa ja resurssien, kannustuksen ja opastuksen puuttuminen 

voi näkyä asiakkaalle ja heikentää odotettua palvelukokemusta. Neljäs kuilu liittyy 

toimitukseen ja ulkoiseen viestintään. Yritys antaa tietynlaisen lupauksen, mutta 

asiakas pettyy, mikäli palvelun laatu ei vastaa odotuksia. Odotettu ja koettu laatu on 

viides kuilu. Asiakkaan kokema palvelun laatu ja odotukset eivät vastaan toisiaan 

(Mager 2004, 32.) 

Asiakkaiden tyytyväisyys nähdään asiakaskokemuksen koettuna laatuna, mikä 

vaikuttaa suositteluun ja uskollisuuteen (Gentile ym. 2007, 397). Kiihtyvässä 

kilpailussa tulee jatkuvasti kehittää palveluita vastaamaan yhä paremmin 

asiakkaiden odotuksia ja tuottamaan odotettua arvoa (Lindström 2005, 4; Press & 

Cooper 2003, 40.) Asiakaskokemukseen liittyvissä tutkimuksissa ollaan pääosin 

samaa mieltä siitä, että asiakaskokemuksen tulisi tuottaa asiakkaalle arvoa, jotta 

voidaan puhua kokemuksen onnistumisesta. Asiakasarvon luonti nähdään alkavan 

alkaa, kun yrityksillä on ymmärrys asiakkaan arvonluontiprosessista (Payne, 

Storbacka, Frow 2008, 88). Arvon määrittelyyn asiakkaan näkökulmasta löytyy 
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paljon erilaisia tapoja eikä määrittelyä voida tehdä tyhjentävästi. Voidaan kuitenkin 

todeta, että perusmäärittelyssä asiakkaan kokema arvo nähdään usein palvelun tai 

tuotteen kustannusten ja hyödyn välinen suhde (Woodruff & Gardial 1996, 57.) 

Palvelumuotoilun hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä voi johtaa 

pienentyviin tuotantokustannuksiin, mikäli esimerkiksi uuden tekniikan 

hyödyntämisellä saadaan tehokkaampia tuotantotapoja. Lisäksi palvelumuotoilulla 

voidaan vaikuttaa myynnin kasvuun, kun asiakasymmärryksen kautta pystytään 

vastaamaan paremmin asiakkaiden mieltymyksiin ja sitä kautta vaikuttamaan 

kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen. Palvelumuotoilun tekijöitä ei voi suoraan 

eriyttää muista yrityksen menestykseen vaikuttavista sisäisistä- ja ulkoisista 

tekijöistä, joita ovat markkinointi, myynti tai yleinen kilpailutilanne (Press & Cooper 

2003, 38.) Tutkimukset kuitenkin osoittavat positiivisen korrelaation palveluiden tai 

tuotteiden muotoilun ja taloudellisen menestymisen välillä. Mitä onnistuneemmin 

muotoilu on hyödynnetty ja liitetty yritysten innovaatiotoimintaan, sitä enemmän se 

on tuonut kilpailuetua. Ne yritykset, joissa on hyödynnetty palvelumuotoilun keinoja 

asiakasymmärryksineen ovat menestyneet keskimääräistä paremmin kuin ne, 

joissa muotoilua ei ole hyödynnetty lainkaan (Press ym. 2003, 38-40; Lindström 

2005, 7.) Palvelumuotoilussa tiettyä määriteltyä palvelutuokiota suunnitellessa on 

huomioita asiakkaan näkökulmasta tärkeitä asioita ja valita ne, jotka tuottavat 

asiakkaalle arvoa mahdollisimman vähin kustannuksin (Saffer 2007, 190-193.) 

Taloudellinen arvonluonti pohjautuu asiakkaan näkökulmasta halpaan hintaan, mikä 

on helppo kilpailussa kopioida.  Toiminnallisessa arvonluonnissa keskiössä on 

asiakkaan ajan ja vaivan säästäminen. Tässä laatu ja toimintavarmuus kulkevat 

vahvasti mukana, mutta kilpailukeinona tämä on edellistä haastavampi arvonluoja. 

Emotionaalinen arvo toteutuu tunnekokemuksena. Tähän vaikuttaa esimerkiksi 

yksilöllisten tuotteiden tai palvelukokonaisuuksien tuoma tunne. Yksilölliset 

kokemukset ovat merkityksellisiä ja niitä on haastava kopioida. Tästä syystä ne 

toimivat hyvin kilpailukeinoina. Symbolinen arvo muodostuu yrityksen luomista 

mielikuvista ja brändistä, johon voi kokea yhteenkuuluvuutta. Tämä voi olla 

harhaanjohtava keino tuottaa arvoa, mikäli yritys ei pystykään täyttämään annettuja 

odotuksia (Löytänä ym. 2014, 19.)  
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6.1.2. Käytännön johtopäätökset  

 

Asiakaskokemuksen subjektiivisuus ja markkinatilanteen kova kilpailu haastavat 

yrityksiä jatkuvaan asiakaskokemustekijöiden tunnistamiseen ja kehittämiseen. 

Palvelun laadun vastaaminen asiakkaan odotuksiin ja arvontuottoon on keskeistä 

asiakkaan sitoutumisessa ja suosittelevuudessa. Yritysten välinen hinta-tuote tai 

palvelukilpailu on aikaisempaa haastavampaa. Tästä syystä asiakkaan kokemus 

palvelun tavoitettavuudesta, toimivuudesta ja tuen laadusta eri kanavissa ovat yhä 

merkityksellisempiä. Tärkeintä on pystyä tarjoamaan sujuvaa ja helppoa 

palvelukokemusta kaikissa yrityksen kanavissa ja kohtaamisissa. Jatkuva 

pohdinnan aihe tulisikin olla se, palveluprosesseja voisi kehittää 

kustannustehokkaammiksi ja asiakkaalle silti laadukkaammiksi. 

 

Palveluyritysten tulisi jatkuvasti kehittää omaa ymmärrystään asiakaskokemukseen 

vaikuttavista tekijöistä. Etenkin digitaalisten mahdollisuuksien lisääntyessä 

asiakkaiden käyttäytyminen ja tarpeet muuttuvat nopeatempoisesti. Yritysten on 

osattava sukeltaa asiakasarvon lähteille. Asiakaskokemukseen vaikuttavaa tilanne- 

ja kontekstisidonnaisuutta on ymmärrettävä yhä monipuolisemmin. Lisäksi 

liiketoimintojen johtamisen on perustuttava yhä vahvemmin kerättyyn tietoon. 

Käytännön tutkimuksen ja data-analytiikan avulla tuotettua tietoa ja sen kautta 

vahvaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista sekä arvoa tuottavista tekijöistä on hyvä 

osata hyödyntää. Tämä on liiketaloudellisesta näkökulmasta myös kannattavaa, 

koska voimavaroja ja investointeja voidaan kohdistaa niihin tekijöihin, jotka ovat 

merkityksellisiä ja tuottavat asiakkaalle arvoa. Yritysten tulisia panostaa erityisesti 

asiakaspalvelukokemukseen ja valikoituihin kanssakäymisiin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että yrityksen tulee tarjota erilaisia palvelukanavia ja polkuja asiakkaan tarpeiden 

mukaisesti. Palvelukanavat tulee suunnitella vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiäkin 

tarpeita. Tähän liittyen tulevaisuudessa yrityskumppanuuksien ja verkostojen 

merkitys tulee kasvamaan. Näin yritykset saavat hankittua tarvittavia kyvykkyyksiä 

arvontuottoon asiakkaille. Ne yritykset, jotka osaavat ylittää eri toimialojen rajoja ja 

kehittää tätä kautta monipuolisia palvelukonsepteja menestyvät parhaiten.  
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Asiakaskokemuksen johtamisessa tulee huomioida työntekijöiden vahva rooli ja 

asema palveluiden tuottamisessa. Palvelukulttuuria tulee johtaa ja tätä kautta 

tuotetaan parhaimmillaan ylivertaisia asiakaskokemuksia. Työntekijöiltä odotetaan 

ketteryyttä vastata muuttuvaan ympäristöön ja oma-aloitteisuutta. Tämä vaatii 

uudenlaista johtamista, johon yksin palvelumuotoilu ei enää riitä.  Tämä tarkoittaa 

uusien palvelukonseptien luomista, asiakkaaseen vaikuttamista tunnetasolla ja 

palvelukulttuurin muokkaamista pitkäaikaiseksi kilpailukyvyn pohjaksi. Lisäksi 

palveluyritysten tulee tunnistaa palveluun liittyvät kuilut eli ne tekijät, joiden vuoksi 

voidaan epäonnistua palveluprossin eri vaiheissa. Asiakasymmärrys ja palvelun 

haasteiden tunnistaminen tulee painottumaan yritysjohdossa. Ongelma on usein 

kuitenkin se, miten johto saa onnistuneesti integroitua tiedon ja ymmärryksen osaksi 

käytäntöä.  

 

Digi- ja mobilisaatio muuttaa palveluympäristöä, mutta silti henkilökohtainen 

kohtaaminen ja palvelu eivät vähennä merkitystään. Perinteiset palvelukanavat 

eivät tule häviämään minnekään eikä ihmisten välinen kohtaaminen juurikaan 

muuta muotoaan. Palvelukulttuurin kehittäminen ja mittaaminen oikeanlaisin ja 

innovatiivisin keinoin on ensisijaisen tärkeää tulevaisuudessa. Yrityksissä on 

huomioita yhä paremmin se, että digitaalisuus on tuonut asiakaskokemuksen hyvin 

julkiseksi ja avoimeksi. Asiointikanavina sosiaalinen media ja Chatit ovat vielä 

monelle uusi tuttavuus, mutta käyttö lisääntyy jatkuvasti nopeuden ja helppouden 

vuoksi. Palvelun ja asiakkaan ensikontaktissa on onnistuttava hyvin. Huono 

asiakaskokemus nostaa sitä riskiä, että asiakas vaihtaa palveluntarjoajaa. 

Positiiviset ja negatiiviset kokemukset leviävät nopeasti. Tänä päivänä vaihdon 

helppous esimerkiksi bussimatkalla puhelimella madaltaa riskiä vaihtaa 

palveluntarjoajaa.  

 

Asiakaspalvelutyö tulee yhä vain monipuolistumaan ja sen arvostus kasvamaan. 

Asiakaspalvelutyöstä tulee vahvemmin asiantuntijatyötä, jossa työntekijän tulee 

osata soveltaa osaamistaan muuttuvissa tilanteissa. Asiakaspalvelutyö ei voi olla 

enää määritettyjen prosessien yksipuolista seuraamista vaan mitä suuremmissa se 

on kokonaisuus, missä yhdistyy asiakaspalvelun ohella muun muassa myynti, 
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yritysviestintä, markkinointi ja brändin rakentaminen. Kaikki on kiinni ihmisestä ja 

hänen haluista viimekädessä, kun puhutaan asiakaskokemuksesta.  

 

Käytännössä tutkimuksen tuloksista voidaan tiivistää kolme palveluprosessin 

vaihetta, joita ovat ensikontakti, hoitotilanne ja hoitosuhteen ylläpito. 

Ensikontaktissa on tärkeää ajan saanti nopeasti halutulle ajankohdalla. 

Ajanvarauksessa on tärkeää se, että tieto asiakkaan odottamasta palvelusta välittyy 

hoitohenkilölle. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas esimerkiksi varaa ajan lohkeaman 

paikkaukseen ja odottaa hampaan korjausta. Mikäli hoitokäynnillä kuitenkin tehdään 

jotain muuta esimerkiksi liian lyhyen hoitoajan vuoksi, niin hoito ei vastaa odotuksia. 

Hoitoajan pituus tulee olla oikein määritelty, eli liian lyhyt hoitoaika voi aiheuttaa 

huonon palvelukokemuksen asiakkaalle. Liian pitkäksi määritelty hoitoaika voi 

aiheuttaa taas huonon kokemuksen hoitohenkilölle, jolla hoitoaikaa jää yli. Toisena 

vaiheena voidaan nähdä hoitotilanne. Hoitotilanteessa hoitosuunnitelman tulee olla 

selkeä ja kustannukset asiakkaalla tiedossa. Asiakas on valmis maksamaan 

hoidosta, mikäli kokee luottamusta palveluntarjoajaan ja saavansa vastinetta 

rahalliselle menetykselle. Tässä vaiheessa merkityksellistä on hoitotilanteen 

rauhallisuus ja hoitohenkilön ystävällisyys sekä empaattisuus.  Kolmantena 

vaiheena nähdään hoitosuhteen ylläpito, mikä tulee perustua yhteiseen 

sopimukseen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Tämä tarkoittaa usein sitä, että 

palveluntarjoajan kutsuu asiakkaan uudelleen hoitoon yhteisesti sovitun ajan 

kuluttua. Hoitosuhteesta tiettyyn hoitohenkilöön on hyvä pitää kiinni hoitosuhteen 

ylläpidossa, koska se on asiakkaalle yleisemmin tärkeää. Lisäksi jälkihoitoon liittyen 

palveluntarjoajan markkinointiautomaatiotoimenpiteet eivät saa tulla asiakkaalle 

yllätyksenä, koska ne saattavat aiheuttaa tyytymättömyyttä.  

 

6.2. Luotettavuuden arviointi ja eettisyys  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole vain yhtä tapaa.  Tutkijan 

tulee selittää lukijalle tarkkaan, kuinka tutkimus on toteutettu, jotta tutkimuksen 

tuloksia voidaan arvioida.  Luotettavuutta voidaan arvioida koko tutkimusprosessin 

kautta. Tällöin arvioidaan:  
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- tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta 

- tutkimuksen merkitystä tutkijalle 

- aineistonkeruumenetelmiä 

- tutkittavien henkilötietosuojansa toteutumista 

- tutkimukseen osallistuneiden ja tutkijan suhdetta 

- tutkimuksen kestoa  

- aineiston analysointi (Tuomi ja Sarajärvi 2014, 140.) 

 

Eskola ja Suoranta (2005) toteavat, että laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

voidaan arvioida siirrettävyyden, vahvistettavuuden, uskottavuuden ja varmuuden 

näkökulmista. Siirrettävyys tarkoittaa, että tulosten on oltava siirrettäviä tietyin 

rajoituksin. Vahvistettavuudessa tarkastellaan sitä, että saadaanko tutkimuksen 

tuloksiin tukea samantapaista ilmiötä tutkineista aikaisemmista tutkimuksista. 

Uskottavuusnäkökulmassa tarkastellaan sitä, että tutkijan käsitykset ja tulkinnat 

ovat linjassa tutkittavien kanssa. Varmuus tarkoittaa sitä, että itse tutkijan ennakko- 

olettamukset huomioidaan tutkimuksessa.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu aineiston hankinnan, 

koon ja kattavuuden sekä analyysin ja tutkimusprosessin kuvaamisen 

ymmärtämiseen. Arviointiin vaikuttaa lisäksi tutkimuksen tekijän kokemukset 

tutkimuskohteesta. Laadullista aineistoa arvioidessa on pyrittävä huomioimaan 

aineiston riittävyys, arvioitavuus, analyysin kattavuus ja toistettavuus sekä 

merkittävyys. Kattavuus tarkoittaa sitä, että johtopäätökset on tehty aineistosta 

muiden kuin yksittäisten poimintojen perusteella. Arvioitavuus on hyvä, mikäli lukija 

pystyy seuraamaan tutkijan tekemää päättelyä sujuvasti. Tutkittava ilmiö ja tutkija 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään, joten tutkijan omakohtainen tulkinta ja 

vuorovaikutteisuus on oltava näkyvää. Toistettavuutta tukee se, kuinka hyvin 

selkeästi tutkimuksen luokittelu ja tulkintatavat on esitetty sekä kuinka hyvin tutkija 

on avannut tutkimusta, ratkaisuja, päättelyä ja tulkintaa. Laadullisessa 

tutkimuksessa on tutkijan ja tutkittavan ilmiön vuorovaikutus tehtävä näkyväksi.  

(Eskola& Suoranta 2005, 214; Koskinen 2011, 277.)  

Narratiivinen tutkimus tuottaa yhden näkökulman ja totuuden tietyltä henkilöltä. 

Tutkimusta arvioidessa voidaan kyseenalaistaa se, onko toisen tutkijan mahdollista 
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käyttää hyödyksi tutkimuksen tuloksia, onko tutkimuksessa käytetty tulkinta 

vakuuttava ja järkevä (Erikson & Kovalainen 2008, 224.)  

Tässä tutkimuksessa osallistujat osallistuivat vapaaehtoisesti empiirisen osion 

tuottamiseen. Heidän henkilöllisyytensä turvattiin niin, ettei tuloksista ole 

mahdollisuutta erottaa yksittäisten henkilöiden vastauksia. Aineiston analyysissä 

käytettiin sisällönanalyysiä ja prosessi kuvattiin työssä tarkasti. Kaikilta 

tutkimukseen osallistuneilta oli kysytty kirjallinen lupa tutkimuskyselyn 

lähettämiseen sähköisesti. Kyselylomake oli testattu ennakkoon lähettämällä kysely 

muutamalle henkilölle ennen varsinaista lähettämistä. Näin selvitettiin kyselyn 

ymmärrettävyys. Tutkimuksessa on pyritty lisäämään luotettavuutta 

tutkimusprosessia avaamalla mahdollisimman laajasti. Narratiivinen 

tutkimusmenetelmä katsottiin soveltuvan tämän tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmäksi, koska tutkimukseen osallistuneet saivat ilmaista 

itseään vapaasti ja kirjoittaa kokemuksistaan ilman rajoitteita. Vastauksista sai esille 

sellaisia merkityksiä, joita ei määrällisellä tutkimuksella välttämättä olisi saatu. 

Tähän tutkimukseen osallistuneita osaltaan kannusti lahjakortti hammashoitoon, 

mutta palkinnon ollessa suhteellisen pieni, niin sillä ei välttämättä ollut vaikutusta 

vastausmotivaatioon. Haasteita analyysiin toivat hyvin eripituiset tarinat.  

Aineiston analyysiin ja arviointiin on voinut vaikuttaa se, että tutkimuksen tekijä 

työskentelee kohdeyrityksessä. Tämä tausta voi ohjata tutkimuksen tekijän 

aineistoon kohdistunutta ajattelua. Toisaalta se on voinut myös tukea ja helpottaa 

empiirisen aineiston analysointia. Tutkimuksen aineisto koostuu asiakkaiden 

omakohtaisista ajatuksista ja kokemuksista, jotka ovat sidottuja kontekstiin. 

Kokemukset ja ajatukset voivat muuttua ja vastaukset olla erilaisia toisella 

vastauskerralla. Tässä tutkimuksessa ei mainittu kohdeyrityksen nimeä, koska 

toimeksiantoa tutkimukselle ei tullut kohdeyritykseltä ja yrityksen identiteetti haluttiin 

säilyttää luottamuksellisena. Kohdeyrityksellä oli tieto tutkimuksesta ja sen sisältöä 

käytiin avoimesti läpi.  

Tutkimuksen aineistonkeruuvaihe toteutui melko tiukassa aikataulussa. 

Tutkimusotos olisi voinut olla laajempi ja pidemmältä ajanjaksolta.  
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Lisäksi aineistoon olisi voinut hakea vielä syvyyttä muun muassa emotionaaliseen 

puoleen haastatteluin.  

 

6.3. Jatkotutkimusehdotukset  

 

Kiinnostus asiakaskokemuksen eri osa-alueiden tutkimiseen on jatkuvasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä tärkeää. Tutkimusta voisi laajentaa 

ulkopuolisesta asiakkaasta yritysten työntekijöiden ja heidän kokemuksena 

tutkimiseen asiakaskokemuksen luomisen näkökulmasta. Henkilöstö on tärkeässä 

roolissa muokkaamassa asiakkaan kokemusta, joten olisi mielekästä selvittää niitä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat eniten siihen, millaista palvelukokemusta he tuottavat. Eli 

miten yritys voisi palvelulla henkilöstä ja vastata siihen tarpeeseen tehokkaammin, 

että henkilöstökin on täynnä yksilöitä, jotka tarvitsevat esimerkiksi erilaista 

johtamista oman työnsä avuksi. Mielekästä olisi myös tutkia sitä, miten 

tarinankerrontaa voitaisiin hyödyntää organisaation muutostilanteissa sisäisesti tai 

miten yritys voi tarinankerronnallisin menetelmin vaikuttaa yrityskuvaan ja 

asiakkaiden kokemuksiin yhä paremmin.  
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LIITE 1  
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      LIITE 2  

 

KERTOMISEN ARVOINEN KOKEMUS  

Kirjoita hammaslääkärikäyntikokemuksestasi vapaamuotoinen tarina/kertomus huomioiden 
tunne- ja aistikokemukset sekä vuorovaikutustilanteet henkilöstön kanssa. Voit lisäksi 
arvioida ja perustella palvelua erikseen. Voit kirjoittaa yksittäisestä tapahtumasta tai 
yleisesti kokemuksistasi aiheeseen liittyen. Voit kirjoittaa vähä- tai monisanaisesti ja olla 
niin avoin tai kriittinen kuin haluat.  
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