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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää kuluttajan 

palvelukokemuksen muotoilussa. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on luoda ja jakaa relevanttia, 

houkuttelevaa, johdonmukaista ja ajan tasalla olevaa sisältöä kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa. 

Sisältömarkkinoinnilla pyritään saamaan aikaan parempia asiakaskokemuksia, ja siten sitouttamaan 

asiakkaita pitkäaikaisiin suhteisiin yrityksen kanssa. Kuluttajan palvelukokemuksen nähdään koostuvan sekä 

emotionaalisista että rationaalisista havainnoista palvelun laadusta, joita kuluttajat tekevät esimerkiksi 

erilaisten kokemusvihjeiden pohjalta. Palvelukokemuksen muodostavia vihjeitä on kaikkialla, sillä kaikki, 

mitä voidaan havaita tai tuntea, ovat kokemusvihjeitä. Orkestroimalla näitä vihjeitä voidaan muotoilla 

kuluttajan palvelukokemusta. Sisältömarkkinoinnin kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että luomalla sisältöjä, 

jotka vaikuttavat kuluttajan emotionaalisiin ja rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta ja toimivat siten 

kokekmusvihjeinä, voidaan kuluttajan palvelukokemusta muotoilla. 

 

Tutkimus rajattiin koskemaan yksittäistä sisältömarkkinointipalvelua ja sen sisältöjen vaikutusta kuluttajan 

digitaalisen palvelukokemuksen muodostumiseen ja kuluttajan sitoutumiseen yritystä kohtaan. Työssä 

tarkastellaan, minkälaisia emotionaalisia ja rationaalisia havaintoja palvelun laadusta 

sisältömarkkinointipalvelu kuluttajassa herättää, ja vaikuttavatko nämä havainnot kuluttajan haluun sitoutua 

yritystä kohtaan. Tällä tavoin pyritään selvittämään, minkälainen rooli sisältömarkkinoinnilla on kuluttajan 

digitaalisen palvelukokemuksen muodostumisessa. Tämä tutkimus on määrällinen tutkimus, jonka 

tavoitteena on selittää ja kuvailla tutkittavaa ilmiötä, eli sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä kuluttajan 

palvelukokemuksen muotoilussa. Tutkimus toteutettiin kyselylomaketutkimuksena yksittäisen 

sisältömarkkinointipalvelun kontekstissa. Tämän kontekstin koettiin mahdollistavan yleistettävissä olevan 

aineiston hankinnan, sillä kyseinen sisältömarkkinointipalvelu tuottaa sisältöä, joka vastaa teoriassa 

esitettyihin sisältömarkkinoinnin tavoitteisiin siitä, millaista sisällön tulisi olla. Empiirinen aineisto kerättiin 

sähköisellä kyselylomakkeella, joka sijoitettiin tutkittavalle sisältömarkkinointisivustolle. Aineiston keruun 

jälkeen aineisto analysoitiin SPSS –tilasto-ohjelman versiolla 23.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että sisältömarkkinoinnilla on positiivinen vaikutus sekä kuluttajan 

emotionaalisiin että rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. Sen lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että 

ainoastaan sisältömarkkinoinnin avulla luodut positiiviset emotionaaliset havainnot palvelun laadusta 

vaikuttavat kuluttajan sitoutumiseen yritystä kohtaan merkitsevästi. Rationaalisilla havainnoilla palvelun 

laadusta ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kuluttajien sitoutumiseen. Tämä havainto poikkeaa 

aiemman teorian pohjalta tehtyihin oletuksiin, joiden mukaan myös rationaalisten havaintojen uskottiin 

vaikuttavan kuluttajan sitoutumiseen yritystä kohtaan.  

 

Liikkeenjohdon olisi tärkeää ottaa sisältömarkkinointi osaksi toimintaansa, sillä sen avulla yritykset voivat 

kasvattaa kuluttajan kokemaa arvoa. Panostamalla sisältöihin, jotka vaikuttavat kuluttajan emotionaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta, pystyvät yritykset myös helpottamaan kuluttajien sitoutumista yritystä 

kohtaan. 

Asiasanat      
Palvelun laatu, sitoutuminen 
Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia sisältömarkkinointia osana 

kuluttajan palvelukokemuksen muotoilua. Sekä palveluissa että 

sisältömarkkinoinnissa on molemmissa kyse asiakkaalle kiinnostavan ja arvoa 

tuottavan sisällön/palvelun tuottamisesta, joten on mielekästä tutkia mahdollisuutta 

hyödyntää näitä teemoja yhdessä. Tarkoituksena on tutkia mistä kuluttajan 

palvelukokemus muodostuu, ja kuinka sisältömarkkinoinnilla voidaan tähän 

kokemukseen vaikuttaa. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Sisältömarkkinoinnin koetaan olevan uudenlainen tapa toteuttaa markkinointia, missä 

tavoitteena ei ole luoda perinteistä asiakkaille työnnettävää markkinointimateriaalia 

(push marketing), vaan tuottaa kiinnostavaa, relevanttia ja hyödyllistä sisältöä, joka 

vetää kuluttajia yrityksen puoleen (pull marketing) (Chaffey & Smith 2008, Holliman 

& Rowley 2014). Vaikka vaikuttaakin siltä, että markkinoijien kiinnostus 

sisältömarkkinointia kohtaan on herännyt vasta viime vuosien aikana, ei asia ole aivan 

niin yksinkertainen. John Deeren ”The Furrow” lehti, jota on julkaistu vuodesta 1895 

(Moon 2013), voidaan nimittäin nähdä ensimmäisenä esimerkkinä onnistuneesta 

sisältömarkkinoinnista (Pulizzi 2012, Kuenn 2013, Moon 2013, Bauer 2014). Sen 

sijaan, että lehden tavoitteena olisi ollut suoraan myydä John Deeren tuotteita, pyrittiin 

sen avulla kouluttamaan maanviljelijöitä uuteen teknologiaan ja siihen, kuinka he 

voisivat olla parempia yrittäjiä. Tämä lehti teki John Deerestä luotettavan 

tiedonlähteen maanviljelijöille, jolloin he halusivat myös hankkia tuotteensa heiltä. 

(Pulizzi 2012). Voidaankin sanoa, että sisältömarkkinointi on vanha käytäntö, joka on 

noussut uudelleen pinnalle digitalisoitumisen myötä. Tässä tutkimuksessa 

sisältömarkkinoinnilla viitataan juurikin yritysten jakamaan ilmaiseen sisältöön, eikä 

maksulliseen digitaaliseen sisältöön. Digitaalisesta sisältömarkkinoinnista puhuttaessa 

on nimittäin huomioitava, että englanninkielisellä termillä ”digital content marketing” 

voidaan viitata myös digitaalisen sisältömarkkinoinnin sijaan digitaalisen sisällön 

markkinointiin eli digitaalisten tuotteiden, kuten musiikin ja elektronisten lehtien 

markkinointiin. Aihetta on tutkittu esimerkiksi näkökulmasta, jossa markkinoidaan 

digitaalisia tuotteita, joita jaetaan digitaalisten kanavien kautta (Koiso-Kanttila 2004, 
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Rowley 2004, Rowley 2008). Useissa eri tutkimuksissa näillä digitaalisilla tuotteilla 

viitataan maksettuun sisältöön, joka on kaupattu internetin välityksellä, kuten 

musiikkiin, elektronisiin lehtiin sekä videoihin (Wolk & Theysohn 2007, Feng, Guo 

& Chiang 2009). Näitä kahta termin erilaista käyttötarkoitusta ei pidä kuitenkaan 

sekoittaa keskenään. 

Palvelukokemus on myöskin aihe, joka on puhututtanut yritysmaailmaa viime vuosien 

aikana runsaasti. Aiheesta on kirjoitettu useissa yritysblogeissa (esim. Hyppönen 

2014, Korkiakoski 2015, Sundqvist 2015), jonka lisäksi aihetta on käsitelty erilaisissa 

artikkeleissa (esim. DNA Business 2015). Yhteistä näille kirjoituksille on se, että 

kaikki painottavat asiakkaan palvelukokemuksen tärkeyttä liiketoiminnassa ja 

pyrkivät löytämään keinoja, kuinka kokemuksesta saataisiin rakennettua 

mahdollisimman hyvä. Esimerkiksi Klikkicomin toimitusjohtaja Jukka Sundqvist 

(2015) toteaa blogikirjoituksessaan kuluttajan ostopolun hallinnan vaativan huolellista 

sisällön, palvelumuotoilun, näkyvyyden, löydettävyyden ja kampanjoinnin 

yhteensopivuuden suunnittelua. Sundqvistin mukaan täytyy löytää keinot, kuinka yllä 

mainittujen markkinoinnin osa-alueiden asiantuntijat sitoutetaan yhteiseen 

toimintamalliin ja kokonaisnäkemykseen (Sundqvist 2015).  

Sen lisäksi, että palvelukokemus ja sen muotoilu on aihe, joka herättää suurta 

kiinnostusta yritysmaailmassa, on aihe pinnalla myös akateemisessa maailmassa. 

Viime vuosien aikana useat tutkijat ovat tutkineet palvelukokemusta eri näkökulmista. 

Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita palvelukokemuksen konseptista ja 

määrittelemisestä (esim. Verhoef 2009, Helkkula 2011, Klaus 2013), 

palvelukokemuksen yhteisluonnista (esim. Prahalad & Ramaswamy 2004, Hakanen & 

Jaakkola 2012, McColl-Kennedy, Cheung & Ferrier 2015, Jaakkola, Helkkula, 

Aarikka-Stenroos 2015) sekä palvelukokemuksen johtamisesta ja muotoilusta (esim. 

Pullman & Gross 2004, Berry & Carbone 2007, Grewal, Levy & Kumar 2009, 

Teixeira, Patrício, Nunes, Nóbrega, Fisk & Constantine 2012).  

Palvelukokemuksen muotoilua ja johtamista on siis tutkittu runsaasti, mutta aihetta ole 

aiemmin tutkittu sisältömarkkinoinnin näkökulmasta, mikä luo kiinnostavan pohjan 

tälle tutkimukselle. Palvelukokemuksen käsittelemättömyys sisältömarkkinoinnin 

näkökulmasta johtunee siitä, että itse sisältömarkkinointikin on akateemisissa piireissä 
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erittäin vähän tutkittu aihe, vaikka aihe onkin kasvattanut suosiotaan yritysten 

keskuudessa viime vuosien aikana runsaasti. Yhä useammat yritykset ovat ottaneet 

sisältömarkkinoinnin osaksi markkinointistrategiaansa. Esimerkiksi 

sisältömarkkinointiin keskittyneen Kubon tekemän kaupallisen ”Sisältömarkkinoinnin 

trendit Suomessa 2015” kyselytutkimuksen mukaan 76 % kyselyyn vastanneista 

markkinoijista käyttää sisältömarkkinointia ja 51 % vastanneista arvioi kasvattavansa 

sisältömarkkinointiin käytettävää budjettia seuraavan 12 kuukauden aikana (Lintulahti 

2015). Myös Content Marketing Instituten tekemä vastaavanlainen tutkimus B2C 

yrityksille paljastaa, että 76 % kyselyyn vastanneista pohjoisamerikkalaisista B2C 

yrityksistä käyttää sisältömarkkinointia ja 77 % vastanneista kertoo aikovansa tuottaa 

enemmän sisältöä kuin vuosi aiemmin (Content Marketing Institute 2015). Nämä 

kaupalliset tutkimukset todistavat sisältömarkkinoinnin olevan tärkeässä roolissa ja  

kasvattavan suosiotaan yritysten keskuudessa.  

Sisältömarkkinointi ja digitaaliset kanavat kuuluvat tiukasti yhteen. Digitaalisella 

ympäristöllä on jo nyt suuri rooli kuluttajien elämässä, ja digitaalisen median uskotaan 

kasvavan entisestään, jolloin yritysten on omaksuttava uusia tapoja markkinointiinsa 

tavoittaakseen kuluttajat ja potentiaaliset yrityspartnerit (Quinton 2013). 

Sisältömarkkinoinnin avulla on pyritty vastaamaan digitaalisuuden tuomiin uusiin 

haasteisiin. Sisältömarkkinoinnin tutkimuksen uranuurtajaksi voidaan nähdä Joe 

Pulizzi, Content Marketing Instituten perustaja. Instituutin puolesta verkossa on 

saatavilla erittäin paljon kaupallista aineistoa sisältömarkkinoinnista, mutta kuten 

aiemmin tässä paperissa on mainittu, tieteellisissä piireissä aihetta on tutkittu erittäin 

vähän. Hollimanin ja Rowleyn (2014) tekemä tutkimus onkin tällä erää ainoa tutkijan 

löytämä vertaisarvioitu tutkimus, jossa sisältömarkkinointia tutkitaan 

markkinointikeinona, jossa tuotetaan ilmaista sisältöä kuluttajille.   

Tässä tutkimuksessa on pyritty ottamaan uudenlainen näkökulma kuluttajan 

palvelukokemusten muotoiluun, sillä palvelukokemusten muotoilun tutkimus 

sisältömarkkinoinnin kontekstissa on tällä hetkellä erittäin vähäistä, ellei jopa 

olematonta. Tämä johtunee siitä, että sisältömarkkinointi on itsessään hyvin uusi aihe 

akateemisessa maailmassa. Tällä tutkimuksella pyritäänkin sekä ottamaan ensiaskeleet 

tämän kirjallisuudessa havaitun tutkimusaukon täydentämiseen luomalla uutta tietoa 

palvelukokemuksen muotoiluun että vastaamaan yritysmaailman tarpeisiin löytää 
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uusia keinoja luoda parempi kuluttajan palvelukokemus. Aiheen tutkiminen on 

mielekästä, sillä sen kautta on mahdollista luoda uutta ymmärrystä sekä yrityksille että 

akateemisille piireille.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka sisältömarkkinointia voidaan 

hyödyntää kuluttajan digitaalisen palvelukokemuksen muotoilussa. Pyrkimyksenä on 

siis selvittää, kuinka sisältömarkkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa kuluttajan 

digitaalisen palvelukokemuksen muodostumiseen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia mistä kuluttajan palvelukokemus 

muodostuu, ja kuinka sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää tämän 

palvelukokemuksen muotoilussa. Tutkimustavoitetta rajataan koskemaan 

palvelukokemusta ainoastaan digitaalisessa ympäristössä, sillä digitaalisuus muuttaa 

palvelukokemusten muotoutumisprosessia merkittävästi, eikä suora yleistäminen 

perinteisen kasvokkain tapahtuvan palvelun ja digitaalisen palvelun välillä ole 

mielekästä. Tarkoituksena on luoda hypoteesit ja rakentaa teoreettinen malli 

sisältömarkkinoinnin ja palvelukokemuksen ja –muotoilun teorioiden pohjalta ja 

testata hypoteeseja empiirisen osion avulla. Tavoitteiden pohjalta tutkimuksen 

pääkysymykseksi muodostui seuraavanlainen kysymys:  

Miten sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää kuluttajan digitaalisen 

palvelukokemuksen muotoilussa? 

Alatutkimuskysymykset, joiden tehtävänä on auttaa päätutkimuskysymyksen 

selvittämisessä ja tutkimusongelman ratkaisussa, ovat seuraavat: 

Mistä kuluttajan palvelukokemus muodostuu? 

Miten kuluttajan palvelukokemusta voidaan muotoilla? 
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena yhdessä DNA Oy:n (jatkossa DNA) 

kanssa. Tutkimuksessa hyödynnetään hypoteettis-deduktiivista tutkimusotetta, joka 

tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa hyödynnettävän teorian pohjalta rakennetaan 

teoreettinen malli ja luodaan hypoteesit, joiden pätevyyttä testataan empiirisen 

tutkimuksen avulla (De Vaus 1994). Hypoteesit toimivat tässä tutkimuksessa teorian 

ja empirian yhtymäkohtana, koska teoriatasolla käsitellään ainoastaan käsitteellisten 

ilmiöiden yhteyksiä ilman, että niissä viitataan suoraan empiriaan. Empiirinen 

tutkimus suoritetaan kvantitatiivisena kyselylomaketutkimuksena, joka teetetään 

tapausyritys DNA:n kuluttajille osoitetun sisältömarkkinointisivusto DNA Appisen 

käyttäjille. Tutkimuksessa käytettävä kyselylomake rakennetaan tässä tutkimuksessa 

käytettävän teorian pohjalta, jotta sen avulla voidaan mitata teorian pohjalta esitettyjä 

hypoteeseja tehokkaasti.  

Tutkimusilmiön ja aiheen valintaan vaikutti se, että DNA on yksi Suomen 

monipuolisimmista sisältömarkkinoinnin toteuttajista, ja yritys on nimennyt 

strategiansa tärkeimmäksi tavoitteeksi markkinoiden tyytyväisimmät kuluttaja- ja 

yritysasiakkaat (DNA Oy 2015). DNA:ssa ollaan siis aidosti kiinnostuneita siitä, 

kuinka asiakkaiden palvelukokemuksesta saataisiin tehtyä mahdollisimman sujuva ja 

mutkaton. Voidaankin siis nähdä, että DNA Appinen -sivuston hyödyntäminen tämän 

tutkimuksen tutkimusilmiön testaamisessa on järkevää, sillä sivusto on 

sisältömarkkinointia ja sen avulla pystytään testaamaan sisältömarkkinoinnin roolia 

kuluttajan palvelukokemuksen muotoutumisessa.  

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Sisältömarkkinointi: sisältömarkkinointi on relevantin, houkuttelevan, 

johdonmukaisen ja ajan tasalla olevan sisällön luomista ja jakamista asiakkaan 

ostoprosessin eri vaiheissa, tarkoituksenaan saada aikaan parempia 

asiakaskokemuksia, ja siten sitouttaa asiakkaita pitkäaikaisiin suhteisiin yrityksen 

kanssa. (Rose & Pulizzi 2011, Content Marketing Association 2013, Content 

Marketing Institute 2014, Holliman & Rowley 2014). 
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Palvelukokemus: palvelukokemus nähdään kuluttajan subjektiivisena, yksilöllisenä 

kokemuksena, joka muodostuu sekä vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan kanssa, että 

kokemusvihjeistä, joita syntyy kuluttajan aistiessa kaikkea ympärillä olevaa 

palvelukohtaamisen eri vaiheissa (Berry, Wall & Carbone 2006) 

Palvelukokemuksen muotoilu: palvelusuorituksen arvioiminen asiakkaiden 

kokemusten kautta ja siten niiden palveluominaisuuksien löytäminen, joiden 

kehittäminen parantaa asiakkaan kokemusta. (Lin & Cheng 2015).  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen teoreettisen ja empiirisen aineiston perusteella pyritään luomaan uutta 

näkökulmaa siitä, kuinka sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää kuluttajan 

palvelukokemuksen muotoilussa. Tutkimus kokoaa yhteen sisältömarkkinointiin, 

palvelukokemukseen ja sen muotoiluun liittyvää kirjallisuutta, joiden pohjalta 

tutkimuksen teoreettinen malli luodaan. Ensimmäisessä luvussa käsitellään 

tutkimuksen teoreettista perustaa, tutkimusongelmaa, tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, 

tutkimuksen tavoitetta ja rakennetta. Luvuissa kaksi ja kolme tutustutaan tarkemmin 

sisältömarkkinoinnin, palvelukokemuksen sekä palvelumuotoilun ja 

palvelukokemusten muotoilun teorioihin. Kolmannessa luvussa myös muodostetaan 

tutkimuksen hypoteesit sekä teoreettinen malli. Neljännessä luvussa esitellään 

tutkimuksen empiirinen aineisto, joka analysoidaan viidennessä luvussa. Tämän 

jälkeen kuudennessa luvussa muodostetaan tutkimuksen teoreettiset ja 

liikkeenjohdolliset johtopäätökset, sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä 

rajoituksia ja esitetään vaihtoehtoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 SISÄLTÖMARKKINOINTI 

Sisältömarkkinoinnin sanotaan olevan yksi kaikkein voimakkaimmista markkinoinnin 

strategioista nykypäivän virtuaalisessa, nopeavauhtisessa, informaatioon 

pohjautuvassa maailmassa (Harad 2013). Aihe on verrattain tuore, ja se on herättänyt 

suurta mielenkiintoa yrityksissä viime vuosien aikana ja kiinnostus tuntuu vain 

lisääntyvän. Sisältömarkkinointi herättää paljon kysymyksiä ja ihmetystä, sillä 

esimerkiksi akateeminen maailma ei ole vielä aiheeseen juurikaan perehtynyt. Aihetta 

on tutkittu vain muutaman akateemisen tutkimuksen verran, mutta kaupallisissa 

aineistoissa sisältömarkkinointia on käsitelty hyvinkin paljon. Tässä luvussa 

tutustutaan sisältömarkkinointiin: mitä se on ja mihin sillä pyritään. Aiheen esittelyssä 

joudutaan tukeutumaan vahvasti kaupalliseen aineistoon akateemisen 

tutkimusaineiston puutteellisuuden vuoksi. 

Vaikka sisältömarkkinointiin tutustuessa vaikuttaakin siltä, että markkinoijien 

kiinnostus uutta, sisältömarkkinointi –nimellä kulkevaa markkinoinnin keinoa kohtaan 

on herännyt vasta viime vuosien aikana, ovat yritykset hyödyntäneet 

sisältömarkkinoinnin strategioita jo 1800-luvulta alkaen, jolloin yritykset käyttivät 

sisältöä kasvattaakseen liiketoimintaansa ja tulojaan (Kuenn 2013). 

Sisältömarkkinoinnin historiaa käsiteltäessä nousevat esiin erilaiset asiakaslehdet, 

oppaat, sekä kirjat tapoina hyödyntää sisältömarkkinointia (Kuenn 2013, Moon 2013, 

Bauer 2014). Vaikka brändien nykyään tuottama sisältö onkin hyvin erilaista 

verrattuna sisältöön, jota tuotettiin sata vuotta sitten, on sisältömarkkinoinnin 

ydinajatus yhä tuottaa sisältöä, jolla pyritään hankkimaan lisää liikennettä, konversiota 

ja liidejä yrityksille (Kuenn 2013). 

2.1 Sisältömarkkinoinnin määrittely 

Koska sisältömarkkinoinnin käsitteestä ei ole käyty kattavaa teoreettista keskustelua, 

eikä aihetta ole akateemisesti juurikaan tutkittu (Holliman & Rowley 2014), on 

ymmärrettävää, ettei sisältömarkkinoinnista ole yhtä yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää. Sisältömarkkinoinnin käsitettä määriteltäessä on aihe useissa 

julkaisuissa liitetty termeihin pull-markkinointi sekä inbound-markkinointi (esim. 

Chaffey & Smith 2008: 134, Holliman & Rowley 2014). Sisältömarkkinointia on 
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kuvailtu inbound-markkinoinnin tekniikaksi, jossa digitaalisella sisällöllä pyritään 

vetämään asiakkaita yrityksen internetsivuille. Tällainen sisältö on useimmiten 

ilmaista, ja sen tarkoituksena on sekä vaalia yrityksen suhteita asiakkaisiin että 

mainostaa yrityksen tuotteita ja palveluita. (Holliman & Rowley 2014). Digitaalisessa 

mediassa asiakas on yleensä se, joka etsii tietoa brändistä internetistä, esimerkiksi 

yrityksen internetsivujen kautta. Tämä viittaa vetomekanismiin (pull mechanism), 

jossa esimerkiksi hyvä näkyvyys hakukoneissa on äärimmäisen tärkeää silloin, kun 

asiakkaat aloittavat yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyvän haun. (Chaffey & 

Smith 2008: 94). Tässä tutkimuksessa hyödynnetäänkin tätä sisältömarkkinoinnin 

perusajatusta vetomekanismista; yritys pyrkii tuottamaan sisältöä, joka vetää 

asiakkaita puoleensa. 

Yksi ensimmäisistä sisältömarkkinoinnin määritelmistä on Pulizzin ja Barretin (2008: 

8) määritelmä, jonka mukaan sisältömarkkinointi on opettavaisen ja houkuttelevan 

sisällön luomista useissa eri muodoissa, tavoitteenaan saavuttaa ja säilyttää asiakkaita. 

Rose ja Pulizzi (2011: 12) ehdottivat, että sisältömarkkinointi on strategia, joka 

keskittyy arvokkaan kokemuksen luomiseen. Pulizzi on päivittänyt aiemmin 

luomaansa sisältömarkkinoinnin määritelmää ja perustamansa Content Marketing 

Instituten nimissä julkaistua sisältömarkkinoinnin määritelmää pidetäänkin yhtenä 

eniten käytetyistä (DeClerk 2014). Sen mukaan sisältömarkkinointi on strateginen 

markkinoinnin lähestymistapa, joka keskittyy arvokkaan, relevantin ja 

johdonmukaisen sisällön luomiseen ja jakamiseen, ja jonka tavoitteena on houkutella 

ja säilyttää tarkasti määriteltyä yleisöä – ja ennen kaikkea pyrkiä tuottavaan 

asiakastoimintaan (Content Marketing Institute 2014). Content Marketing 

Associationin (CMA) (2013) käyttämän määritelmän mukaan sisältömarkkinoinnin 

ideana on luoda laadukasta toimituksellista, brändättyä sisältöä kaikkien 

mediakanavien ja alustojen kautta. Tämän ajatuksen mukaan sisältömarkkinoinnilla 

pyritään luomaan brändeille mitattavaa menestystä, kuluttaja-arvoa sekä sitouttamaan 

asiakkaita suhteisiin. 

Yhdessä harvoista vertaisarvioiduista akateemisista sisältömarkkinoinnin 

tutkimuksista Holliman ja Rowley (2014) päätyvät määrittelemään 

sisältömarkkinoinnin tavalla, joka on hyvin samankaltainen Content Marketing 

Instituten määritelmän kanssa. Heidän määritelmänsä perustuu B2B-yritysten 
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empiiriseen tutkimukseen, ja määritelmän mukaan digitaalinen sisältömarkkinointi 

sisältää relevantin, houkuttelevan ja ajan tasalla olevan sisällön luomisen ja jakamisen, 

minkä tarkoituksena on sitouttaa asiakkaat sopivalla hetkellä heidän ostoprosessissaan 

siten, että se rohkaisee asiakkaita liikesuhteen tulokselliseen rakentamiseen (Holliman 

& Rowley 2014). Tämä määritelmä ei ota digitaalisuutta huomioon, joten tutkijat 

esittivät tutkimuksessaan myös vaihtoehtoisen ja laajemman määritelmän, joka 

nimenomaan ottaa huomioon digitaalisuuden sisältömarkkinoinnissa. Sen mukaan 

digitaalinen sisältömarkkinointi on toimintaa, joka liittyy sellaisen digitaalisen sisällön 

luomiseen, kommunikoimiseen, jakamiseen ja vaihtamiseen, millä on arvoa 

asiakkaille, kumppaneille ja yritykselle sekä sen brändeille. (Holliman & Rowley 

2014).  

Sisältömarkkinoinnista puhuttaessa osa tutkijoista ja markkinoinnin ammattilaisista 

liittää käsitteeseen digitaalisuuden, jolloin aineistoissa on sekaisin 

”sisältömarkkinointia” ja ”digitaalista sisältömarkkinointia”. Näillä kahdella termillä 

ei oikeastaan ole muuta eroa, kuin se, että osa tutkijoista haluaa nimenomaan korostaa 

digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia (esim. Holliman & Rowley 2014). Tässä 

tutkimuksessa sisältömarkkinoinnin aineiston keruussa ja tutkimisessa ei haluta 

kuitenkaan rajoittua pelkkään digitaalisuuteen, vaan halutaan tutkia 

sisältömarkkinointia monipuolisesti, ja ymmärtää sen olevan laaja kokonaisuus, johon 

kuuluu paljon muutakin kuin pelkästään digitaalisuus ja digitaalinen ympäristö.  

Koska määritelmissä on hajanaisuutta, on tässä tutkimuksessa päädytty luomaan 

Rosen ja Pulizzin (2011), Content Marketing Associationin (2013), Content Marketing 

Instituten (2014) ja Hollimanin ja Rowleyn (2014) määritelmien pohjalta oma 

sisältömarkkinoinnin määritelmä, joka tukee tämän tutkimuksen tavoitetta tutkia 

sisältömarkkinointia osana kuluttajan palvelukokemuksen muotoilua. Luodun 

määritelmän mukaan sisältömarkkinointi on relevantin, houkuttelevan, 

johdonmukaisen ja ajan tasalla olevan sisällön luomista ja jakamista kuluttajan 

ostoprosessin eri vaiheissa, tarkoituksenaan saada aikaan parempia 

asiakaskokemuksia, ja siten sitouttaa asiakkaita pitkäaikaisiin suhteisiin yrityksen 

kanssa.  
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2.2 Sisältömarkkinoinnin tavoitteet 

Yritykset voivat asettaa sisältömarkkinoinnille useita eri tavoitteita, riippuen omista 

intresseistään. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että kohdatessaan sisällön, kuluttaja 

käyttäytyy yrityksen haluamalla ja hyödyllisellä tavalla. Yritysten tulee määrittää 

tavoiteltu käytös ennen kuin sisältöä aletaan luomaan. (Immonen 2013). Tutkijat, 

kuten Pulizzi (2012), Harad (2013) sekä Lin ja Yazdanifard (2014) esittävät, että 

useimmiten tavoitteet liittyvät asiakkaiden hankkimiseen ja asiakkuuksien 

ylläpitämiseen. Esimerkiksi Pulizzin (2012) mukaan sisältömarkkinoinnin ideana on 

houkutella asiakkaita ja säilyttää olemassa olevat asiakkaat. Myös Harald (2013) 

toteaa, että sisältömarkkinoinnin tavoitteena on herättää asiakkaiden mielenkiintoa, 

houkutella potentiaalisia asiakkaita ja rakentaa luottamusta. Lin ja Yazdanifard (2014) 

ovat samaa mieltä omassa tutkimuksessaan, ja esittävät myös, että 

sisältömarkkinoinnin tavoitteena on herättää asiakkaiden mielenkiinto sekä rakentaa 

pitkäaikaisia ja antoisia suhteita asiakkaiden kanssa. Näiden tavoitteiden kautta 

yritykset pyrkivät luomaan asiakasuskollisuutta. Kuten voidaan havaita, 

sisältömarkkinoinnin tavoitteita on käytetty hyödyksi käsitteen määrittelyssä, jolloin 

voidaan olettaa tavoitteiden olevan erittäin merkittäviä. Näiden lisäksi tavoitteena voi 

olla esimerkiksi brändin tunnettuuden lisääminen ja lujittaminen, liidien eli 

potentiaalisten asiakkuuksien luominen ja niistä huolehtiminen, liidien muuttaminen 

asiakkaiksi, asiakaspalvelu, asiakkuuksien kasvattaminen, lisämyynti nykyasiakkaille 

ja intohimoisten seuraajien saaminen (Rose & Pulizzi 2011). Nämä tavoitteet ovat 

hyvin samankaltaisia sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteiden kanssa, sillä 

molemmat pohjautuvat digitaalisen sisällön luomiseen ja jakamiseen (Holliman & 

Rowley 2014). 

Content Marketing Institute tekee vuosittain tutkimuksia useille eri yritysryhmille 

tavoitteenaan ymmärtää paremmin, miksi ja kuinka yritykset hyödyntävät 

sisältömarkkinointia. Vuonna 2015 tehdyn, kuluttajaliiketoiminnan parissa toimiville 

pohjoisamerikkalaisille yrityksille suunnatun, kyselyn mukaan myynnin lisäksi 

yrityksille erittäin tärkeää on asiakasuskollisuuden saavuttaminen, asiakkaiden 

sitouttaminen, brändin tunnettuuden lisääminen sekä brändin puolestapuhujien 

saaminen. Vasta näiden jälkeen tulevat potentiaalisten asiakkaiden saaminen ja näiden 

asiakkuuksien hoitaminen sekä lisä- ja ristiinmyynti (CMI 2015). On siis havaittavissa, 
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että sisältömarkkinoinnilla pyritään nimenomaan suhteiden luomiseen ja 

kiinnostuksen herättämiseen, eikä niinkään odoteta suoria vaikutuksia myyntiin. 

2.3 Sisältömarkkinoinnin rooli ostopäätösprosessin eri vaiheissa  

Kuten tässä tutkimuksessa käytettävässä sisältömarkkinoinnin määritelmässä 

todetaan, pyritään sisältömarkkinoinnilla tuottamaan sisältöä ostoprosessin eri 

vaiheissa. Useiden kuluttajakäyttäytymiseen pohjautuvien tieteellisten tutkimusten 

mukaan kuluttajan ostopäätösprosessi koostuu viidestä vaiheesta (esim. Kotler & 

Keller 2009: 246-7, Solomon 2015). Esimerkiksi Kotlerin ja Kellerin (2009: 246-247) 

yleisesti hyväksytty viisivaiheinen kuluttajien ostopäätösprosessin malli koostuu (1.) 

tarpeen tai ongelman tunnistamisesta, (2.) informaation etsimisestä, (3.) vaihtoehtojen 

vertailemisesta, (4.) ostopäätöksestä, ja (5.) oston jälkeisestä käyttäytymisestä. 

Asiakkaan ostopäätösprosessi siis alkaa jo kauan ennen itse hankintaa ja sillä on 

vaikutusta myös pitkälle oston jälkeen (Kotler & Keller 2009: 248). Kuviossa 1 

havainnollistetaan, kuinka sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää kuluttajan 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa. 

Kuvio 1. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen ostopäätösprosessin eri vaiheissa (mukaillen 

Kotler & Keller 2009: 247). 

Hollimanin ja Rowleyn (2014) tutkimuksessa tuotiin esiin sisältömarkkinoinnin roolia 

asiakkaan ostoprosessin eri vaiheiden aikana. Heidän tutkimuksensa mukaan on tiedon 

hankinta ostoprosessin aikaisessa vaiheessa asiakkaille tärkeää, jolloin sisällön 

tuottaminen on yhä tärkeämmässä roolissa. Tämän vuoksi sisältömarkkinoinnin 

strategioiden oikeanlaisen käytön tärkeys korostuu. (Holliman & Rowley 2014). 

Sisältömarkkinoinnin roolia ei ole tutkittu erikseen kuluttajaliiketoiminnan 

ostopäätösprosessin näkökulmasta, mutta  koska myös kuluttajan ostopäätösprosessiin 

kuuluu erilaisia vaiheita, kuten informaation etsiminen ja vaihtoehtojen vertaileminen 



18 

(Kotler & Keller 2009: 191–199), voidaan sisältömarkkinoinnilla olettaa olevan tärkeä 

rooli myös kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheiden aikana.  
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3 PALVELUKOKEMUSTEN MUOTOILU 

Tämä teorialuku perustuu kuluttajan palvelukokemukseen ja palvelukokemusten 

muotoiluun. Luvun alussa palvelukokemusta lähdetään käsittelemään tutustumalla 

palvelukeskeiseen logiikkaan ja sen näkemykseen arvonluonnista, koska 

palvelukeskeisen logiikan nähdään tuoneen palvelut liiketoiminnan ytimeen, ja siten 

luovan perustan nykyiselle ajattelulle palveluyhteiskunnasta. Tämän pohjustuksen 

jälkeen perehdytään palvelukokemuksen teoriaan sekä siihen läheisesti liittyviin 

teorioihin. Luvun lopussa paneudutaan palvelukokemusten muotoilun teoriaan, 

yhdistetään läpi käytyä teoreettista keskustelua ja luodaan tutkimuksen hypoteesit. 

3.1 Palvelukeskeinen logiikka palvelukokemuksen perustana 

Palvelututkimuksen piirissä on tämän vuosituhannen alussa tapahtunut selkeä muutos 

kohti palvelukeskeistä logiikkaa. Voidaan sanoa, että Vargo ja Luschin (2004) 

esittelemä palvelukeskeinen logiikka (Service Dominant Logic) muutti tavan ajatella 

markkinointia. Vargon ja Luschin (2004) tutkimuksen mukaan markkinointia ei 

ajatella enää hyödykekeskeisen logiikan (Goods Dominant Logic) näkökulmasta, 

missä pääpaino on aineellisissa hyödykkeissä ja vaihdannassa, vaan palvelukeskeisen 

logiikan näkökulmasta, missä taas aineettomat hyödykkeet, vaihdantaprosessit ja 

suhteet ovat tärkeitä.  

Markkinointia tulisi lähestyä prosesseina ja resursseina, joiden avulla yritys pyrkii 

luomaan arvolupauksiaan. Prosessit sisältävät arvon yhteisluontia tukevia tehtäviä, 

toimintapoja, mekanismeja, toimintoja ja vuorovaikutusta. Palvelukeskeisen logiikan 

ytimessä on ajatus siitä, että arvo luodaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja että kuluttaja 

on se, kuka määrittelee arvon. (Vargo & Lusch 2004). Arvon yhteisluonnin voidaan 

nähdä koostuvan eri prosesseista: asiakkaan arvonluontiprosesseista, 

palveluntarjoajan arvonluonti-prosesseista, sekä kohtaamisprosesseista (Payne, 

Storbacka & Frow 2008). Markkinoinnin ajattelu prosessina tarkoittaa, että 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen suhde nähdään pitkäjänteisenä, dynaamisena, 

vuorovaikutteisena joukkona kokemuksia ja toimintoja, joiden toteuttamiseen 

osallistuvat sekä asiakas että palveluntarjoaja (Payne ym. 2008).  
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Palvelukeskeinen näkökulma korostaa, että palvelun arvo syntyy vasta silloin, kun 

asiakas osallistuu arvonluontiprosessiin käyttämällä palvelua (Vargo & Lusch 2004). 

Tämä näkökulma johtaa siihen, että asiakkaan rooli arvonluonnissa kasvaa 

avaintekijäksi. Arvon yhteisluonti auttaa yrityksiä korostamaan asiakkaan tai 

kuluttajan näkökulmaa sekä parantamaan asiakkaiden tarpeiden ja halujen 

tunnistamisprosessia, tehden siitä houkuttelevan päämäärän (Vargo & Lusch 2008). 

Asiakkaan arvonluontiprosessit voidaan nähdä asioina, joita asiakas tekee 

saavuttaakseen tietyn päämäärän. Palveluntarjoajan näkökulmasta arvonluominen 

asiakkaalle alkaa siitä, että ymmärretään asiakkaan arvonluontiprosessit. Tätä kautta 

palveluntarjoaja voi suunnitella omat prosessinsa sopimaan yhteen asiakkaan 

prosessien kanssa. (Payne ym. 2008). Asiakkaan arvonluontikykyyn vaikuttaa suuresti 

se, kuinka suureen määrään tietoa, osaamista, taitoja ja muita operantteja resursseja 

asiakas pääsee käsiksi ja pystyy käyttämään (Normann 2001). Parantaakseen 

kilpailukykyään, täytyy palveluntarjoajan kasvattaa kapasiteettiaan joko tuomalla lisää 

tarvittavia resursseja asiakkaalle tai vaikuttamalla asiakkaan prosessiin siten, että 

asiakas kykenee hyödyntämään olemassa olevia resursseja tehokkaammin (Payne ym. 

2008). 

Muutos kohti palvelukeskeistä markkinoinnin lähestymistapaa on johtanut siihen, että 

yritysten täytyy panostaa palvelun korkeaan laatuun pystyäkseen saavuttamaan 

markkinoinnillaan tärkeitä tuloksia (Klaus & Maklan 2012), kuten esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyttä (Dagger, Sweeney & Johnson 2007). Palvelun laadun 

mittaaminen on käsitteellistä ja hankalaa johtuen kolmesta palveluille ainutlaatuisesta 

piirteestä: palvelut ovat aineettomia, heterogeenisiä eikä niitä voi erottaa tuotannosta 

ja kulutuksesta (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985).  Koska palveluita tuotetaan, 

toimitetaan ja kulutetaan päällekkäisissä prosesseissa, tapahtuu myös palvelun laadun 

arvioiminen näiden prosessien aikana (Edvardsson 2005).  

Ajatus kokemuksista on myös otettu mukaan tuomaan arvoa kuluttajapalveluihin 

esimerkiksi telekommunikaatioalalla. Enää ei keskitytä pelkästään perinteisiin 

palvelun laatuun liittyviin asioihin ja tekijöihin, kuten luotettavuuteen ja lupauksiin, 

vaan sen lisäksi pyritään myös luomaan myönteisiä asiakaskokemuksia. (Edvardsson 

2005). Palvelun laatu voidaan myös määritellä asiakkaan kokemuksen kautta 

(Schembri 2006). Prahalad ja Ramaswamy (2004) jopa esittävät kyvyn luoda 
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ainutlaatuisia kokemuksia yhdessä asiakkaiden kanssa olevan avain kestävän 

kilpailullisen edun saavuttamiseen.   

3.2 Palvelukokemus 

Palvelukokemuksen (service experience tai customer experience) tutkimus juontaa 

juurensa useilta eri tieteenaloilta, kuten taloustieteistä, psykologiasta, 

sosiaalipsykologiasta, liikkeenjohdosta sekä markkinoinnista (Klaus & Maklan 2012). 

Palvelukokemuksen tutkimuskenttää leimaa pirstaloituneisuus ja siitä puuttuu yleisesti 

hyväksytty tapa yhdistää erilaisia näkökulmia (Holbrook 2006 via Klaus & Maklan 

2012). Markkinointiin liittyvässä kirjallisuudessa kokemuksilla usein viitataan 

tiettyihin palveluihin, kuten matkusteluun tai musiikkiin (Klaus & Maklan 2012), 

joiden ydin liittyy hedonistiseen kulutukseen (Hirschman 1982). Tutkijat ovat myös 

kiinnostuneita kokemusten eroista. Toiset tutkijat ovat keskittyneet 

huippukokemuksien tutkimiseen, kun taas toiset tutkijat ovat kiinnostuneempia 

asiakaskokemuksen kokonaisarvioimisesta. Huippukokemusten tutkimus haastaa 

perinteisen, palvelun laadun ympärille keskittyneen ajattelun, jonka mukaan kokemus 

on kaikkien kokonaiseen asiakaskokemukseen johtavien vihjeiden summa (Verhoef 

ym. 2009). 

Helkkula (2011) esittää, että palvelukokemusta voidaan käsitellä kolmella eri tavalla: 

ilmiöperusteisesti, lopputulosperusteisesti ja prosessiperusteisesti. Ilmiöperusteinen 

palvelukokemus liittyy arvokeskusteluun palvelulogiikassa ja tulkitsevassa 

tutkimuksessa, prosessiperusteinen palvelukokemus näkee palvelun peräkkäisinä 

prosesseina ja tulosperusteinen palvelukokemus näkee palvelukokemuksen yhtenä 

palvelumallin elementtinä, joka yhdistää useita muuttujia tai ominaisuuksia erilaisiin 

tuloksiin. Näiden kolmen eri tavan välillä olevista eroista huolimatta näitä 

lähestymistapoja ei tulisi ajatella toisiaan poissulkevina, vaan niiden voidaan nähdä 

täydentävän toinen toistaan. (Helkkula 2011). 

Osa tutkijoista on lähtenyt määrittelemään palvelukokemusta tutustumalla ensiksi 

siihen, mitä termi ”kokemus” ylipäätänsä tarkoittaa. Tutkimusten mukaan kokemus 

voi olla yksilöllinen, yhteisöllinen, kansallinen tai jopa ihmiskunnallinen. Sen lisäksi 

kokemus voi olla ”oikea” ja fyysinen, tai ”virtuaalinen” ja havainnoitu, tai vaikkapa 
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holistinen ilmiö, joka yhdistää sekä oikeita että virtuaalisia elementtejä. (Helkkula 

2011). Kokemuksella voidaan myös tarkoittaa vaikutelmaa, joka muodostuu silloin, 

kun ihmiset ovat tekemisissä tuotteiden, palveluiden ja yritysten kanssa. Toisin 

sanoen, kokemus on havainto, joka syntyy silloin, kun ihminen yhdistää aistinvaraista 

tietoa (Carbone & Haeckel 1994). Helkkulan (2011) mukaan kokemuksen 

reflektoinnin perusteella voidaan palvelukokemus nähdä joko hedonistisena 

käsityksenä tai käytännöllisenä kontaktina.  

Useat tutkijat ovat pyrkineet määrittelemään palvelukokemusta kokonaisvaltaisesti ja 

tarkasti. Taulukkoon 1 on koottu eri tutkijoiden määritelmiä palvelukokemukselle.  

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että palvelukokemus syntyy asiakkaan ja 

palvelun/palveluntarjoajan välisessä vuorovaikutuksessa (Gupta, Vajic 1999, Gentile 

2007, Meyer & Schwager 2007, Klaus & Maklan 2012). Tutkijoiden mukaan 

palvelukokemus on myös subjektiivinen ja omakohtainen (Gentile 2007, Meyer & 

Schwager 2007, Sandström, Edvardsson, Kristensson & Magnusson 2008, Jaakkola 

ym. 2015), eli kukin asiakas kokee palvelun omalla yksilöllisellä tavallaan.  
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Taulukko 1. Yhteenveto tutkijoiden tekemistä palvelukokemuksen määritelmistä. 

Tutkija (vuosi) Määritelmä 

Gupta & Vajic (1999) Mikä tahansa tunne tai tiedonhankinta, joka on seurausta 

vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan luoman kontekstin eri 

ulottuvuuksien kanssa. 

Gentile ym. (2007) Asiakaskokemus perustuu asiakkaan ja tuotteen tai yrityksen 

väliseen vuorovaikutukseen, joka saa aikaan reaktion. Tämä 

kokemus on tiukasti yksilöllinen ja tarkoittaa asiakkaan 

osallistumista eri tasoilla, kuten rationaalisella, emotionaalisella, 

aistillisella, fyysisellä ja hengellisellä tasolla 

Meyer & Schwager (2007) Palvelukokemus on asiakkaan sisäinen ja omakohtainen reaktio 

mihin tahansa suoraan tai epäsuoraan kontaktiin yrityksen kanssa. 

Klaus & Maklan (2007) Palvelukokemus koostuu suorista ja epäsuorista kanssakäymisistä 

palveluntarjoajan kanssa, mitkä selittävät asiakkaan toistuvina 

hankintoina ilmenevää lojaalia käytöstä. 

Sandström ym. (2008) Palvelukokemus on kaikenlaisten palveluiden toiminnollisten ja 

emotionaalisten seurausulottuvuuksien summa. Palvelukokemus on 

aina yksilöllinen ja ainutlaatuinen joka ikiselle asiakkaalle ja joka 

ikisessä kulutustilanteessa, ja olettaa että asiakas on aktiivinen 

palvelun kulutusprosessin osa. 

Jaakkola ym. (2015) Palvelukokemus on toimijan subjektiivinen reaktio tai tulkinta 

palvelun elementeistä, mitkä lisääntyvät joko hankinta- tai 

käyttöprosessin aikana tai kuvittelun ja muistin seurauksena. 

3.2.1 Palvelukokemuksen muodostumisen moninaisuus 

Sen sijaan, että palvelut nähtäisiin prosesseina tai tuloskomponentteina, tulisi niitä 

käsitellä holistisina kokemuksina (Schembri 2006). Asiakas ja palvelut ovat 

erottamattomia kokonaisuuksia ja asiakkaan kokemus on kaiken keskiössä. 

Kokemukset ovat tapahtumia, jotka sitouttavat yksilöitä henkilökohtaisella tavalla ja 

polveutuvat yksilön aiemmasta mielentilasta ja olemisesta (Gilmore & Pine 1997). 

Personoitu kokemus on ainutlaatuinen jokaiselle yksilölliselle asiakkaalle (Prahalad & 

Ramaswamy 2004). Kuluttaja arvioi palvelukokemusta käyttöarvon kautta, joka 
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muodostuu toiminnollisten (rationaalisten) ja emotionaalisten kokemusten 

kokonaissummasta. Palveluntarjoaja ei voi määrittää arvoa etukäteen, vaan palvelun 

käyttäjä määrittää arvon käytön aikana. (Sandström ym. 2008). Asiakkaille syntyy 

kokemus aina, kun he ostavat tuotteen tai palvelun yritykseltä. Kokemus voi olla hyvä, 

huono, tai mitäänsanomaton. (Berry, Carbone & Haeckel 2002). Tutkimukset ovat 

todistaneet loogisestikin itsestään selvältä tuntuvan asian, jonka mukaan miellyttävät 

palvelukokemukset tarjoavat asiakkaille hyviä muistoja ja lisäävät 

asiakastyytyväisyyttä (Hsieh & Yuan 2010).  

Palvelukokemus yhdistetään tiiviisti myös palvelun laadun käsitteeseen. 

Asiakaskokemus voidaan nähdä muun muassa avaintekijänä palvelun laadun 

arvioimisessa (Schembri 2006). Palvelun laadun tutkimusta on kuitenkin kritisoitu 

siitä, että se keskittyy pääasiassa asiakkaan kognitiiviseen, eli rationaaliseen 

arviointiin palvelusta, eikä ota emotionaalista puolta huomioon (Liljander & Strandvik 

1997). Palvelukokemuksen muodostuminen on kuitenkin laaja konsepti, johon sisältyy 

asiakkaan kokemukset sekä ennen palvelukohtaamista että sen jälkeen (Payne ym. 

2008, Klaus & Maklan 2012). Se myös huomioi sekä laadun emotionaaliset että 

käytännölliset ulottuvuudet, ja sisältää asiakkaan sosiaalisen kontekstin. (Klaus & 

Maklan 2012). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja tai asiakas kokee asioita 

jo ennen itse palvelukohtaamista. Tällöin puhutaan kokonaiskokemuksesta, joka 

sisältää kommunikaation, tiedonhaun, palvelun hankinnan ja kulutuksen sekä oston 

jälkeiset kokemukset (Payne ym. 2008, Verhoef ym. 2009). Näiden piirteiden takia 

palvelukokemus nähdään suurempana kokonaisuutena, kuin pelkästään osana 

palvelun laadun määritystä (Payne ym. 2008, Klaus & Maklan 2012), jota siis leimaa 

keskittyminen pelkästään kokemusperäisiin tekijöihin osana palvelun laadun 

rakentumista. Sen sijaan emotionaaliset tekijät on nähty tärkeämpinä osina 

palvelukokemuksen rakentumisessa (Edvardsson, Enquist & Johnston 2005). 

Palvelukokemusta kuuluukin tarkastella syvällisemmin asiakkaan näkökulmasta 

(Edvardsson ym. 2005), eikä pelkästään käsitteellisellä tasolla (Edvardsson 2005). 

Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa on otettu palvelukokemuksen emotionaaliset tekijät 

huomioon myös palvelun laadun arvioimiseen.   

Palvelukokemus voi sisältää myös useita eri kanavia (Verhoef ym. 2009). Nykypäivän 

monikanavainen ympäristö johtaa siihen, että asiakkaan kokemus tietyssä kanavassa 
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voi olla riippuvainen siitä, millaisia kokemuksia hänellä on jostain toisesta kanavasta 

(Neslin, Grewal, Leqhorn, Shankar, Teerling, Thomas & Verhoef 2006, Konus, 

Verhoef & Neslin 2008). Myös aiemmilla kokemuksilla on suuri merkitys. Asiakkaat 

vaistomaisesti vertailevat jokaista uutta kokemusta edellisiin kokemuksiinsa ja tekevät 

päätelmiä sen mukaisesti (Meyer & Schwager 2007). Näkökulma, jossa pääpaino on 

yksittäisen kuluttajan sisäisessä, hedonistisessa tai erityislaatuisessa kokemuksessa on 

saanut rinnalleen näkökulman, jonka mukaan kokemukset nähdään yhteisöllisenä, 

yhdessä luotuna ilmiönä (Arnould & Price 1993, Helkkula, Kelleher & Pihlström 

2012), joka on merkityksellinen sekä kuluttajille että yritystoimijoille (Jaakkola ym. 

2015). Muutos on tapahtunut yksilöllisen asiakaskokemuksen tutkimisesta kohti 

tutkimusta, jossa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka asiakaskokemus muuttuu 

asiakkaiden ja yritysten välisen vuorovaikutuksen myötä, erityisesti silloin, kun 

asiakkaan kokemuksen tuottaja ja asiakas itse osallistuvat suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja vaikuttamiseen (Klaus & Maklan 2012). Kokemuksen 

vuorovaikutteinen ulottuvuus on erityisen tärkeää palvelukontekstissa, jossa 

palveluntarjoajien ja asiakkaiden väliset vuorovaikutus-prosessit ovat usein pitkiä ja 

toistuvia, vaatien molemminpuolista osallistumista kaikilta osapuolilta (Grönroos & 

Ravald 2011, Aarikka-Stenroos & Jaakkola 2012).  

Kokemusten yhteisluonti sisältää kuluttajan ja toimittajan välisen vuorovaikutuksen, 

ja se tapahtuu yksilökeskeisessä kokemusverkostossa (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

Yhteisluonnin näkökulma suhtautuu asiakaskokemukseen kokonaisvaltaisesti 

sisältäen kaiken vuorovaikutuksen, jota tapahtuu peräkkäisessä järjestyksessä 

kokemuksen muotoutumisen aikana. Tämän viitekehyksen mukaan kaikki 

vuorovaikutus edistää asiakkaan arviota kokemuksestaan. (Klaus & Maklan 2012).  

Nykyaikaisilla markkinoilla vuorovaikutus tapahtuu kasvavissa määrin toimijoiden 

välisissä verkostoissa, kun asiakkaat jakavat ja luovat kokemuksia kollektiivisesti 

yhteisöissä, jotka on luotu yhteisten kiinnostustenkohteiden ympärille (Cova & Dalli 

2009, Schau, Muñiz & Arnould 2009). Myös palveluntuottajat tekevät yhteistyötä 

toimittaja- ja kumppaniverkostoissaan, missä kaikki osallistuvat asiakaskokemuksen 

luomiseen (Hakanen & Jaakkola 2012, Tax, McCutcheon & Wilkinson 2013). Erilaiset 

verkostot ja yhteisöt toimivat alustoina, joista kuluttajat hankkivat tietoa esimerkiksi 

toisten kuluttajien aiemmista kokemuksista tietyistä toimittajista tai tarjoamista, ja 
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jotka mahdollistavat palvelukokemusten jakamisen ja yhdessä-luomisen. Tämä tekee 

kokemuksesta kasvavissa määrin järjestelmätasoisen ilmiön. (Jaakkola ym. 2015).  

3.2.2 Tunne ja järki palvelukokemuksen muotoutumisen ytimessä  

Asiakkaan palvelukokemus muotoutuu sekä kognitiosta että emootiosta (Jüttner, 

Schaffner, Windler & Maklan 2013). Palvelukokemuksen voidaan myös nähdä 

koostuvan erilaisista vihjeistä, jotka vaikuttavat asiakkaan ajatuksiin, tunteisiin ja 

käyttäytymiseen. Tutkijoiden mukaan asiakaskokemuksen muodostavia vihjeitä on 

kaikkialla, sillä kaikki, mitä voidaan havaita tai tuntea, joko läsnä- tai poissaolollaan, 

ovat kokemusvihjeitä. Jokainen vihje sisältää viestin, joka ehdottaa asiakkaalle 

jotakin. Näiden vihjeiden summa muodostaa asiakkaan kokonaiskokemuksen. (Berry 

ym. 2006, Berry & Carbone 2007). Tämän teorian pohjalta voidaan olettaa, että 

internetsivusto, joka sisältää sisältömarkkinointia, tuottaa erilaisia vihjeitä kuluttajille.  

Berryn ym. (2006) mukaan kokemusvihjeet voidaan jaotella kolmeen eri kategoriaan: 

toiminnallisiin, mekaanisiin ja humaanisiin vihjeisiin. Toiminnallisilla, mekaanisilla 

ja humaanisilla vihjeillä on erityinen tehtävä asiakkaan palvelukokemuksen 

luomisessa, sillä ne vaikuttavat sekä rationaalisiin (kognitiivisiin) että emotionaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta. Toiminnollisilla vihjeillä viitataan palvelun tekniseen 

laatuun, ja ne paljastavat palvelun luotettavuuden ja kelpoisuuden. Kaikki asiat, jotka 

osoittavat tai ehdottavat palvelun teknistä laatua, ovat toiminnallisia vihjeitä. (Berry 

ym. 2006). Sisältömarkkinoinnin konteksissa toiminnollisiksi vihjeiksi voidaan nähdä 

sisällöt, jotka ovat luonteeltaan rationaalisia, eli opettavaisia ja relevantteja. 

Mekaanisilla vihjeillä tarkoitetaan palvelun ympäristöä, ja ne sisältävät esimerkiksi 

merkit, hajut, äänet ja tekstuurit. Mekaaniset vihjeet liittyvät palvelun aistein 

havaittavaan olemassaoloon. (Berry ym. 2006). Sisältömarkkinointisivuston 

tapauksessa mekaanisia vihjeitä syntyy esimerkiksi sivuston ulkoasusta, kuvista, 

äänistä ja videoista. Humaanisilla vihjeillä viitataan palveluntarjoajaan ja hänen 

käyttäytymiseensä ja antamaansa vaikutelmaan, kuten äänensävyyn tai siistiin 

olemukseen (Berry ym. 2006).  

Sisältömarkkinoinnin konteksissa humaanisia vihjeitä voidaan nähdä syntyvän 

esimerkiksi viihdyttävistä ja houkuttelevista sisällöistä. Mekaaniset ja humaaniset 



27 

kokemusvihjeet vaikuttavat yleensä kuluttajan emotionaalisen havaintoon palvelusta, 

kun taas toiminnolliset vihjeet ovat enemmän rationaalisia havaintoja. Ollessaan 

vuorovaikutuksessa organisaatioiden kanssa, asiakkaat sekä tietoisesti että 

tiedostamattomasti erottelevat kokemusvihjeitä ja organisoivat niitä joukoksi 

vaikutelmia, joista toiset ovat enemmän rationaalisia ja toiset taas enemmän 

emotionaalisia (Berry ym. 2006). Kokemusvihjeiden organisointi on ymmärrettävää, 

sillä jo kauan aikaa sitten on osoitettu, että yksilöt ostavat tuotteita joko rationaalisista 

tai emotionaalisista syistä (Copeland 1924). Kuviossa 2 havainnollistetaan 

erityyppisten vihjeiden ja havaintojen välistä yhteyttä.  

Kuvio 2. Kokemusvihjeiden vaikutus kuluttajan havaintoihin palvelusta. 

Myös Schmitt (1999) näkee kuluttajat rationaalisina ja emotionaalisina olentoina, 

jotka ovat kiinnostuneita saavuttamaan miellyttäviä kokemuksia. Hänen mukaansa 

kuluttajat ovat yhtä lailla sekä rationaalisesti että emotionaalisesti orientoituneita. 

Tämä tarkoittaa, että vaikka kuluttaja turvautuisikin tasaisesti rationaaliseen valintaan, 

voi hän yhtä lailla olla emotionaalisuuden johdateltavissa. Schmitt (1999) esittää, että 

kuluttajan kokemus muodostuu viidestä moduulista: aistillisista kokemuksista (aisti, 

sense), affektiivisista kokemuksista (tunteminen, feel), kognitiivisista kokemuksista, 

jotka sitouttavat asiakkaita luovasti (ajattelu, think), fyysisistä kokemuksista, 

käyttäytymisistä ja elämäntyyleistä (toiminta, act), sekä sosiaaliseen identiteettiin 

liittyvistä kokemuksista, jotka muodostuvat samaistuttaessa referenssiryhmään  tai –

kulttuuriin (samastuminen, relate).  

Hsu ja Tsou (2011) ovat omassa tutkimuksessaan hyödyntäneet Schmittin (1999) 

mallia tutkiessaan asiakaskokemuksia blogiympäristössä. He ovat määritelleet blogien 

viisi asiakaskokemustyyppiä, jotka sopivat myös tämän tutkimuksen tarpeisiin, sillä 

blogit ovat yksi tärkeimmistä sisältömarkkinoinnin kanavista. Hsu ja Tsoun (2011) 
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mukaan aisteilla pyritään vaikuttamaan aisteihin, joiden tarkoituksena on luoda 

aistillisia kokemuksia merkkien ja äänien, kuten valokuvien ja videoiden, kautta. 

Tunne vaikuttaa kuluttajan sisäisiin tuntemuksiin ja emootioihin siten, että niiden 

avulla luodaan affektiivisia kokemuksia, jotka sisältävät esimerkiksi blogeihin 

osallistumiseen linkittyviä positiivisia mielialoja. Ajattelu vaikuttaa järkeen, ja sen 

tarkoituksena on luoda kognitiivisia, ongelmia ratkaisevia kokemuksia, jotka 

sitouttavat käyttäjiä luovasti. Toiminta rikastaa yksilöiden elämiä kohdentamalla 

heidän fyysisiin kokemuksiinsa ja näyttämällä heille vaihtoehtoisia tapoja elää ja 

vuorovaikuttaa. Samastuminen sisältää näkökulmia aisteista, tunteista, ajattelusta ja 

toiminnasta, mutta se ulottuu yksilön henkilökohtaisten ja yksityisten tuntemuksien 

yli, ja tutkijoiden mukaan siten blogien avulla yhdistää yksilön osaksi suurempaa 

sosiaalista järjestelmää (Hsu & Tsoun 2011). Aistit ja tunteet voidaan nähdä 

emotionaalisina havaintona, kun taas ajattelu voidaan nähdä rationaalisena havaintona. 

Toiminta voi tilanteesta riippuen liittyä joko rationaalisiin havaintoihin tai 

emotionaalisiin. Koska samastuminen on näiden kaikkien yhdistelmä, sisältää se sekä 

emotionaalisia että rationaalisia havaintoja. Kuvio 3 havainnollistaa eri 

asiakaskokemustyyppien ja emotionaalisten ja rationaalisten havaintojen välistä 

yhteyttä.  

Kuvio 3. Asiakaskokemustyyppien ja rationaalisten ja emotionaalisten havaintojen välinen 

yhteys. 

Rationaalisen ja emotionaalisen käyttäytymisen eroja on tutkittu markkinoinnin ja 

mainonnan piirissä verrattain paljon. Esimerkiksi rationaalisten mainosten käyttö 

juontaa juurensa perinteistä päätöksenteon tiedonprosessointimallista, jonka mukaan 

kuluttajan uskotaan tekevän loogisia ja rationaalisia päätöksiä. Sen sijaan 

emotionaalisen viehätyksen nähdään liittyvän enemmän kulutuksen tunteelliseen ja 

kokemukselliseen puoleen. (Albers-Miller & Stafforf 1999).  Tutkijat ovat kuitenkin 

erimielisiä siitä, kummanlaiset mainokset tuottavat tehokkaammin positiivisia 

tuloksia. Esimerkiksi Stafford ja Day (1995) esittävät, että rationaaliset, tietoon 
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pohjatuvat mainokset voivat auttaa vähentämään epävarmuutta, joka usein liitetään 

palveluiden hankintaan, ja olevan siksi emotionaalisia mainoksia parempia. Sen sijaan 

osa tutkijoista väittää, että mainokset, jotka luovat emotionaalisia vastauksia, 

aiheuttavat positiivisempia reaktioita (Goldberg & Gorn 1987, Page, Thorson & Heide 

1990). Palvelumainonnassa rationaalisuudella tarkoitetaan esimerkiksi 

yksityiskohtaista tietoa tai vakuuttavia ja loogisia argumentteja, kun taas 

palvelumainonnan emotionaalisuudella pyritään stimuloimaan kuluttajan 

emotionaalisia reaktioita (Zhang, Sun, Liu & Knight 2014). Vaikka yllä kuvatut teoriat 

käsittelevätkin rationaalisuutta ja emotionaalisuutta mainonnan kontekstissa, voidaan 

nämä rationaalisuuden ja emotionaalisuuden avainominaisuudet omaksua kuvaamaan 

myös tässä tutkimuksessa sekä sisältömarkkinoinnin erilaisia ominaisuuksia että 

asiakkaan rationaalisten ja emotionaalisten havaintojen eroja, jotka muodostavat 

asiakkaan kokonaispalvelukokemuksen. 

Koska tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka sisältömarkkinointia 

voidaan hyödyntää asiakkaan palvelukokemuksen muotoilussa, eikä niinkään 

syventymään palvelukokemuksen muotoutumisen eri muotoihin yksityiskohtaisesti, 

käsitellään asiakkaan kokonaispalvelukokemuksen muodostumista ainoastaan 

rationaalisten ja emotionaalisten palvelun laadusta tehtyjen havaintojen kautta.  Tällä 

tavalla saadaan hyödynnettyä sekä kokemusvihjeisiin pohjautuvaa teoriaa että aivan 

yhtä tärkeää Schmittin (1999) tutkimuksiin perustuvaa teoriaa kuluttajan 

palvelukokemuksen muodostumisesta, ja yhdistettyä ne sisältömarkkinoinnin 

avainominaisuuksien kanssa. Kuviossa 4 havainnollistetaan tätä muodoustumista.  

Kuvio 4. Asiakkaan kokonaispalvelukokemuksen muodostuminen. 
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3.2.3 Digitaalisuuden vaikutus palvelukokemukseen 

Teknologian kehittyminen ja tuleminen osaksi palveluita on muuttanut 

palveluliiketoiminnan kenttää merkittävästi. Perinteinen käsitys, jonka mukaan 

palveluita ei voida varastoida, standardoida, ja että ne ovat työntekijäintensiivisiä 

(Edvardsson, Gustafsson, Johnson & Sande 2000 via Sandström ym. 2008) on saanut 

väistyä, kun teknologia on sisällytetty palveluiden tuottamiseen (Sandström ym. 

2008). Teknologiapohjaiset eli elektroniset palvelut nimittäin ovatkin tallennettavissa 

ja toistettavissa, ne ovat usein standardoituja, eikä niiden tuottamiseen tarvita suoraa 

kontaktia ihmisten kanssa (Edvardsson ym. 2005, Snellman & Vihtkari 2003). 

Kuluttaja voi siis hyödyntää digitaalista palvelua itse parhaakseen katsomaansa 

aikaan.  

Elektroninen palvelu voidaan määritellä web-pohjaiseksi palveluksi (Reynolds 2000), 

tai interaktiiviseksi palveluksi, joka toimitetaan internetin välityksellä (Boyer, 

Hallowell & Roth 2002). Rowley (2006) määrittelee elektronisen palvelun teoiksi, 

pyrkimyksiksi tai toiminnoiksi, joiden toimittaminen on toteutettu 

informaatioteknologian, kuten internetin tai mobiililaitteiden avulla. Tällainen e-

palvelu sisältää elektronisen kaupankäynnin, asiakastuen ja -palvelun ja palvelun 

toimittamisen. (Rowley 2006).  

Elektroniset palvelukohtaamiset poikkeavat perinteisistä palvelukohtaamisista 

monella tapaa. E-palvelukohtaamisen aikana asiakas ei voi turvautua kaikkiin 

aisteihinsa, kuten perinteisessä palvelukohtaamisessa, vaan asiakkaan täytyy nojautua 

pelkästään näkö- ja kuuloaistiin (Rowley 2006). E-palvelua on joskus kuvailtu 

köyhäksi kokemukseksi, koska siitä puuttuu kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, 

joka nähdään keskeisenä osana suhteiden rakentamista (Zeithaml, Parasuraman & 

Malhotra 2000). E-palveluista sanotaankin, etteivät ne tue suhteiden rakentamista 

samalla tavalla kuin kasvokkain tehtävä, sillä sen sijaan, että vuorovaikutus tapahtuisi 

asiakkaalta yksittäiselle toimittajalle, tapahtuu vuorovaikutus asiakkaalta 

organisaatiolle (Schultze 2003). Haasteiden lisäksi e-palveluilla on kuitenkin myös 

selkeitä etuja verrattuna perinteisiin palveluihin. E-palvelu ei nimittäin ole välimatkan 

ja aukioloaikojen vanki, mikä lisää käytettävyyttä asiakkaille. Tähän käytettävyyteen 

liittyy myös asiakkaan kontrolli. E-palveluita käyttäessään asiakas voi valita kanavan, 
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mitä kautta hankkii tuotteen, tuotteen toimituksen tilan, tuotteen räätälöinnin määrän 

sekä sen, kuinka paljon hän osallistuu tuotteen muotoiluun ja toimitukseen. (Rowley 

2006). Sisältömarkkinointipalvelun kontekstissa kuluttaja voi hyödynytää juurinkin 

näitä e-palveluiden etuja: hän voi valita milloin käyttää palvelua, mitä sisältöä sieltä 

kuluttaa, ja millä laitteella sisältöä kuluttaa.  

E-palvelu voidaan nähdä kahdella eri tapaa. Ensimmäinen tapa kokee e-palvelun 

tietopalveluna (Rust & Lemon 2001), sillä pääasiallinen arvo, jota vaihdetaan kahden 

toimijan välillä, on tietoa (Rowley 2006). Tiedon laadun kasvattamisen nähdään 

vähentävän epävarmuutta ja riskiä, mikä painottaa tiedon tärkeyttä internetin 

käyttäjien palvelukokemuksen muotoutumisessa (Rowley 2006). E-palvelu voidaan 

nähdä myös itsepalveluna (Rowley 2006). Suurin osa tutkijoista on kuvaillut e-

palvelukokemusta itsepalvelukokemuksena (Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner 

2000, Zhu, Wymer & Cheng 2002). E-palvelun käsitteleminen itsepalveluna onkin 

hyvin perusteltua, sillä itsepalvelu määritellään palveluksi, jossa ei ole saatavilla 

suoraa apua eikä ole mahdollista olla aktiivisesti vuorovaikutuksessa oikean henkilön 

kanssa. Sillä miten asiakas oppii e-palvelua käyttämään, on suuri vaikutus siihen, 

kuinka hän palvelun kokee ja millaiseksi asiakaskokemus muodostuu. (Rowley 2006). 

E-palvelun käsitteleminen sekä tieto- että itsepalveluna on toimiva näkökulma 

sisältömarkkinoinnin kontekstissa, jonka ytimessä on tiedon etsiminen internetistä 

itsenäisesti. 

Rowley (2006) määrittelee elektronisen palvelukokemuksen asiakkaan kokemukseksi, 

joka on seurausta informaatioteknologiaan perustuvan palvelutarjonnan avulla 

tehdystä hankinnasta tai informaatioteknologiaan perustuvaan palveluntarjontaan 

sitoutumisesta. Teknologian mukaan tuleminen osaksi palveluliiketoimintaa on 

lisännyt entisestään haasteita palveluiden johtamisessa. Koska teknologiapohjaisissa 

palveluissa ei ole palveluorientoituneita työntekijöitä käytettävissä, on haluttuja 

palvelukokemuksia luovien arvolupausten tarjoaminen muuttunut vaikeammaksi. 

Tämän takia myös asiakkaiden palvelukokemusta voi olla vaikea ymmärtää, kuten 

myös niitä ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat tähän kokemukseen. Haasteellista voi myös 

olla tunnistaa kuinka kokemus yhdistyy asiakkaan havaintoihin yrityksen 

palvelutarjonnasta. (Sandström ym. 2008). 
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Teknologia aiheuttaa kuluttajissa joko tyytyväisyyttä tai negatiivisia tunteita ja 

turhautumista, ja lisäksi käyttäjän teknologinen kyvykkyys vaikuttaa käyttäjän 

palvelukokemukseen (Sandström ym. 2008). Teknologiavalmius on 

kokonaismielentila, yhdistelmä positiivisia ja negatiivisia näkemyksiä, joita yksilöllä 

on, ja jotka määrittävät aikooko yksilö käyttää teknologisia palveluita vai ei 

(Parasuraman & Colby 2001). Voidaan siis olettaa, että mitä positiivisempia 

näkemyksiä yksilöllä teknologiasta on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä aikoo 

hän teknologiaa hyödyntää.  

Teknologian yleistyminen palveluiden toimittamisessa on johtanut siihen, että 

nykyään asiakkaat eivät ole enää pelkästään osa palveluprosesseja (Langeard, Bateson, 

Lovelock & Eiglier 1981) vaan myös osittaisia työntekijöitä (Mills & Morris 1983 via 

Kelley, Donnelly & Skinner 1990) ja palvelun yhteistuottajia (Etgar 2008). Vaikka 

muutos passiivisesta yleisönä olemisesta kohti aktiivista yhteisluojaa yleisesti johtaa 

haluttavaan arviointiin ja positiivisiin käytöshaluihin (Prahalad & Ramaswamy 2000, 

Auh, Bell, McLeod & Shih 2007), voivat yksilöt, joilla on erilaiset psykograafiset 

profiilit, reagoida teknologisiin palveluihin eri tavoin (Parasuraman 2000, Massey, 

Khatri & Montoya-Weiss 2007).  

Kuluttajat voivat kokea erilaisia tunteita, mielialoja ja tunnetiloja silloin, kun he 

käyttävät tuotetta tai palvelua (Richins 1997). Palvelun käyttö ja toimitus saavat aikaan 

reaktiivisia tunnetiloja (Richins 1997, Bagozzi, Gopinath & Nyer 1999). Nämä 

tunnetilat ovat avain palvelukokemuksen muodostumiseen, ja kokemuksen ylittäessä 

odotukset ovat tunnetilat positiivisia, mutta mikäli odotukset eivät täyty, ovat 

tunnetilat negatiivisia. Teknologisessa kontekstissa reaktiiviset tunnetilat sisältävät 

esimerkiksi ilon siitä, että kännykällä pelataan kavereiden kanssa, tai tieto siitä, että 

kännykkä voidaan sulkea milloin tahansa ja siinä on turvallisuusominaisuus. 

Negatiivinen reaktiivinen tunnetila voi syntyä esimerkiksi silloin, jos mobiili-internet 

ei toimi toivotulla tavalla. (Sandström ym. 2008). Tämän teorian mukaisesti kuluttajan 

reaktiivinen tunnetila on positiivinen mikäli sisältömarkkinointisivustolta hankittu 

tieto vastaa kuluttajan odotuksiin. Jos taas sisältö on jollain tapaa huonoa, eivätkä 

kuluttajan odotukset täyty, muodostuu negatiivinen tunnetila. 
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Internetin kehittymisen myötä markkinoijat ovat ottaneet uusia keinoja käyttöön 

parantaakseen asiakkaidensa e-palvelukokemuksia esimerkiksi mahdollistamalla e-

palveluiden kustomoinnin. Taipumus kustomointiin tietokoneiden avulla tarkoittaa 

kuluttajan henkilökohtaista kiinnostusta suunnitella joustavaa onlineympäristöä ja 

vuorovaikuttaa sen kanssa luodakseen itselleen arvokkaita e-palvelukokemuksia. 

Tässä kontekstissa kokemus heijastelee siis asiakkaan arviota kustomointiprosessista 

ja sen tuloksista. (Mathwick, Wagner & Unni 2010). Kun kuluttajien annetaan 

suunnitella itselleen henkilökohtaisesti tärkeitä e-palveluita, voidaan joustavilla 

kustomointijärjestelmillä mahdollisesti helpottaa asiakkaan sitoutumista ja rakentaa 

pohjaa asiakasuskollisuudelle (Auh ym. 2007, Gilmore & Pine 1997). Arvo 

muodostuu tällöin kuluttajan kokonaisarviosta e-palvelukokemuksesta, joka 

polveutuu havaituista kustannuksista ja hyödyistä, joita muodostuu 

vuorovaikutettaessa joustavien kustomointijärjestelmien kanssa (Holbrook 1999 via 

Mathwick ym. 2010). Kontrollin tarve, henkilökohtainen innovatiivisuus ja 

esteettisyyden arvostaminen ovat henkilökohtaisia piirteitä, jotka motivoivat kuluttajia 

suunnittelemaan ja tuottamaan e-palvelukokemuksia (Mathwick ym. 2010). 

Tutkimusten mukaan voidaan väittää, että mitä suurempi taipumus asiakkaalla on 

kustomoida tietokoneiden avulla, sitä suurempi on e-palvelukokemusten 

kokonaisarvo, ja mitä enemmän muutoksia joustavan e-palvelukokemuksen aikana 

tehdään, sitä suurempi taipumus asiakkaalla on kustomoida tietokoneiden avulla. 

(Mathwick ym. 2010). 

Elektroniset palvelut eroavat siis perinteisistä palveluista monella tapaa ja 

luonnollisestikin vaikuttavat myös palvelukokemuksen syntymiseen. Koska tässä 

tutkimuksessa tutkitaan webpohjaista sisältömarkkinointipalvelua, on teknologian 

vaikutusten ymmärtäminen erittäin olennaista. Tämän tutkimuksen kannalta on 

olennaisinta ymmärtää e-palvelu tieto- ja itsepalveluna, jossa asiakas hankkii tietoa ja 

toimii itsekseen ilman suoraa kontaktia palveluntuottajaan. Toinen oleellinen seikka 

on se, että e-palveluita käyttävät kuluttajat osallistuvat arvonluontiprosessiin hyvin 

suuressa määrin. He voivat räätälöidä palvelua, jolloin palvelu luodaan yhdessä 

palveluntarjoajan kautta. Sen lisäksi e-palvelun ”itsepalveluluonne” ohjaa asiakasta 

itse osallistumaan palvelun tuottamiseen, jolloin palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaille 

työkalut, joiden avulla kuluttaja itse osallistuu palvelun tuotantoon. Kolmas merkittävä 

seikka, joka täytyy ymmärtää, on se, että digitaalisuuden myötä osa tavallisista 
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keinoista aistia ja havaita palvelua häviää. Kuluttajan tuleekin siis nojautua 

käytännössä pelkästään näkö- ja kuuloaistiin.  

Palvelukokemus siis muodostuu erilaisista emotionaalisista ja rationaalisista 

havainnoista palvelun laadusta. Näitä havaintoja voi muodostua esimerkiksi erilaisten 

kokemusvihjeiden avulla, joita kuluttajat aistivat ja tuntevat ympärillään. Käyttämällä 

sisältömarkkinointipalvelua tai kuluttamalla sisältömarkkinoinnilla tuotettuja sisältöjä 

kuluttaja havaitsee erilaisia vihjeitä, joista hänen asiakaskokemuksensa muodostuu. 

Tämä johtuu siitä, että kokemusvihjeitä syntyy kaikista aistein havaittavissa olevista 

asioista.  

3.3 Palvelukokemusten muotoilu 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita asiakkaiden palvelukokemuksista ja siitä 

kuinka niihin pystytään vaikuttamaan sisältömarkkinoinnin avulla. Tätä varten on 

tutkittu palvelumuotoilun ja palvelukokemusten muotoilun kirjallisuutta. Tutkijoiden 

välillä on havaittavissa erimielisyyttä siitä, voidaanko itse asiakkaan kokemuksia 

muotoilla, vai voidaanko asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttaa ainoastaan 

palvelumuotoilun avulla. Tätä erimielisyyttä lähdetään tutkimaan käsittelemällä 

molempien konseptien kirjallisuutta. 

3.3.1 Palvelumuotoilu 

Asiakkaan kokemuksella palveluiden hankinnassa on merkittävä rooli. Kun asiakas 

hankkii palvelun, hän itseasiassa hankkii palvelun, joka luodaan palveluorganisaation 

palvelutoiminnassa (Bateson 1995 via Zehrer 2009). Ensiluokkaisen 

asiakaskokemuksen luominen onkin avainasemassa tyytyväisten ja lojaalien 

asiakkaiden hankinnassa (Grewal ym. 2009, Klaus & Maklan 2012), minkä takia 

organisaatioiden täytyisi ottaa sen saavuttaminen tärkeimmäksi tavoitteekseen 

(Verhoef ym. 2009). Palveluiden muotoilun ajatuksena on ikimuistoisten ja 

tyytyväisten asiakaskokemusten luominen (Haeckel, Carbone & Berry 2003, Zehrer 

2009), joten palvelumuotoilun voidaan nähdä olevan vastaus tähän haasteeseen. 



35 

Palvelumuotoilun konseptia on käytetty jo vuosia kuvailemaan palvelua ja sen 

toimittamista ennen palvelun realisoitumista (Holopainen 2010). Palveluiden 

muotoilu, jonka ajatuksena on ikimuistoisten ja tyytyväisten asiakaskokemusten 

luominen ei ole siis uutta; mutta tarkoituksellinen palvelukokemusten muotoilu ja 

toteuttaminen erillisenä johtamistieteenalana omilla periaatteillaan, työkaluillaan ja 

tekniikoillaan voidaan nähdä uutena tapana ajatella asiakaskokemusten luontia (Zehrer 

2009, Holopainen 2010).  

Palvelumuotoilun tutkimuksessa ollaan muun muassa kiinnostuneita siitä, onko 

palveluntarjoajan mahdollista systemaattisesti hallita tai johtaa asiakkaan kokemusta, 

ja jos on niin miten (Zehrer 2009). Useat akateemikot ovat pyrkineet vastaamaan tähän 

kysymykseen tutkimalla palvelumuotoilun konseptia. Useissa tutkimuksissa 

painotetaan oikeiden työkalujen löytämistä siihen, että palvelumuotoilun avulla 

pystyttäisiin vastaamaan asiakkaiden odotuksiin (Edvardsson 1997, Chuang 2007). 

Edvardssonin (1997) mukaan tähän päästään suunnittelemalla palvelujärjestelmään 

korkeaa laatua sekä muotoilemalla jokaista palvelun elementtiä. Toisen näkökulman 

mukaan asiakkaiden odotuksiin pystytään vastaamaan palvelumuotoilulla 

suunnittelemalla kuinka aineellisia ja aineettomia komponentteja yhdistetään (Arai 

&Shimomura 2004, Chuang 2007). Myös Goldstein, Johnston, Duffy ja Rao (2002: 

121-122) korostavat sopivien fyysisten ja ei-fyysisten komponenttien yhdistelmän 

määrittämistä palvelumuotoilun avulla. Holopaisen (2010) mukaan palvelumuotoilun 

tarkoituksena on asiakkaiden henkilökohtaisten palvelukokemusten luominen. Vargo 

ja Lusch (2004) esittävät, että palvelumuotoilun tulee vastata uuteen 

palvelukeskeiseen logiikkaan, jossa palvelumuotoilun tulee pääasiassa keskittyä 

operantteihin resursseihin, joiden avulla yritys pyrkii jatkuvasti tekemää kilpailijoitaan 

parempia arvolupauksia.  

Mager (2004) näkee palvelumuotoilun pääasiallisena tehtävänä luoda asiakkaalle 

palvelustrategian mukaisesti aineellista todistetta aistillisesti havaittavissa olevasta 

palvelutodellisuudesta, joka aineellistaa palveluntarjoajan lähettämän aineettoman 

viestin (Mager 2004 via Zehrer 2009). Chuangin (2007) mukaan palvelumuotoilun 

tavoitteena sellaisten asiakkaiden houkutteleminen ja pitäminen, jotka ovat 

tyytyväisiä, lojaaleja, ja puhuvat hyvää yrityksestä, mutta ovat myös tuottavia. 

Palvelusektorin tulisikin siis pyrkiä allokoimaan rajoittuneita resursseja 
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muotoillakseen palvelujärjestelmän, joka tyydyttää asiakkaiden tarpeita ja kerryttää 

korkeaa tuottavuutta palvelufirmoille. Palvelumuotoilu käsittelee pitkälti toimintaa 

(Sakao & Shimomura 2007) ja perustuu palveluiden suorituskykyyn varmistaakseen 

korkean tuottavuuden ja kannattavuuden organisaatioille, sekä palveluiden varmuuden 

ja laadun, joiden avulla varmistetaan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja he pysyvät 

uskollisina (Erto, Vanacore & Staiano 2011, Chuang 2007).  

Eräiden tutkijoiden mukaan palvelumuotoilun tulisi keskittyä palvelukohtaamisten 

muotoiluun (esim. Solomon, Surpenant, Czepiel & Gutman 1985, Bitner, Booms, & 

Stanfield Tetreault 1990, Cook, Bowen, Chase, Dasu, Stewart & Tansik 2002), tai 

niiden kosketuspintojen muotoiluun, joita asiakas pystyy aistimaan ja tuntemaan 

(Holopainen 2010). Tämä perustuu väitteeseen, jonka mukaan palveluntarjoajan tulisi 

oppia tunnistamaan millaisia tunteita voi syntyä palveluiden eri kohtaamispisteissä, 

vaikka asiakkaiden kokemukset ovatkin henkilökohtaisia ja asiakkaiden tuntemuksien 

ennalta määrittely on mahdotonta (Holopainen 2010).  

Palvelumuotoilun tutkimuskenttää analysoitaessa nousee useissa julkaisuissa esiin, 

kuinka palvelumuotoilun avulla pyritään vaikuttamaan asiakaskokemukseen, tai 

kuinka sen avulla koitetaan luoda arvoa asiakkaille tuottamalla korkeaa laatua. Arvo 

ja palvelun laatu ovat asioita, jotka perustuvat asiakkaan omaan kokemukseen 

palvelusta. Palvelumuotoilussa siis tavoitteena on tunnistaa millaiseksi palvelu tulisi 

muotoilla, jotta asiakkaat saisivat positiivisia kokemuksia palvelusta. Tätä samaa 

ajatusta voidaan hyödyntää myös suunniteltaessa sisältömarkkinointia. 

Sisältömarkkinointia suunniteltaessa tulisi siis tunnistaa millainen sisältö tuottaa 

positiivisia kokemuksia kuluttajille.  

3.3.2 Palvelukokemusten muotoilu 

Koska useat palvelut vastaavat toiminnollisten ominaisuuksien perusodotuksiin ja -

vaatimuksiin, täytyy yritysten kehittää strategioita ja työkaluja, joiden avulla ne 

kehittävät ainutlaatuisia asiakasarvolupauksia myönteisten palvelukokemusten kautta 

(Sandström ym. 2008). Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu, ovat yksilöiden 

kokemukset subjektiivisia ja omakohtaisia, eli asiakkaat kokevat palvelun omalla 

yksilöllisellä tavallaan (Gentile ym. 2007, Meyer & Schwager 2007, Sandström ym. 
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2008, Helkkula 2011). Tämän takia väite, jonka mukaan palvelutarjoaja voi muotoilla 

kokemusta (Pullman & Gross 2004) vaikuttaa ristiriitaiselta.  

Tämän väitteen takana olevat tutkijat ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että 

kokemukset ovat luontaisesti tunteellisia ja henkilökohtaisia, eivätkä useimmat 

kokemukseen vaikuttavat tekijät, kuten henkilökohtainen, kulttuurilliseen taustaan 

pohjautuva tulkinta tilanteesta, aikaisemmat kokemukset, tai mieliala ole hallinnan 

piirissä (Belk 1975, Hirschman 1982). Organisaatiot eivät siis voi hallita asiakkaiden 

tunteita, vaan ne voivat hallita vihjeitä, jotka herättävät asiakkaissa tunteita ja siten 

vaikuttavat asiakkaan kokemuksiin organisaatiosta (Berry & Carbone 2007).  

Useat tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että kokemusten tai palvelukokemusten 

muotoilua pystytään toteuttamaan helpottamalla kokemusten ympäristöä 

manipuloimalla kokemuksiin vaikuttavia avainelementtejä. Palvelukokemusten 

muotoilu onkin lähestymistapa, jolla edistetään asiakkaiden positiivisia tunteita 

muotoilemalla virtuaalisia tai aineellisia palveluita (Pullman & Gross 2004). 

Kokemusten muotoilun päämääränä on orkestroida kokemuksia, jotka ovat 

käytännöllisiä, tarkoituksenmukaisia, viehättäviä, mukaansatempaavia ja ikimuistoisia 

(McLellan 2000). Myös Hsieh ja Yuan (2010) ovat sitä mieltä, että oikeanlaisen 

palvelukokemusten muotoilun avulla palveluntarjoajat voivat toimittaa 

korkealaatuisia palveluita asiakkaille, ikimuistoisten ja miellyttävien kokemusten 

kera. Nämä tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia sisältömarkkinoinnin tavoitteiden 

kanssa. Kuten luvussa kaksi esitettiin, myös sisältömarkkinoinnissa pyritään luomaan 

sisältöä, joka on ikimuistoista, viehättävää ja viihdyttävää. Sisältömarkkinoinnissa 

olennaisena osana on siis tunnistaa millainen sisältö asiakkaiden mielestä vastaa näihin 

vaatimuksiin, ja sitten tuottaa sisältöä sen mukaisesti. 

Palveluntarjoajat voivat asiakkaidensa avulla rakentaa asiakaskokemusta (Klaus & 

Maklan 2012). Jotta tässä onnistuttaisiin, täytyy palveluntarjoajan pyrkiä hankkimaan 

tietoa, jonka avulla hän pystyy ymmärtämään asiakaskokemuksen kaikkia vaiheita 

suorien ja epäsuorien palvelukohtaamisten kautta (Frow & Payne 2007). Hsieh ja Yuan 

(2010) esittävät, että asiakaskokemukset voidaan jakaa useisiin palvelusegmentteihin 

ja palvelumuotoilu voidaan sisällyttää palvelukokemusten muotoiluun. Tällöin 
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palveluntarjoajat voivat luoda asiakkaille miellyttäviä ja ikimuistoisia kokemuksia ja 

siten toimittaa heille korkealaatuista palvelua (Hsieh & Yuan 2010). 

Kokemusten muotoilu voidaan nähdä myös lähestymistapana, jossa luodaan 

emotionaalinen yhteys asiakkaiden kanssa muotoilemalla aineellisia ja aineettomia 

palveluelementtejä huolellisesti (Pullman & Gross 2004). Berryn ja kumppaneiden 

mukaan (Berry ym. 2002) asiakkaan kokemusten kognitiivisten ja emotionaalisten 

kannustiminen orkestroiminen on palvelukokemuksen muotoilun ytimessä. Ideaalissa 

tilanteessa suunnittelun avulla asiakkaissa herää positiivisia kognitiivisia ja 

emotionaalisia reaktioita (Berry ym. 2002). Tämä lähtökohta tulisikin pitää mielessä 

myös sisältömarkkinointia suunniteltaessa. Myös Carbonen ja Haeckelin (1994) 

mukaan kokemusten muotoilun tarkoituksena on systemaattisesti muotoilla ja 

orkestroida signaaleita, eli vihjeitä, joita tuotteet, palvelut ja ympäristö luovat. 

Kokemusten hallitsemisessa ollaan pääasiallisesti kiinnostuneita kontekstivihjeistä, 

jotka ovat lähtöisin tuotteista ja/tai palveluista, sekä ympäristöstä ja niiden 

systemaattisesta muotoilusta ja toteutuksesta.  

Berryn ym. (2002) mukaan ensimmäinen asia, joka organisaation täytyy tehdä 

asiakkaan kokonaiskokemuksen hallitsemisessa, on ymmärtää vihjeet, joita 

organisaatio itse lähettää asiakkaille. Kaikki mitä voidaan havaita tai aistia toimii 

kokemusvihjeenä, joka kantaa viestiä ja ehdottaa asiakkaalle jotain. Tämä tarkoittaa, 

että ensimmäinen askel johdonmukaisen ja hyväksyttävän asiakaskokemuksen 

toimittamisessa on palveluntoimitusprosessin ymmärtäminen (Zehrer 2009). 

Sisältömarkkinoinnin kontekstissa tämä tarkoittaa juurikin sitä, että tunnistetaan 

millainen sisältö kuluttajia kiinnostaa, millaista sisältöä he haluavat kuluttaa, ja ennen 

kaikkea millainen sisältö herättää heissä positiivisia kokemuksia. Yritykset voivat 

ottaa tärkeitä askeleita asiakkaan kokemusten parantamisessa, mikäli ne seuraavat 

asiakkaiden kokemuksia systemaattisesti (Meyer & Schwager 2007). Yrityksen 

tärkeimpänä tavoitteena on siis päästä siihen pisteeseen, jossa se toimittaa juuri 

oikeanlaisia viestejä asiakkailleen. (Berry ym. 2002). Kuluttajien havaitsemia vihjeitä 

tulisi orkestroida siten, että ne yhdessä vastaavat tai ylittävät ihmisten tunneperäiset 

tarpeet ja odotukset toiminnollisten kokemusten lisäksi (Berry ym. 2002). Carbone ja 

Haeckel (1994) ovat samaa mieltä siitä, että palveluiden muotoilu sisältää niiden 

vihjeiden orkestroinnin, joita tuotteet, palvelut ja ympäristö luovat. Kuten jo 
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edellisessä luvussa tuotiin esiin, voi orkestrointia vaativia vihjeitä esiintyä missä 

tahansa kohtaa palvelun toimitusvaihetta. (Carbone & Haeckel 1994, Hoffman & 

Turley 2002, Zomerdijk & Voss 2010).  

Zomerdijk ja Voss (2010) käsittelevät tutkimuksessaan samaa aihetta, mutta tulosten 

perusteella päätyivät hieman erilaiseen näkökulmaan. Heidän tutkimuksessaan 

todetaan, että sen sijaan, että palvelumuotoilussa keskityttäisiin ”vihjeisiin” tulisikin 

muotoilla kosketuspisteitä (touchpoints), joita muodostuu silloin, kun asiakas 

”koskee” organisaatioon eri aikoina ja eri kanavien kautta. Nämä kosketuspisteet 

muodostavat yhdistyessään asiakkaan matkan (customer journey). (Zomerdijk & Voss 

2010). Asiakkaan kuluttaessa yrityksen tuottamaa sisältömarkkinoinnillista sisältöä, 

voidaan hänen nähdä olevan ”kosketuksissa” yrityksen kanssa. Asiakkaan matka 

sisältää siis kaikki toiminnot ja tapahtumat, jotka liittyvät palvelun toimittamiseen 

asiakkaan näkökulmasta. Zomerdjikin ja Vossin (2010) tutkimus osoittaa, että 

kosketuspisteet ja asiakkaan matka liittyvät nimenomaisesti kokemuskeskeisten 

palveluiden muotoiluun. Vihjeet ja palvelukohtaamiset heijastelevat jotain, mitä 

organisaatio suunnittelee asiakkaalle, kun taas kokemuspisteet ja asiakkaan matka 

liittyvät siihen mitä tapahtuu oikeasti asiakkaan näkökulmasta. (Zomerdijk & Voss 

2010).  

Tutkimuksen tulokset eroavat siis aiemmasta tieteellisestä tutkimuksesta suurimmaksi 

osaksi käsitteiden osalta. Käytännössä kosketuspisteitä voidaan ajatella 

kokemusvihjeinä ja asiakkaan matkaa palvelukohtaamisen eri vaiheina. Sen lisäksi 

Zomerdijkin ja Vossin (2010) tutkimuksessa painotetaan asiakkaan näkökulmaa 

aiempia tutkimuksia enemmän. He puhuvatkin tutkimuksessaan kokemuskeskeisistä 

palveluista. Näille kokemuskeskeisille palveluille ominaista on, että ne rohkaisevat 

asiakasuskollisuuteen luomalla emotionaalisia yhteyksiä sitouttavien, kiinnostavien ja 

johdonmukaisten kontekstien kautta. Kuten nähdään, on kokemuskeskeisten 

palveluiden luomisen ja sisältömarkkinoinnin tavoitteiden välillä selkeitä 

yhtäläisyyksiä. Tällaisten kokemuskeskeisten palveluiden toimittaminen vaatii 

asiakaskokemusten systemaattista johtamista ja suunnittelua, joka voidaan toteuttaa 

erilaisten aineellisten ja aineettomien palveluelementtien tarkan muotoilun avulla. 

(Pullman & Gross 2004).   
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Kokemuskeskeisten palveluiden avainominaisuus on, että ne on suunniteltu 

sitouttamaan asiakkaita, mikä tarkoittaa sitä, että niiden avulla asiakas voi olla 

yhteydessä palvelun kanssa henkilökohtaisella ja ikimuistoisella tavalla (Pine & 

Gilmore 1998, Pullman & Gross 2004). Sitoutuminen voi olla emotionaalista, fyysistä, 

älyllistä, tai jopa hengellistä, ja erityyppisiä sitoutumisia voidaan saavuttaa riippuen 

asiakkaan osallistumisen asteesta ja yhteydestä ympäristöön (Zomerdijk & Voss 

2010). Ihmiset hankkivat tietoa fyysisestä ympäristöstään aistiensa avulla, ja aistit 

voivat olla suora reitti asiakkaan tunteisiin (Roberts 2004). Mitä tehokkaammin 

kokemus sitouttaa aisteja, sitä ikimuistoisempi se tulee olemaan (Haeckel ym. 2003, 

Pine & Gilmore 1998).  Tästä syystä sellainen palvelukokemusten muotoilu, joka 

stimuloi aisteja, on tärkeä elementti kokemuskeskeisten palveluiden kehittämisessä 

(Zomerdijk & Voss 2010). 

Hsu ja Tsou (2011) esittävät, että digitaalisessa ympäristössä kokemuksellisen 

markkinoinnin tärkeimpänä tavoitteena on luoda sellaisia asiakaskokemuksia, jotka 

pystytään toteuttamaan Schmittin (1999) määrittelemien niin sanottujen “kokemusten 

tarjoajien” (experience provider) kautta. Näillä kokemusten tarjoajilla pyritään 

vaikuttamaan aiemmin tässä luvussa esitettyihin asiakaskokemustyyppeihin: aisteihin, 

tunteisiin, ajatuksiin, toimintoihin ja samastumiseen. Hsun ja Tsoun (2011) ovat 

tutkimuksessan todenneet blogien olevan sopivia välineitä toimimaan kokemusten 

toimittajina asiakaskokemuksien luomisessa, koska ne ovat nykyään kaikista suosituin 

alusta kommunikaatiosuhteiden luomiseen. Tämän perusteella esitetään, että myös 

sisältömarkkinointia, jonka yksi muoto blogit siis ovat, voidaan hyödyntään 

asiakaskokemusten muotoilussa. Kuten aiemmin tässä luvussa on esitetty, voidaan 

asiakaskokemustyypit jakaa emotionaalisiin ja rationaalisiin. Tässä tutkimuksessa siis 

oletetaan, että sisältömarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa kuluttajan 

palvelukokemukseen tuottamalla sisältöä, joka vaikuttaa positiivisesti kuluttajan 

emotionaalisiin ja rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. Tämän päätelmän 

pohjalta tehdään tutkimuksen ensimmäiset hypoteesit: 

H1: Sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla emotionaalisilla havainnoilla palvelun 

laadusta on positiivinen vaikutus kuluttajan kokonaispalvelukokemukseen. 
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H2: Sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla rationaalisilla havainnoilla palvelun 

laadusta on positiivinen vaikutus kuluttajan kokonaispalvelukokemukseen. 

Palvelukokemusten muotoilu pyrkii vaikuttamaan asiakkaaseen tuotteen tai palvelun 

hankinnan eri vaiheiden aikana. Palvelukokemuksen muotoutumiseen sisältyvät 

asiakkaan kokemukset sekä ennen palvelukohtaamista että sen jälkeen (Payne ym. 

2008, Klaus & Maklan 2012). Puhutaan asiakkaan kokonaiskokemuksesta, joka 

sisältää kommunikaation, tiedonhaun, palvelun hankinnan ja kulutuksen, sekä oston 

jälkeiset kokemukset (Payne ym. 2008, Verhoef ym. 2009). Kokonaiskokemuksen 

muodostuminen noudattaakin melko samankaltaista kaavaa kuin 

kuluttajakäyttäytymistutkimuksessa yleisesti hyväksytty kuluttajan viisivaiheinen 

ostopäätösprosessi, joka koostuu tarpeen tai ongelman tunnistamisesta, informaation 

etsimisestä, vaihtoehtojen vertailemisesta, ostopäätöksestä ja oston jälkeisestä 

käyttäytymisestä (Kotler & Keller 2009: 247). Sisältömarkkinoinnilla on 

samankaltainen tavoite, sillä sen avulla pyritään tuottamaan sisältöä, joka sitouttaa 

asiakkaat sopivalla hetkellä heidän ostoprosessiaan (Holliman & Rowley 2014). Myös 

palvelukokemusten muotoilussa pyritään muotoilemaan kokemuksia kaikissa 

kokonaispalvelukokemuksen muodostumisen vaiheissa, sillä orkestrointia vaativia 

vihjeitä voi esiintyä missä tahansa kohtaa palvelun toimitusvaihetta. (Carbone & 

Haeckel 1994, Hoffman & Turley 2002, Zomerdijk & Voss 2010). 

Sisältömarkkinointia voidaan siis toteuttaa kaikissa eri ostopäätöksen vaiheissa, ja 

samalla myös palvelukohtaamisen eri vaiheissa. Kuvioon viisi kootaan tämän 

tutkimuksen teoreettinen aineisto yhteen, ja havainnollistetaan kuinka 

sisältömarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa kuluttajan palvelukokemukseen kuluttajan 

ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Kuviossa viisi esitetään myös tämän tutkimuksen 

ensimmäiset hypoteesit.  
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Kuvio 5. Sisältömarkkinoinnin vaikutus kuluttajan kokonaispalvelukokemukseen ja 

ostopäätösprosessin eri vaiheisiin. 

Kuten tutkimuksen teorian pohjalta luoduissa ensimmäisissä hypoteeseissa (H1 ja H2) 

esitetään, on sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla emotionaalisilla ja rationaalisilla 

havainnoilla palvelun laadusta positiivinen vaikutus kuluttajan 

kokonaispalvelukokemukseen, joka siis muodostuu emotionaalisista ja rationaalisista 

havainnoista palvelun laadusta. Kokonaispalvelukokemus sisältää myös 

palvelukokemuksen eri vaiheita, jotka on myöskin esitetty kuviossa 5: kokemukset 

ennen palvelukohtaamista, kokemukset palvelukohtaamisen aikana, sekä kokemukset 

palvelukohtaamisen jälkeen. Kuvion alalaidassa havainnollistetaan, kuinka 

palvelukokemuksen eri vaiheet voidaan yhdistää kuluttajan ostopäätösprosessin eri 

vaiheisiin: tarpeen tai ongelman tunnistaminen, informaation etsiminen ja 

vaihtoehtojen vertaileminen tapahtuvat ennen palvelukohtaamista, ostopäätös 

palvelukohtaamisen aikana ja oston jälkeinen käyttäytyminen palvelukohtaamisen 

jälkeen. Sisältömarkkinointia voidaan siis hyödyntää palvelukokemuksen 

muodostumisen ja sitä kautta kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa 

hyödyntämällä oikeanlaisia sisältömarkkinoinnin strategioita (Holliman & Rowley 

2014), jotka vaikuttavat emotionaalisiin ja rationaalisiin havaintoihin palvelun 

laadusta ostopäätösprosessin ja palvelukohtaamisen kussakin vaiheessa.  
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3.4 Asiakkaiden sitouttaminen positiivisten asiakaskokemusten avulla 

Palvelukokemusten muotoilussa ja sisältömarkkinoinnissa yrityksillä on siis hyvin 

samankaltaisia tavoitteita, joilla molemmilla pyritään vaikuttamaan asiakkaaseen. 

Kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu, on ensiluokkaisen 

asiakaskokemuksen luominen avainasemassa tyytyväisten ja lojaalien asiakkaiden 

hankkimisessa (Grewal ym. 2009, Klaus & Maklan 2012). Myös yksi 

sisältömarkkinoinnin olennaisimmista tavoitteista on luoda parempia 

asiakaskokemuksia (Rose & Pulizzi 2011: 12). Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on 

myös houkutella ja säilyttää tarkasti määriteltyä yleisöä (Content Marketing Institute 

2014). Sisältömarkkinoinnilla pyritään siis sitouttamaan asiakkaita brändiin ja 

yritykseen.  

Tässä tutkimuksessa oletetaan, että sisältömarkkinoinnin avulla luodut positiiviset 

palvelukokemukset vaikuttavat positiivisesti asiakkaan halukkuuteen sitoutua 

yritykseen. Kuluttajan sitoutumisella tarkoitetaan kuluttajan affektiivista 

sitoutuneisuutta aktiiviseen suhteeseen yrityksen kanssa (Hollebeek 2011) tai sitä, 

kuinka kovalla intensiteetillä yksilö osallistuu ja kytkeytyy organisaation tarjontaan ja 

aktiviteetteihin (Vivek, Beatty & Morgan 2012). Calder, Malthouse ja Schaedel (2009) 

ovat tutkineet online-sitoutumista ja todenneet, että kuluttajan sitoutuminen 

internetsivuun syntyy internetsivuilla luotujen kokemusten summasta. Asiakkaan 

sitoutuminen edistää tyytyväisten asiakkaiden hankkimista, jotka eivät ainoastaan 

palaa yrityksen luo hankkiakseen lisää yrityksen tuotteita tai palveluita, vaan jotka ovat 

halukkaita sitoutumaan yritykseen ja suosittelemaan sen tuotteita myös muille 

asiakkaille (Kumar, Aksoy, Donkers, Venkatesan, Wiesel & Tillmans 2010, Van 

Doorn, Lemon, Mittal, Nass, Pick, Pirner & Verhoef 2010). Tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään Calderin ym. (2009) näkemystä sitoutumisesta ja sen pohjalta tehdään 

tutkimuksen kolmannet ja neljännet hypoteesit, joiden mukaan sisältömarkkinoinnin 

avulla luoduilla positiivisilla emotionaalisilla ja rationaalisilla havainnoilla palvelun 

laadusta on positiivisia vaikutuksia asiakkaan sitoutuneisuuteen yritystä kohtaan.  

H3: Sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla positiivisilla emotionaalisilla 

havainnoilla palvelun laadusta on positiivinen vaikutus asiakkaan 

sitoutuneisuuteen yritystä kohtaan. 
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H4: Sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla positiivisilla rationaalisilla 

havainnoilla palvelun laadusta on positiivinen vaikutus asiakkaan 

sitoutuneisuuteen yritystä kohtaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Tutkimuksen teoreettinen malli: Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen asiakkaan 

kokonaispalvelukokemuksen muotoilussa ja asiakkaan sitouttamisessa. 

Kuviossa kuusi esitetään tämän tutkimuksen teoreettinen malli (kuvio 6), joka on 

muodostettu tässä tutkimuksessa käytetyn teorian ja kuvion viisi pohjalta. Tämä malli 

on riisuttu versio kuviosta viisi, ja sen tarkoituksena on jäsentää tutkimuksessa luodut 

hypoteesit loogisesti. Vaikka kuviossa kuusi esitettävä tutkimuksen teoreettinen malli 

onkin yksinkertaistettu kuviosta viisi, on siihen lisätty yksi uusi ulottuvuus 

tutkimuksen kolmannen ja neljännen hypoteesin pohjalta: kuluttajan sitoutuminen. 

Kuluttajan sitoutumisella  on merkittävä rooli tässä tutkimuksessa, sillä se on yksi 

sisältömarkkinoinnin pääasiallisista tavoitteista (Holliman & Rowley 2014). Tässä 

mallissa halutaan keskittyä siihen, kuinka sisältömarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa 

kuluttajan kokonaispalvelukokemukseen muotoilemalla emotionaalisia ja rationaalisia 

havaintoja palvelun laadusta, ja sitä kautta sitouttaa kuluttajia yritystä kohtaan, 

huolimatta missä vaiheessa palvelukohtaamista tai ostopäätösprosessia kuluttaja 

sisältömarkkinointia hyödyntää.  

Kuten kuviosta voidaan nähdä, tämän tutkimuksen perusteella esitetään, että 

sisältömarkkinoinnilla pystytään vaikuttamaan sekä kuluttajan emotionaalisiin että 
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rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. Nämä havainnot muodostavat kuluttajan 

kokonaispalvelukokemuksen. Mallissa esitetään myös, että molemmantyyppiset 

havainnot palvelun laadusta vaikuttavat kuluttajan sitoutumiseen yritystä kohtaan, 

joka on, kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu, yksi sisältömarkkinoinnin 

tärkeimmistä tavoitteista. Kuten hypoteettis-deduktiiviseen tutkimusotteeseen kuuluu, 

lähdetään tätä teoreettista mallia testaamaan empiirisen tutkimuksen avulla. 
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4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Kvantitatiivinen menetelmä tutkimuksen lähestymistapana 

Tämä tutkimus on valittu toteutettavaksi kvantitatiivisena, määrällisenä tutkimuksena. 

Empiirisen tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa joukolta digitaalisen 

sisältömarkkinointipalvelun käyttäjiä, kuinka palvelun sisältö vaikuttaa 

palvelukokemuksen muodostumiseen ja kuluttajan sitoutumiseen. Tämän kartoituksen 

avulla voidaan testata tutkimuksessa aiemmin luotua teoreettista mallia ja siten edetä 

tutkimustehtävän ratkaisemisessa. Toteutettava empiirinen tutkimus edistää 

tutkimustehtävän ratkaisua, koska sen kautta pyritään selvittämään kuinka yritykset 

voivat hyödyntää sisältömarkkinointia kuluttajan palvelukokemusten muotoilussa.  

Kuten tutkimuksen teoreettisen osuuden perusteella havaitaan, on palvelukokemusten 

muotoilu erittäin laaja aihe johtuen kuluttajan palvelukokemuksen 

muodostumisprosessin moninaisuudesta. Jotta tästä tutkimuksesta ei tulisi liian laajaa, 

tutkitaan sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä osana kuluttajan palvelukokemuksen 

muotoilua ainoastaan yksittäisen palvelukohtaamisen aikana, eikä tutkimuksessa oteta 

huomioon kuluttajan ja palveluntarjoajan välistä vuorovaikutusta tai kuluttajan 

aikaisempia kokemuksia palvelusta.  

Tutkimuksen tavoitteen, eli miten sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää kuluttajan 

palvelukokemuksen muotoilussa, selvittäminen pyritään saavuttamaan tutkimalla 

kuinka sisältömarkkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa kuluttajan rationaalisiin ja 

emotionaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 

että asiakkaan kokonaispalvelukokemus muodostuu rationaalisten ja emotionaalisten 

havaintojen summasta. Tässä tutkimuksessa tätä havaintoa lähdetään siis laajentamaan 

sisältömarkkinoinnin kontekstiin. Tutkimuksessa on havaittavissa sekä selittävän että 

kuvailevan tutkimuksen elementtejä (Vilkka 2007: 19). Tässä tutkimuksessa 

sisältömarkkinoinnin vaikutusta kuluttajien kokonaispalvelukokemukseen tutkitaan 

siis rationaalisten ja emotionaalisten palvelun laatuun liittyvien havaintojen kautta, 

mutta samalla pyritään myös löytämään uusia näkökulmia sisältömarkkinoinnin 

käyttämiseen osana yritysten markkinointia. 
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Kvantitatiivinen tutkimus on menetelmä, jonka tarkoituksena on antaa yleinen kuva 

muuttujien, eli mitattavien ominaisuuksien, välisistä suhteista ja eroista. Sen avulla 

pyritään usein vastamaan kysymyksiin kuten ”kuinka usein”, ”kuinka moni” ja 

”kuinka paljon”. Määrällisessä tutkimustavassa tietoa tarkastellaan numeerisesti, eli 

tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia käsitellään yleisesti kuvaillen numeroiden 

avulla. Tutkimustieto voidaan määrällisessä tutkimuksessa saada numeroina tai 

laadullinen aineisto ryhmitellään numeeriseen muotoon, joka sitten esitetään 

numeroina, kuten tunnuslukuina. Tutkimuksesta saatu olennainen numerotieto 

tulkitaan ja selitetään sanallisesti. Tutkija voi esimerkiksi kuvata, millä tavalla eri asiat 

liittyvät toisiinsa tai eroavat toisistaan.  (Vilkka 2007: 13). 

Määrälliselle tutkimukselle on olennaista, että mitattavat asiat muutetaan sellaiseen 

muotoon, että tutkittava ymmärtää asian arkiymmärryksellään. Tätä toimenpidettä 

kutsutaan operationalisoinniksi. Toinen tärkeä vaihe määrällisessä tutkimuksessa 

ennen aineiston keräämistä on tutkittavan asian strukturointi, joka tarkoittaa sitä, että 

tutkittavat asiat vakioidaan lomakkeeseen kysymyksiksi ja vaihtoehdoiksi ennalta niin, 

että kaikki tutkittavat ymmärtävät kysymyksen samalla tavalla ja kaikki kysymykset 

voidaan kysyä kaikilta vastaajilta samalla tavalla. (Vilkka 2007: 14-15). 

4.2 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin internetin kautta toteutettavalla 

sähköisellä kyselyllä, eli tutkimus on kyselylomaketutkimus. Kyselylomake on 

mittausväline, joka soveltuu niin yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen 

tutkimukseen kuin mielipidetiedusteluihin, katukyselyihin ja palautemittauksiin 

(Vehkalahti 2014). Tutkimuksessa tarkastellaan sisältömarkkinoinnin vaikutusta 

kuluttajien kokonaispalvelukokemuksen muodostumiseen palvelukohtaamisen 

aikana, sekä sisältömarkkinoinnin avulla luodun palvelukokemuksen vaikutusta 

asiakkaan sitoutumiseen, joten survey-tutkimus sopii tiedonkeruumenetelmäksi. 

Kyselylomake on yksi käytetyimmistä tutkimusmenetelmistä etenkin liiketoiminnan 

ja johtamisen tutkimuksissa (Adams 2007: 111). 

Kyselytutkimusten käyttöä on myös kritisoitu tutkijoiden keskuudessa. 

Kyselytutkimuksissa ongelmana on usein alhainen vastausprosentti, sillä ihmiset 
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väsyvät vastaamaan kyselyihin (Adams 2007: 128, Valli 2007: 48). Toinen kritiikin 

aihe on se, että elektronisissa kyselyissä on mahdotonta varmistaa, kuka kyselyyn 

itseasiassa vastaa. Jotta kyselytutkimuksen haittapuolet saataisiin minimoitua, tulee 

etenkin elektroninen kysely pitää mahdollisimman yksinkertaisena. (Adams 2007: 

137). Kyselyn ajoituksella on myöskin suuri rooli tutkimuksen vastausprosentin 

kannalta, joten ajoitus kannattaa suunnitella hyvin, jottei vastausprosentti jää liian 

alhaiseksi (Vilkka 2007: 28). Kyselyn huolellinen suunnittelu vähentää mahdollisia 

ongelmia, jolloin kyselytutkimuksenkin avulla on mahdollista saada luotettavaa tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa otettiin kyselytutkimukseen liittyvät 

ongelmat huomioon rakentamalla kyselysä huolellisesti ja tekemällä siitä 

mahdollisimman yksinkertainen ja helposti vastattava. Yksi tärkeimmistä asioista oli 

mobiliteetin huomioiminen, sillä asiakasyrityksen keräämän datan perusteella 

tiedettiin suurimman osan tutkittavan sivuston käyttäjistä käyttävän palvelua 

älylaitteella. Kyselyä ei myöskään haluttu toteuttaa joulun pyhien aikaan, jolloin 

ihmiset ovat lomalla, vaan kysymykset haluttiin kerätä normaalina arkena. 

4.2.1 Hypoteesien operationalisointi 

Määrällisessä tutkimuksessa, kuten myös tässä tutkimuksessa, muuttujat ovat usein 

käsitteellisiä asioita, ja ne täytyy rakenteellisesti purkaa ennen mittaamista pienempiin 

osa-alueisiin, kuten kysymyksiksi ja vastausvaihtoehdoiksi. Määrällisen tutkimuksen 

mittaus edellyttää operationalisointia, eli käsitteiden määrittelemistä, ennen kuin 

tutkija kerää tutkimusaineistonsa. Määrittely tulee toteuttaa siten, että tutkittava 

ymmärtää kysymykset arkiymmärryksellään (Vilkka 2007: 14). Käsitteet on 

strukturoitava, eli määriteltävä siten, että niitä voidaan mitata, ja että kaikki 

tutkimukseen vastaajat ymmärtävät käsitteet ja kysymykset samalla tavalla (Vilkka 

2007: 15). Mikäli vastaajat eivät ymmärrä kysymyksiä samalla tavalla, ei 

tutkimustulos ole luotettava ja yleistettävissä. (Vilkka 2007: 37). Operationalisointi on 

otettu tässä tutkimuksessa huomioon käyttämällä kyselyssä valmiita kysymyksiä, joita 

on hyödynnetty aikaisemmissa tutkimuksissa. Tähän valintaan päädyttiin, koska 

kysymysten laatiminen alusta alkaen olisi vaatinut testikyselyiden suorittamista, johon 

tutkimuksen resurssit eivät olisi riittäneet. Aiempien kysymysten käytön suurimpana 

etuna on juurikin se, että kysymykset on operationalisoitu ja testattu jo valmiiksi, 

jolloin voidaan luottaa siihen, että kysymykset mittaavat oikeita asioita.  
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4.2.2 Kyselylomakkeen laatiminen 

Tämän tutkimuksen kyselylomake (Liite 1 Kyselylomake) rakennettiin hyödyntämällä 

kysymyksiä useista eri tutkimuksista, jolloin saatiin kysyttyä juurikin sellaisia 

kysymyksiä, jotka mittaavat emotionaalisia ja rationaalisia havaintoja palvelun 

laadusta, sekä asiakkaiden sitoutumista yritystä kohtaan. Kyselyn kysymyksiä 

suunniteltaessa edettiin teoria edellä, mutta siinä pyrittiin ottamaan myös huomioon 

tapausyrityksen asettamat toiveet kyselylle. Tapausyrityksen toiveiden huomioiminen 

tuotti haasteita kyselyn laatimiselle, mutta loppujen lopuksi kyselystä saatiin luotua 

sellainen, että se vastasi tutkimuksen teoriaan ja kysymyksiin, mutta tyydytti myös 

tapausyrityksen tarpeet.  

Kysely voidaan jakaa neljään eri osaan: emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta 

mittaavat kysymykset, rationaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaavat 

kysymykset, sitoutumista mittaavat kysymykset sekä taustakysymykset. Sekä 

sitoutumisen, emotionaalisten havaintojen että rationaalisten havaintojen mittaamista 

varten laadittiin viisi kysymystä. Näitä asioita mittaavien kysymysten lisäksi kyselyssä 

kysyttiin taustatiedoista vastaajien ikäluokka, sukupuoli sekä ovatko he DNA:n 

asiakkaita. Taulukkoon 2 on koottu kysymykset emotionaalisia havaintoja mittaavista 

kysymyksistä ja niiden alkuperäinen lähde.  

Taulukko 2. Palvelun laadusta tehtyjä emotionaalisia havaintoja mittaavat kysymykset. 

Kysymys Lähde 

1. DNA Appisen käyttäminen on mielestäni kiinnostavaa Hsu & Tsou (2010) 

2. Saan positiivisia kokemuksia käyttäessäni DNA 

Appista 

Barnes & Vidgen ( 

3. DNA Appinen inspiroi minua omassa elämässäni Mersey, Malthouse, Calder (2010) 

4. DNA Appinen saa minut ajattelemaan sivustolla 

käsiteltyjä asioita uudella tavalla 

Mersey, Malthouse, Calder (2010) 

5. DNA Appisen käyttäminen saa minut hyvälle tuulelle Mersey, Malthouse, Calder (2010) 

Ensimmäinen kysymys, "DNA Appisen käyttäminen on mielestäni kiinnostavaa", on 

otettu Hsun ja Tsoun (2014) tutkimuksesta, jossa on tutkittu asiakaskokemuksia blogi 
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-ympäristössä Schmittin (1999) mallin mukaisesti. Kysymyksellä mitattiin "sense" eli 

aisti -ulottuvuutta, joka aiemmin tässä tutkimuksessa on liitetty osaksi emotionaalisia 

havaintoja. Toinen kysymys, ”saan positiivisia kokemuksia käyttäessäni DNA 

Appista”, on peräisin Barnesin ja Vidgenin (2006) tutkimuksesta, jossa selvitettiin 

online-palveluiden kehittämistä. Tutkimuksessa hyödynnettiin eQual –mallia, joka on 

aiemmin tunnettu myös nimellä WebQual. Kysymyksellä mitattiin sivuston 

käytettävyyttä, jossa ollaan kiinnostuneita kuinka käyttäjä kokee sivuston ja on 

vuorovaikutuksessa sivuston kanssa (Barnes & Vidgen 2006). Kolme viimeistä 

emotionaalisia havaintoja mittaavaa kysymystä on Merseyn, Malthousen ja Calderin 

(2010) tutkimuksesta, jossa tutkittiin sitoutumista onlinemediaan. Tämän tutkimuksen 

mukaan sitoutuminen muodostuu kokemuksista, joten sen kyselyssä mitattiin 

kuluttajien kokemuksia online –palveluista. Merseyn ja kumppaneiden (2010) 

tutkimuksessa näillä kysymyksillä mitattiin stimulaatiota ja inspiraatiota, sekä 

luontaista nautintoa. Nämä kysymykset voidaan selkeästi yhdistää emotionaalisiin 

havaintoihin.  

Taulukko 3. Palvelun laadusta tehtyjä rationaalisia havaintoja mittaavat kysymykset.  

Kysymys Lähde 

6. DNA Appinen tarjoaa helposti ymmärrettäviä vinkkejä 

sosiaalisen median käyttöön 

Barnes & Vidgen (2006) 

7. Mielestäni DNA Appisen sivuja on vaikea käyttää Barnes & Vidgen (2006) 

8. DNA Appisen sisällöt ovat hyödyllisiä omiin 

tarkoituksiini 

Udo, Bagchi1 & Kirs (2010) 

9. Mielestäni DNA Appinen tuottaa korkealaatuista sisältöä Barnes & Vidgen (2006) 

10. DNA Appisen avulla opin, kuinka voin kehittää itseäni Mersey, Malthouse, Calder (2010) 

Taulukossa 3 on kuvattu palvelun laadusta tehtyjä rationaalisia havaintoja mittaavat 

kysymykset sekä kysymysten alkuperä. Rationaalisten havaintojen mittaamisessa 

hyödynnettiin pääasiassa Barnesin ja Vidgenin (2006) eQual –mallin kysymyksiä 

(kysymykset 6, 7 ja 9). Sen sijaan kysymys seitsemän, ”DNA Appisen sisällöt ovat 

hyödyllisiä omiin tarkoituksiini), on peräisin Udon, Bagchilin ja Kirsin (2010) e-

palveluiden laatuun liittyvästä tutkimuksesta. Kysymyksellä mitattiin kuluttajien 

mielipidettä verkkosivuston sisällöstä, joten kysymyksen voidaan todeta sopimaan 
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hyvin mittamaan nimenomaan rationaalisia havaintoja sisältömarkkinointipalvelun 

laadusta. Viimeinen rationaalisia havaintoja mittaava kysymys, ”DNA Appisen avulla 

opin, kuinka voin kehittää itseäni”, on Merseyn ja kumppaneiden (2010) 

tutkimuksesta. Kysymys oli osa utilitaristista ulottuvuutta mittaavaa kysymysryhmää.  

Taulukossa 4 on esitelty kuluttajien sitoutumista mittaavat kysymykset ja niiden 

alkuperä. Tämä kysymyspatteristo koostettiin Cambra-Fierron, Melero-Polon ja 

Vázquez-Carrascon (2013) asiakkaiden sitoutumista selvittävän tutkimuksen 

perusteella. Sen mukaan sitoutumisella on selkeä vaikutus asiakkaiden lojaaliuteen, 

sitoutuneisuuteen ja word-of-mouth –käyttäytymiseen. Tutkimuksessa myös todettiin, 

että mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä sitoutuneempi tämä on yritykseen. (Cambra-

Fierro ym. 2013). Sen vuoksi tässä tutkimuksessa päädyttiin mittaamaan sitoutumista 

lojaaliuden (kysymykset 12 ja 13), tyytyväisyyden (kysymys 11) ja WOM:n (kysymys 

15) kautta. Kysymyksellä 14 mitattiin kuluttajan affektiivista sitoutumista yritystä 

kohtaan Caterin ja Caterin (2010) tutkimuksen mukaisesti. 

Taulukko 4. Asiakkaan sitoutumista mittaavat kysymykset. 

4.3 Sähköisen kyselyn toteuttaminen 

Tämän tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen kautta 

DNA Appisen käyttäjille. Kysely toteutettiin Webropol 2.0 –kysely- ja 

Kysymys Lähde 

11.  Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen DNA Appiseen ja sen tuottamiin 

sisältöihin. 

Dagger ym. (2007) 

12. DNA on ensisijainen valintani, kun hankin palveluita 

puhelinoperaattorilta. 

Dewitt, Nguyen, & 

Marshall (2008) 

13. Aion käyttää DNA Appista tulevaisuudessakin Dewitt, Nguyen, & 

Marshall (2008) 

14. En koe kuuluvani DNA Appisen käyttäjäryhmään. Cater & Cater (2010) 

15. Aion puhua toisille ihmisille positiivisesti DNA Appisesta. De Matos, Vargas, 

Teixeira, & Vieira, 

(2009) 
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tiedonkeruusovelluksen avulla. Webropol on yleisesti käytössä Oulun Yliopistossa ja 

kyselyt suositellaankin toteutettavan tämän sovelluksen avulla. Kyselyn jokainen 

kysymys laitettiin pakolliseksi ja asetuksissa määritettiin, ettei kyselyyn pysty 

vastaamaan kuin vain kerran. Näillä keinoilla saatiin varmistettua, että vastaukset 

olivat uniikeilta käyttäjiltä, ja että kaikkiin kysymyksiin vastattiin. Näiden 

toimenpiteiden avulla jokaista vastausta pystyttiin hyödyntämään tutkimuksessa. 

Kysely laitettiin DNA Appisen sivuille 10.2.2016 ja toteutettiin siten, että linkki 

kysymykseen ilmestyi sivuille 30 sekunnin selaamisen jälkeen pinkkinä laatikkona, 

jossa luki ”Auta meitä kehittämään DNA Appista”. Tätä klikkaamalla aukeni teksti, 

joka kertoi, että vastaamalla kyselyyn voi voittaa lippuja elokuviin. Tästä klikkaamalla 

pääsi itse kyselyyn. Viikon aikana havaittiin, ettei kyselyyn tule juurikaan vastauksia, 

jolloin päätettiin muokata kyselyn toteutusta hiukan. Kyselyn alkuteksti vaihdettiin 

”Voita leffaliput!” –tekstiin ja ilmestymisaika lyhennettiin 15 sekuntiin. Muutoin 

kyselyn toteutus pidettiin samanlaisena. Tämä vaikutti selkeästi vastaajien määrään ja 

kysely suljettiin 28.2., jolloin vastauksia oli kertynyt 110 kappaletta. Tämän lisäksi 

kyselyyn kehotettiin vastaamaan myös tutkijan omalla Facebook-seinällä, jotta 

tutkimukseen saataisiin lisää vastauksia.  

Tutkimuksen saateteksti pidettiin tarkoituksella hyvin minimalistisena ja lyhyenä, jotta 

se ei vähentäisi vastaajien määrää. Nykypäivänä onkin yleistä käyttää saatesanoja 

saatekirjeen sijasta (Vilkka 2007: 81). Saatesanojen, joita tässäkin tutkimuksessa 

käytettiin, käyttöä on kritisoitu siitä, että ne antavat usein liian vähäisen tiedon 

tutkimuksesta, eivätkä riitä vakuuttamaan vastaajaa tutkimuksen tärkeydestä (Vilkka 

2007: 81). Koska selostuksen yksityiskohtaisuuteen vaikuttaa muun muassa 

tutkimusongelma ja tutkimuskohteen luonne, eikä asiakastyytyväisyyttä mittaavassa 

ei-arkaluontoisia asioita käsittelevässä selvityksessä tarvita kovin tarkkaa vastaajan 

informointia (Vilkka 2007: 81), voidaan tässä tutkimuksessa käytetyt lyhyet saatesanat 

hyväksyä. Saatesanoissa kuitenkin kerrottiin, että kyseessä on Pro Gradu –tutkielma, 

ja että kyselyllä pyritään tutkimaan sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä osana 

kuluttajan palvelukokemuksen muotoilua, ja sen vaikutuksia asiakkaan 

sitoutuneisuuteen sisältömarkkinointia toteuttavaa yritystä kohtaan. Sen lisäksi 

saatesanoissa kerrottiin, että kyselystä saatavien vastauksien avulla pyritään myös 

kehittämään DNA Appista entistä paremmaksi palveluksi. Saatesanojen loppuun 
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lisättiin myös tutkijan yhteystiedot, jotta kiinnostuneet vastaajat voisivat kysyä 

lisäkysymyksiä. Tällä pyrittiin kumoamaan lyhyiden saatetekstien negatiivisia 

ominaisuuksia. Yksikään vastaaja ei kuitenkaan laittanut lisäkysymyksiä tutkijalle 

tutkimukseen liittyen, joten voidaan todeta saatesanojen olleen riittäviä ainakin 

tutkimukseen vastanneille henkilöille.  

4.4 DNA Appinen 

Tässä tutkimuksessa sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä kuluttajan 

palvelukokemuksen muotoilussa ja sen vaikutuksista asiakkaiden sitoutuneisuuteen 

yritystä kohtaan tutkitaan DNA Appinen –sisältömarkkinointisivuston kautta. Jotta 

DNA Appisesta ja sen tavoitteista saatiin tarkempi kuva, haastateltiin tätä tutkimusta 

varten kahta DNA Appisesta vastaavaa henkilöä. DNA Appinen on siis DNA Oy:n 

ylläpitämä verkkosivusto, joka keskittyy mobiiliin elämäntapaan, ja jonka 

tarkoituksena on auttaa suomalaisia käyttämään älypuhelimiaan tehokkaammin. 

DNA:lla on havaittu, että suomalaisilla kuluttajilla on paljon älypuhelimia, mutta he 

eivät hyödynnä näiden laitteiden kaikkea potentiaalia. DNA Appisesta vastaava 

työntekijä vertasikin suomalaisten älypuhelinten käyttöä ”ferrariin, jolla ajetaan 

kakkosvaihteella”. Vastauksena tähän ongelmaan DNA on luonut DNA Appinen -

sivuston, josta löytyy vinkkejä älypuhelinten käyttöön ja mobiiliin elämäntapaan 

liittyviin asioihin. Sivustolta löytyy esimerkiksi sovellusesittelyitä, erilaisten 

sosiaalisen median kanavien käyttöoppaita ja esittelyjä sekä älylaitevertailuja. DNA 

Appisesta löytyy esimerkiksi sisältöjä, joissa kerrotaan vinkkejä hyvinvointiin tai 

tehokkaampaan etätyöhön. Näissä jutuissa kerrotaan konkreettisia vinkkejä ja 

yhdistetään hyödyllisiä sovelluksia, joiden avulla näitä neuvoja voidaan toteuttaa. 

Kuten nähdään, pyritään DNA Appiseen siis tuottamaan sisältöä, joka vastaa tässä 

tutkimuksessa esitettyihin sisältömarkkinoinnin tavoitteisiin, joiden mukaan 

sisältömarkkinoinnin ideana on tuottaa sisältöä, joka on kiinnostavaa, houkuttelevaa, 

relevanttia ja viihdyttävää (Content Marketing Insitute 2014, Holliman & Rowley 

2014). 

DNA:n tavoitteena DNA Appisen suhteen lyhyellä aikavälillä on pysyä lisäarvoa 

tuottavalla tavalla kuluttajien mielessä ja sitä kautta nostaa brändipreferenssiä, eli 

tuottaa lisäarvoa kuluttajille arvokkaalla palvelulla. Tämän tavoitteen voidaan nähdä 
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liittyvän Linin ja Yazdanifardin (2014) esittämään teoriaan, jonka mukaan 

sisältömarkkinoinnin tavoitteena on herättää asiakkaiden mielenkiintoa. Pidemmällä 

aikavälillä DNA:n sisältömarkkinoinnin tavoitteisiin mukaan astuvat myyntitavoitteet 

eli tavoitteena on saada DNA Appisen kuluttajat ostamaan DNA:n palveluita.  

Tätä tutkimusta varten hankittiin hieman asiakastietoja sivuston käyttäjistä suoraan 

DNA:lta. Palvelusta vastaavat henkilöt kertoivat asiakasdatasta saatuja taustatietoja 

DNA Appisen käyttäjistä. Datan pohjalta voidaan kertoa, että DNA Appisen sivustolla 

vierailee viikoittain 5 000-10 000 uniikkia kävijää, joista suurin osa on iältään 18-35 

vuotiaita. Kävijöistä noin puolet on naisia ja noin puolet miehiä, joten sukupuolten 

välillä ei juurikaan ole eroja. DNA Appisen käyttäjistä noin 85% käyttää palvelua 

älypuhelimen tai tabletin kautta. Etenkin kävijämäärä sekä mobiililaitteella sivustoa 

käyttävien kuluttajien määrä on tutkimuksen kannalta oleellista, jotta voidaan saada 

selville kyselyn vastausprosentti sekä luoda kysely, johon myös mobiililaitteella 

vastaaminen on sujuvaa ja helppoa. 

4.5 Aineiston analysointimenetelmät 

Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS –tilasto-ohjelman versiolla 23, joka on yleisesti 

käytetty tilasto-ohjelma. Tutkimuksen analyysimenetelminä käytettiin 

regressioanalyysia, frekvenssi- ja prosenttijakaumia, keskiarvo- ja keskihajontalukuja 

sekä luotiin keskiarvosummamuuttujat.  

Analyysin alussa kaikista kyselyn kysymyksistä laadittiin yksinkertaiset frekvenssi- ja 

prosenttijakaumat sekä keskiluvut. Kaikista kysymyksistä haluttiin selvittää 

mielipiteiden jakautuminen, joka toteutettiin yllä mainittujen frekvenssi- ja 

prosenttijakaumien sekä keskilukujen avulla. Näistä luotiin kuvaajat helpottamaan 

tulosten havainnointia. Seuraavassa vaiheessa vertailtiin naisten ja miesten vastausten 

eroja emotionaalisia ja rationaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaavista 

kysymyksistä sekä sitoutumisesta. Tämä toteutettiin jakamalla SPSS –ohjelmalla 

aineisto sukupuolen mukaan ja laskemalla uudet frekvenssi- ja prosenttijakaumat 

miesten ja naisten vastauksille. Samainen aineiston jakaminen tehtiin myös sen 

mukaan, ovatko vastaajat DNA:n asiakkaita vai eivät. Tutkimusaineistoa vertailiin 

naisten ja miesten sekä DNA:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välillä, koska haluttiin 
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nähdä onko näiden eri käyttäjäryhmien välillä merkitsevää eroa siitä, kuinka he 

havainnoivat palvelua. Neljännessä vaiheessa emotionaalisia ja rationaalisia 

havaintoja palvelun laadusta mittaavista kysymyksistä sekä sitoutumista mittaavista 

kysymyksistä luotiin keskiarvosummamuuttujat. Keskiarvosummamuuttujan avulla 

muuttujat, jotka muodostavat pääkomponentin, saadaan tiivistettyä yhdeksi 

muuttujaksi, joka on asteikoltaan samanlainen kuin kyselylomakkeessa käytetty 

asteikko. Keskiarvosummamuuttujia käytetään usein asenneväittämiin saatujen 

vastausten yhdistämisessä (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, Metsämuuronen 2009, 

Nummenmaa 2009), kuten myös tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa mitattiin siis 

emotionaalisia havaintoja, rationaalisia havaintoja ja sitoutumista viidellä eri 

väittämällä tai muuttujalla, joista muodostettiin pääkomponentit, joiden avulla 

pystyttiin tiivistetysti tarkastelemaan, kuinka sisältömarkkinointi vaikuttaa sekä 

emotionaalisiin että rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta ja sitoutumiseen. 

Analyysin viimeisessä vaiheessa tehtiin regressioanalyysi, jonka avulla selvitettiin 

vaikuttavatko rationaaliset ja emotionaaliset havainnot palvelun laadusta kuluttajien 

sitoutumiseen yritystä kohtaan.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulosten tarkastelu aloitetaan tutustumalla vastaajien taustatietoihin, jotta 

varsinaisten tutkimustulosten tulkinta osattaisiin tehdä oikeassa valossa. 

Taustatietojen tarkastelun jälkeen tarkastellaan kolme muuta kyselyn osaa 

kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Emotionaalisista ja rationaalisista 

havainnosta palvelun laadusta sekä asiakkaiden sitoutumisesta tarkastellaan yleiset 

frekvenssi- ja prosenttijakaumat, keskiluvut sekä muodostetaan 

keskairvosummamuuttujat. Sen lisäksi vertaillaan naisten ja miesten välisten ja 

DNA:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden vastausten eroja. Lopuksi tehdään 

regressioanalyysi, jonka avulla tarkastellaan vaikuttavatko rationaaliset ja 

emotionaaliset havainnot palvelun laadusta asiakkaiden sitoutumiseen yritystä 

kohtaan.  

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastasi siis 110 DNA Appisen käyttäjää, joista kaikkien vastauksia pystyttiin 

hyödyntämään tutkimuksessa kyselylomaketta laadittaessa tehtyjen määrittelyjen 

johdosta. Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden sukupuolijakauma oli hyvinkin 

epätasainen, sillä kaikista vastaajista 61,6 % oli naisia ja miehiä ainoastaan 38,4 %.  

Kuvio 7. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma. 

Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista ikäluokista, mutta vastauksien paino oli selkeästi 

ikäluokissa alle 18-vuotias (40 %) ja 19-25-vuotias (23,6 %). Kuviossa 8 

38 %

62 %

Sukupuoli

Mies Nainen
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havainnollistetaan pylväsdiagrammin avulla vastaajien jakautuminen eri ikäryhmiin. 

Kuten kuviosta voidaan nähdä, on vastaajista 75,4 % 30-vuotiaita tai nuorempia. 

Kuvio 8. Vastaajien ikäjakauma. 

Kyselyyn vastaajista 58 % oli DNA:n asiakkaita, kun taas 42 % ei ollut operaattorin 

asiakkaita. Tämä kertoo siitä, että DNA Appisen palvelut kiinnostavat myös muita 

kuluttajia, kuin pelkästään DNA:n olemassa olevia asiakkaita, mikä luo tietysti 

yritykselle mahdollisuuden houkutella uusia asiakkaita DNA Appisen avulla. Tämä 

mahdollisuus onkin linjassa yhden sisältömarkkinoinnin tärkemmän tavoitteen kanssa, 

jonka mukaan sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on houkutella uusia asiakkaita ja 

säilyttää olemassa olevat asiakkaat (Pulizzi 2012). 

Kuvio 9. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen DNA:n asiakkaisiin ja ei-asiakkaisiin. 
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5.2 Emotionaaliset havainnot palvelun laadusta 

Kuviossa 10 on esitetty koko kyselyaineiston osalta jakaumat, jotka kertovat vastaajien 

mielipiteet palvelun laadun emotionaalisiin havaintoihin liittyviin väittämiin eli 

kysymyksiin 1-5.  Vastauksista nähdään, että vastaajat ovat olleet kaikkein vahvimmin 

samaa mieltä väittämän 1 kanssa. 29,1 prosenttia vastaajista on ollut täysin samaa 

mieltä ja 54,5 % jokseenkin samaa mieltä siitä, että DNA Appisen käyttäminen on 

kiinnostavaa, kun taas vain 2,7 prosenttia vastaajista on jokseenkin eri mieltä 

väittämän kanssa. Väittämä kaksi on tulosten valossa melko samankaltainen 

ensimmäisen väittämän kanssa. Sen mukaan 28,2 prosenttia vastaajista on täysin 

samaa mieltä ja 49,1 jokseenkin samaa mieltä siitä, että he saavat positiivisia 

kokemuksia käyttäessään DNA Appista. Jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa on 4,7 

%. Täysin eri mieltä väittämien kanssa ei ole yksikään vastaaja.  

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat olleet myös keskimäärin samaa mieltä siitä, 

että DNA Appinen saa heidät ajattelemaan sivustolla käsiteltyjä asioita uudella tavalla 

(kysymys 4) ja että DNA Appisen käyttäminen saa heidät hyvälle tuulelle (kysymys 

5). Kyselyyn vastanneista henkilöistä 20,9 % on täysin samaa mieltä ja 45,5 % 

jokseenkin samaa mieltä väittämän neljä kanssa, ja 15,5 % on täysin samaa mieltä ja 

42,7 % on jokseenkin samaa mieltä väittämän viisi kanssa. Kysymys kolme, ”DNA 

Appinen inspiroi minua omassa elämässäni”, on jakanut eniten mielipiteitä 

emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaavista väittämissä. Se on ainoa näistä 

väittämistä, jonka kanssa samaa mieltä on alle puolet vastaajista (täysin samaa mieltä 

10 %, jokseenkin samaa mieltä 33,6 %, yhteensä 43,6 %). Tämän väittämän kanssa eri 

mieltä on ollut selkeästi suurempi osa vastaajista kuin muissa väittämissä. Jokseenkin 

eri mieltä on ollut 18,2 % vastaajista ja täysin eri mieltä 2,7 % vastaajista. 

Kysymyksellä kolme on näistä kysymyksistä suurin keskihajonta (s=0,973), joten 

kysymyksen voidaankin todeta jakaneen vastaajien mielipiteitä eniten näistä 

kysymyksistä. Pienin keskihajonta on ollut kysymyksellä 1 (s=0,729), joka on siis 

jakanut vähiten mielipiteitä vastaajien keskuudessa.  
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Kuvio 10. Kuluttajien emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaava jakauma. 

Sen lisäksi, että tutkimuksessa tutkittiin vastaajien mielipidettä esitettyihin väittämiin 

yleisellä tasolla, haluttiin tutkimuksessa myös vertailla tuloksia eri vastaajaryhmien 

välillä. Ensimmäiseksi haluttiin selvittää, onko naisten ja miesten välillä eroja siinä, 

kuinka he kokevat emotionaalisiin havaintoihin liittyvät väittäjät. Taulukosta 5 

nähdään kuinka vastaukset ovat jakautuneet prosentuaalisesti miesten ja naisten 

välillä.   

Keskimäärin miesten ja naisten välisillä vastauksilla ei ole merkittävää eroa, sillä 

keskiluvuissa on vain erittäin pientä vaihtelua. Moodi ja mediaani ovat kaikilla 

kysymyksillä sama eivätkä keskiarvotkaan heittele merkittävästi. Kiinnostavampaa on 

tutkia naisten ja miesten välisien vastauksien keskihajontoja. Niistä nimittäin selviää, 

että kysymystä neljä lukuun ottamatta on miesten vastauksien keskihajonta suurempi 

kaikissa muissa kysymyksissä. Merkittävin ero löytyy kysymyksestä kolme, jossa 

miesten vastausten keskihajonta oli 1,182 ja naisten vastaava oli 0,874. Näistä 

tuloksista voidaan päätellä yhdessä prosentuaalisten erojen ja keskilukujen kanssa, että 

keskimäärin naisten ja miesten välisillä mielipiteillä ei ole juurikaan eroa, mutta 

miesten mielipiteet jakautuvat laajemmin mitta-asteikolle. Luvuista voidaan havaita, 

että miehet valitsivat naisia useammin ”jokseenkin eri mieltä” –vaihtoehdon, kun taas 

naiset vastasivat miehiä useammin ”ei samaa eikä eri mieltä”.  
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Taulukko 5. Emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaavien kysymysten vastausten 

jakautuminen miesten ja naisten välillä. 

Tämän lisäksi tutkimuksessa vertailtiin kuinka DNA:n asiakkaiden ja niiden 

käyttäjien, jotka eivät ole DNA:n asiakkaita, vastaukset eroavat toisistaan (taulukko 

6). Kovinkaan suuria eroja DNA:n asiakkaiden ja muiden vastaajien välillä ei ole 

havaittavissa emotionaalisia havaintoja mittaavissa palvelukokemukseen liittyvissä 

kysymyksissä. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että DNA:n asiakkaat 

ovat olleet hieman enemmän samaa mieltä väittämien kanssa, kuin ei DNA:n 

asiakkaat. Suurin ero voidaan havaita väittämien kolme ja neljä kanssa. Väittämän 

kolme kanssa samaa mieltä on ollut 47,6 % DNA:n asiakkaista (11,1 % täysin samaa 

mieltä, 36,5 % jokseenkin samaa mieltä), ja ei-asiakkaista 38,3 % on ollut samaa 

mieltä (8,5 % täysin samaa mieltä, 29,8 % jokseenkin samaa mieltä). 69,8 % on ollut 

väittämän neljä kanssa samaa mieltä (20,6 % täysin samaa mieltä, 49,2 % jokseenkin 

samaa mieltä), kun taas vastaajista, jotka eivät ole DNA:n asiakkaita 61,7 % on ollut 

Kysymys Sukupuoli Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Kysymys 1       

 Mies 30,2 % 53,5 % 11,6 % 4,7 % 0 % 

 Nainen 28,4 % 55,2 % 14,9 % 1,5 % 0 % 

Kysymys 2       

 Mies 23,3 % 53,4 % 16,3 % 7,0 % 0 % 

 Nainen 31,3 % 46,3 % 19,4 % 3,0 % 0 % 

Kysymys 3  
     

 Mies 9,3 % 30,2 % 25,6 % 30,2 % 4,7 % 

 Nainen 10,4 % 35,9 % 41,8 % 10,4 % 1,5 % 

Kysymys 4  
     

 Mies 18,6 % 48,8 % 23,3 % 9,3 % 0 % 

 Nainen 22,4 % 43,3 % 22,4 % 11,9 % 0 % 

Kysymys 5  
     

 Mies 9,3 % 30,2 % 25,6 % 30,2 % 4,7 % 

 Nainen 10,4 % 35,9 % 41,8 % 10,4 % 1,5 % 

Mies (n=43) 

Nainen (n=67) 
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väittämän kanssa samaa mieltä (21,3 % täysin samaa mieltä, 40,4 % jokseenkin samaa 

mieltä). Voidaankin siis todeta, että DNA:n asiakkaille on muodostunut hieman 

positiivisempia emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta, kuin ei-asiakkaille.  

Taulukko 6. Emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaavien kysymysten vastausten 

jakautuminen DNA:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välillä. 

Kuviossa 11 on laskettu keskiarvosummamuuttuja kysymyksille 1-5, jotka ovat 

mitanneet asiakkaiden emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta. 

Keskiarvosummamuuttujan avulla saadaan uusi muuttuja, jonka arvot saadaan 

laskemalla yhteen useiden erillisten, mutta samaa ilmiötä mittaavien muuttujien arvot. 

Summamuuttujien käyttö on yleistä kyselytutkimuksissa asenneväittämiin saatujen 

vastausten yhdistämisessä. Tällöin saadaan tiivistetty kuva asenteista tiettyä aihetta 

kohtaan.  

Kysymys DNA:n 

asiakas 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Kysymys 1       

 Kyllä 31,7 % 50,8 % 15,9 % 1,6 % 0 % 

 Ei 25,5 % 59,6 % 10,6 % 4,3 % 0 % 

Kysymys 2       

 Kyllä 27,0 % 52,4 % 17,5 % 3,2 % 0 % 

 Ei 29,8 % 44,7 % 19,1 % 6,4 % 0 % 

Kysymys 3  
     

 Kyllä 11,1 % 36,5 % 28,6 % 20,6 % 3,2 % 

 Ei 8,5 % 29,8 % 44,7 % 14,9 % 2,1 % 

Kysymys 4  
     

 Kyllä 20,6 % 49,2 % 22,2 % 7,9 % 0 % 

 Ei 21,3 % 40,4 % 23,4 % 14,9 % 0 % 

Kysymys 5  
     

 Kyllä 15,9 % 42,9 % 33,3 % 6,3 % 1,6 % 

 Ei 14,9 % 42,6 % 36,2 % 6,4 % 0 % 

Kyllä (n=63) 

Ei (n=47) 
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Tässä tutkimuksessa käytettiin viittä valmista, aiemmin käytettyä ja operationalisoitua 

väittämää (kysymykset 1-5) mittaamaan asiakkaiden emotionaalisia havaintoja 

palvelun laadusta. Näitä väittämiä mitattiin siis Likert –asteikolla 1= Täysin samaa 

mieltä, 5 = Täysin eri mieltä. Uuden muuttujan numeerisille arvoille luodaan 

seuraavanlaiset sanalliset ilmaisut: 1 = Erittäin positiivisia emotionaalisia havaintoja 

palvelun laadusta, 2 = Jokseenkin positiivisia emotionaalisia havaintoja palvelun 

laadusta, 3 = Neutraaleja emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta, 4 = Jokseenkin 

negatiivisia emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta, ja 5 = Erittäin negatiivisia 

emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta.  

Kuvio 11. Asiakkaan emotionaalisia havaintoja mittaavien mittareiden keskiarvosumma-

muuttujan kuvaaja. 

Tuloksista on havaittavissa, että selkeästi suurin osa vastaajista on kokenut DNA 

Appisen sisällön vaikuttavan joko erittäin positiivisesti (12,8 %) ja jokseenkin 

positiivisesti (57,5 %) emotionaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. Negatiivisten 

havaintojen määrä on erittäin pieni. Vastauksien keskiarvo on 2,2 ja keskihajonta 

suhteellisen pieni (s=0,65), joten yleistäen voidaan sanoa, että vastaajat ovat kokeneet 

DNA Appisen sisältöjen vaikuttavan jokseenkin positiivisesti emotionaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta.  

Aiemmin tässä tutkimuksessa on tuotu esiin, että palveluiden muotoilun ajatuksena on 

ikimuistoisten ja tyytyväisten asiakaskokemusten luominen (Haeckel ym. 2003, 

Zehrer 2009), ja että asiakkaan kokonaispalvelukokemus muodostuu palvelun laadusta 

tehdyistä havainnoista. Koska tämän tutkimuksen perusteella DNA Appisen sisällöt 

ovat vaikuttaneet positiivisesti kuluttajien emotionaalisiin havaintoihin palvelun 

laadusta, voidaan tämän tuloksen nähdä tukevan teoriaa. Tämän tutkimuksen 
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tapauksessa sisältömarkkinointisivusto on siis onnistunut vaikuttamaan kuluttajien 

emotionaalisiin havaintoihin palvelun laadusta positiviisesti ja pyrkimyksessä luoda 

ikimuistoisia ja tyytyväisiä asiakaskokemuksia. Tästä voidaankin vetää johtopäätös, 

että sisältömarkkinointi vaikuttaa kuluttajien palvelukokemukseen positiivisesti 

emotionaalisten havaintojen osalta. Sen lisäksi tämän tuloksen myötä voidaan 

hyväksyä tutkimuksen ensimmäisen hypoteesi: ”sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla 

emotionaalisilla havainnoilla palvelun laadusta on positiivinen vaikutus kuluttajan 

kokonaispalvelukokemukseen”, pitävän paikkaansa.  

5.3 Rationaaliset havainnot palvelun laadusta 

Samaan tapaan kuin kuviossa 10 esitettiin kuluttajien mielipiteet palvelun laadun 

emotionaalisiin havaintoihin liittyviin väittämiin, esitetään kuviossa 12 koko 

kyselyaineiston osalta jakaumat, jotka kertovat vastaajien mielipiteet rationaalisista 

havainnoista palvelun laadusta, joita mitattiin kysymyksillä 6-10. Aineistosta voidaan 

havaita, että jopa 90 prosenttia vastaajista on ollut samaa mieltä siitä, että DNA 

Appinen tarjoaa helposti ymmärrettäviä vinkkejä sosiaalisen median käyttöön 

(kysymys 6). Tämä tulos osoittaa, että DNA Appinen on onnistunut erittäin hyvin 

tavoitteessaan keskittyä mobiiliin elämäntapaan. Vastaajat ovat samastuneet myös 

kysymysten 7-9 väittämiin suhteellisen hyvin. Tuloksista on havaittavissa, että 16,4 % 

on täysin samaa mieltä ja 57,3 % jokseenkin samaa mieltä siitä, että DNA Appisen 

sisällöt ovat hyödyllisiä vastaajien omiin tarpeisiin (kysymys 8). 20 prosenttia 

vastaajista on täysin samaa mieltä siitä, että DNA Appinen tuottaa korkealaatuista 

sisältöä (kysymys 9), ja 50 prosenttia on aiheesta jokseenkin samaa mieltä. 

Kysymyksessä seitsemän väitettiin, että ”mielestäni DNA Appisen sivuja on vaikea 

käyttää”. Kysymyksessä haluttiin tarkoituksella käyttää negatiivista väittämää, jotta 

vastaajat pysyisivät aktivoituneina, eivätkä alkaisi vastaamaan liian automaattisesti 

kysymyksiin. Vastauksissa 40,9 prosenttia oli täysin eri mieltä ja 30 prosenttia 

jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa, joten voidaan todeta vastaajien pitäneen sivuja 

helppokäyttöisinä. Analyysivaiheessa varten kysymys muutettiin käänteisieen 

muotoon 1= Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä. Näin vastauksista saatiin 

vertailukelpoisia muun aineiston kanssa. Kysymys 10, ” DNA Appisen avulla opin, 

kuinka voin kehittää itseäni”, voitaneen tulkita tämän kysymyspatteriston 

hankalimmaksi tai mitäänsanomattomimmaksi kysymykseksi, sillä yli kolmannes 
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vastaajista (34,5 %) valitsi vaihtoehdon ”ei samaa eikä eri mieltä”. Tässä 

kysymyksessä vastausten hajonta oli kuitenkin suhteellisen suuri (s=0,990) ja 

esimerkiksi molemmat myös ääripäät saivat ääniä, sillä täysin samaa mieltä oli 12,7 % 

vastaajista ja täysin eri mieltä 1,8 % vastaajista. Rationaalisia havaintoja palvelun 

laadusta mittaavista kysymyksistä vähiten vaihtelua vastauksissa oli kysymyksessä 6, 

jonka keskihajonta oli 0,739. Eniten mielipiteitä jakoi sen sijaan kysymys seitsemän, 

jonka keskihajonta oli 1,125.  

 

Kuvio 12. Asiakkaiden rationaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaava jakauma. 

Aivan kuten tuloksia emotionaalisista havainnoista palvelun laadusta vertailtiin 

miesten ja naisten välillä, myös rationaalisista havainnoista tehtiin vastaavanlainen 

vertailu (taulukko 7). Rationaalisista havainnoista on havaittavissa hieman enemmän 

vaihtelua miesten ja naisten välillä. Esimerkiksi kysymyksen kuusi keskiarvo on 

miehillä kaksi ja naisilla yksi ja kysymyksen kymmenen moodi eli tyyppiarvo on 

miehillä kaksi ja naisilla kolme. Käytännössä tämä tarkoittaa, että miehillä 

kysymykseen kymmenen on tullut eniten vastauksia ”jokseenkin samaa mieltä” ja 

naisilla ”ei samaa eikä eri mieltä”. Keskihajontoja tutkimalla voidaan havaita, että eri 

kysymykset ovat jakaneet naisten ja miesten mielipiteitä. Miesten välillä mielipide 

kysymykseen kymmenen on jakautunut kaikista eniten, keskihajonnan ollessa 1,049. 

Naiset taas ovat olleet eniten erimielisiä kysymyksen seitsemän suhteen (keskihajonta 

1,128). Tutkimalla taulukkoa ja vertailemalla keskilukuja voidaan todeta, että miehet 

ovat jälleen olleet ”jokseenkin eri mieltä” selvästi naisia enemmän. 



65 

Taulukko 7. Rationaalisia havaintoja palvelun laadusta mittaavien kysymysten vastausten 

jakautuminen naisten ja miesten välillä.  

Palvelun laadusta tehtyjen rationaalisten havaintojen välillä on selkeästi enemmän 

eroa DNA:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välillä, kuin emotionaalisista havainnoista 

oli (ks. taulukko 8). Vastaajat, jotka eivät ole DNA:n asiakkaita, ovat olleet enemmän 

samaa mieltä väittämien kuusi, seitsemän ja kymmenen kanssa. Sen sijaan väittämien 

kahdeksan ja yhdeksän kanssa enemmän samaa mieltä ovat olleet DNA:n asiakkaat. 

Käytännössä katsoen siis käyttäjät, jotka eivät ole DNA:n asiakkaita ovat enemmän 

samaa mieltä siitä, että DNA Appinen tuottaa helposti ymmärrettäviä vinkkejä 

sosiaalisen median käyttöön, DNA Appista ei ole vaikea käyttää, ja että DNA Appisen 

avulla vastaaja oppii, kuinka voi kehittää itseään. Sen sijaan DNA:n asiakkaat ovat 

vahvemmin sitä mieltä, että DNA Appisen sisällöt ovat hyödyllisiä heidän omaan 

käyttöönsä, ja että DNA Appinen tuottaa korkealaatuista sisältöä. Se, että vastaajat, 

jotka eivät ole DNA:n asiakkaita, kokevat DNA Appisen sisällöt näinkin positiivisesti 

ja jossain määrin jopa positiivisemmin, kuin DNA asiakkaat on erittäin positiivista  

Kysymys Sukupuoli Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Kysymys 6       

 Mies 44,2 % 44,2 % 11,6 % 0 % 0 % 

 Nainen 52,2 % 38,8 % 4,5 % 4,5 % 0 % 

Kysymys 7       

 Mies 44,2 % 23,3 % 32,6 % 0 % 0 % 

 Nainen 38,8 % 34,3 % 19,4 % 7,2 % 0 % 

Kysymys 8  
     

 Mies 16,3 % 51,2 % 16,3 % 14,0 % 2,3 % 

 Nainen 16,4 % 61,2 % 14,9 % 7,5 % 0 % 

Kysymys 9  
     

 Mies 16,3 % 53,5 % 20,9 % 9,3 % 0 % 

 Nainen 22,4 % 49,3 % 23,9 % 3,0 % 1,5 % 

Kysymys 10  
     

 Mies 11,6 % 32,6 % 27,9 % 25,6 % 2,3 % 

 Nainen 13,4 % 31,3 % 38,8 % 14,9 % 1,5 % 

Mies (n=43) 

Nainen (n=67) 
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sisältömarkkinoinnin asiakkaiden hankintaan liittyvän tavoitteen kannalta. Yksi 

sisältömarkkinoinnin tavoitteistahan oli siis uusien asiakkaiden hankinta (Pulizzi 

2012). 

Taulukko 8. Palvelun laatuun liittyviä rationaalisia havaintoja mittaavien kysymysten väliset erot 

DNA:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välillä.  

Kuvio 13 esittää keskiarvosummamuuttujan arvoja kysymyksille 6-10, jotka ovat 

mitanneet asiakkaiden rationaalisia havaintoja palvelun laadusta. Myös nämä 

kysymykset olivat valmiita, aiemmin käytettyjä ja operationalisoituja kysymyksiä, 

joiden avulla mitattiin asiakkaiden rationaalisia havaintoja palvelun laadusta. Tätä 

uutta muuttujaa ja sen saamia arvoja kohdellaan kuten myös emotionaalisia havaintoja 

palvelun laadusta. Sanalliset ilmaisut näille arvoille ovat seuraavan laiset: 1 = Erittäin 

positiivisia rationaalisia havaintoja palvelun laadusta, 2 = Jokseenkin positiivisia 

rationaalisia havaintoja palvelun laadusta, 3 = Neutraaleja rationaalisia havaintoja 

Kysymys DNA:n 

asiakas 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Kysymys 6       

 Kyllä 44,4 % 42,9 % 11,1 % 1,6 % 0 % 

 Ei 55,3 % 38,3 % 2,1 % 4,3 % 0 % 

Kysymys 7       

 Kyllä 39,7 % 30,2 % 25,4 % 4,8 % 0 % 

 Ei 42,6 % 29,8 % 23,4 % 4,3 % 0 % 

Kysymys 8  
     

 Kyllä 12,7 % 63,5 % 12,7 % 9,5 % 1,6 % 

 Ei 21,3% 48,9 % 19,1 % 10,6 % 0 % 

Kysymys 9  
     

 Kyllä 20,6 % 54,0 % 19,0 % 4,8 % 1,6 % 

 Ei 19,1 % 46,8 % 27,7 % 6,4 % 0 % 

Kysymys 10  
     

 Kyllä 12,7 % 28,6 % 39,7 % 15,9% 3,2 % 

 Ei 12,8 % 36,2 % 27,7 % 23,4 % 0 % 

Kyllä (n=63) 

Ei (n=47) 
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palvelun laadusta, 4 = Jokseenkin negatiivisia rationaalisia havaintoja palvelun 

laadusta, ja 5 = Erittäin negatiivisia rationaalisia havaintoja palvelun laadusta. 

Summamuuttujan arvojen perusteella voidaan nähdä, että kyselyyn vastanneista 

henkilöistä yhteensä 77,2 prosenttia tehnyt positiivisia rationaalisia havaintoja 

palvelun laadusta (erittäin positiivisia 9,9 % ja jokseenkin positiivisia 67,3 %). 

Negatiivisia rationaalisia havaintoja palvelun laadusta on muodostunut alle prosentille 

(0,9 %) vastaajista. Voidaankin siis todeta, että DNA Appinen on onnistunut luomaan 

sisältöä, joka vaikuttaa positiivisesti suurimpaan osaan asiakkaiden rationaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta. Tuloksista voidaan myös nähdä, että positiivisia 

rationaalisia havaintoja on tehty hieman enemmän kuin vastaavia emotionaalisia 

havaintoja. Sen lisäksi voidaan todeta, että myös negatiivisia havaintoja on tehty 

vähemmän kuin emotionaalisista havainnoista.  

Kuvio 13. Asiakkaan rationaalisia havaintoja mittaavien mittareiden keskiarvosumma-

muuttujan kuvaaja. 

Nämä tulokset todistavat, että sisältömarkkinointi voidaan nähdä palvelukokemuksen 

muotoilun kokonaisvaltaisena työkaluna, sillä se vaikuttaa selkeästi positiivisesti myös 

kuluttajien rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. Tämä tekee myös 

tutkimuksen toisen hypoteesin: ”sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla rationaalisilla 

havainnoilla palvelun laadusta on positiivisia vaikutuksia kuluttajan 

kokonaispalvelukokemukseen”, todeksi. Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on 

esitetty, on palvelukokemusten muotoilu lähestymistapa, jolla edistetään asiakkaiden 

positiivisia tunteita muotoilemalla virtuaalisia tai aineellisia palveluita (Pullman & 

Gross 2004). Tätä ajatusta voidaan hyödyntää myös sisältömarkkinoinnin 

kontekstissa, koska yritys pystyy tuottamaan sellaista sisältöä, joka edistää asiakkaiden 
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positiivisia tunteita. Koska tämän tutkimuksen perusteella kuluttajien rationaaliset 

havainnot sisältömarkkinointipalvelun laadusta ovat olleet positiivisia, voidaan esittää, 

että DNA Appisessa on onnistuneesti muotoiltu sisältöä sellaiseksi, joka edistää 

asiakkaiden positiivisia tunteita.  

5.4 Sitoutuminen yritystä kohtaan 

Tutkimuksen kysymyksillä 11–15 mitattiin kuluttajien sitoutumista yritystä kohtaan. 

Kuvion 12 jakauma esittää, millaisia arvoja kukin muuttuja on saanut ja kuinka 

vastaajien mielipiteet ovat jakautuneet. Kuten kuviosta voidaan havaita, on väittämään 

11, ”kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen DNA Appiseen ja sen tuottamiin sisältöihin”, 

samastuttu eniten vastaajien keskuudessa. 29,1 prosenttia vastaajista on ollut 

väittämän kanssa täysin samaa mieltä, ja 51,8 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Sen 

sijaan, ainoastaan 1,8 prosenttia vastaajista on ollut jokseenkin eri mieltä väittämän 

kanssa. Myös väittämien 13 ja 15 kanssa samaa mieltä oli yli puolet kyselyyn 

vastanneista henkilöistä. 29,1 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä, ja 41,8 

prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Aion käyttää DNA Appista 

tulevaisuudessakin” (kysymys 13) kanssa. ”Aion puhua toisille ihmisille positiivisesti 

DNA Appisesta” – väittämän kanssa täysin samaa mieltä oli 25,5 % vastaajista ja 

jokseenkin samaa mieltä 37,3 % vastaajista. Kysymykset 12 ja 14 jakoivat vastaajien 

mielipiteet hieman laajemmin, ja näiden väittämien kanssa samaa mieltä olivat alle 

puolet vastaajista. Nämä kysymykset herättivät myös eniten vastustusta vastaajien 

keskuudessa. Esimerkiksi kysymykseen 12, ”DNA on ensisijainen valintani, kun 

hankin palveluita puhelinoperaattorilta”, 8,2 prosenttia vastaajista vastasi olevansa 

täysin eri mieltä ja 17,3 prosenttia jokseenkin eri mieltä. Tässä toki on otettava 

huomioon, että kysymyksessä kysyttiin nimenomaisesti aikomusta hankkia palveluita 

DNA:lta eikä niinkään käyttää DNA Appisen palvelua. Sen lisäksi, että kysymys 

numero 14 jakoi kaikkein voimakkaimmin yleisön mielipiteen (s=1,316), nousi 

väittämästä esiin selkeästi eniten negatiivisia vastauksia. Myös tässä kysymyksessä 

käytettiin päinvastaista kysymyksen asettelua: ”en koe kuuluvani DNA Appisen 

käyttäjäryhmään”. Vastaajista 14,5 % oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja 11,8 
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% jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Eli toisin sanoen, 26,3 prosenttia 

vastaajista koki, ettei kuulunut DNA Appisen käyttäjäryhmään.  

Kuvio 14. Asiakkaiden sitoutumista yritystä kohtaan mittaava jakauma. 

Taulukosta 9 nähdään, kuinka naisten ja miesten mielipiteet ovat eronneet sitoutumista 

mittaavien väittämien suhteen prosentuaalisesti. Sen lisäksi keskilukuja tutkimalla 

voidaan nähdä, että miesten ja naisten välisillä keskimääräisillä mielipiteillä ei ole 

juurikaan eroja, sillä keskiarvot ovat lähes identtiset kaikissa kysymyksissä. Ainoa 

kysymys, jossa keskiluvuissa on ollut enemmänkin eroavaisuutta miesten ja naisten 

välillä on kysymys 12. Mediaani oli miehillä kaksi ja naisilla kolme ja moodi oli 

miehillä yksi ja naisilla kolme. Mediaanilla tarkoitetaan keskimmäistä havaintoa 

järjestetyssä aineistossa (Valli 2007). Sen sijaan keskihajontoja tarkastelemalla 

havaitaan, että sitoutumista mittaavat kysymykset ovat jakaneet selkeästi eniten 

vastaajien mielipiteitä verrattuna kysymyksiin emotionaalisista tai rationaalisista 

havainnoista. Miehillä kysymysten 12-15 keskihajonta on ollut yli yhden ja naisilla 

kysymysten 12-14. Suurin keskihajonta oli sekä miehillä että naisilla kysymyksen 12 

vastauksissa, jossa miesten keskihajonta oli 1,351 ja naisten 1,240. Kysymys 

kaksitoista on siis jakanut eniten mielipiteitä koko kyselyssä. Prosenttiosuuksia 

havainnoimalla voidaan todeta, että sekä emotionaaliset, rationaaliset että sitoutumista 

mittaavat kysymykset toimivat suhteellisen samalla tavalla miesten ja naisten välillä, 

eikä kysymyspattereiden välillä ole havaittavissa suuria muutoksia.  
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Taulukko 9. Kuluttajien sitoutumista yritystä kohtaan mittaavien kysymysten vastausten 

jakautuminen miesten ja naisten välillä.  

DNA:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden vastauksien välillä on selkeitä eroja sitoutumista 

mittaavien väittämien välillä (ks. Taulukko 10). Tämä olikin jo lähtökohtaisesti melko 

ennalta-arvattavaa, koska yksi merkittävä osa sitoutumista on palveluiden hankinta 

yritykseltä, johon ollaan sitouduttu. Vivek ym. (2012) mittaavatkin sitoutumista siten, 

kuinka kovalla intensiteetillä yksilö osallistuu ja kytkeytyy organisaation tarjontaan ja 

aktiviteetteihin. Mikäli kuluttaja ei ole yrityksen asiakas, ei hän luonnollisesti ole 

kovinkaan kovalla intensiteetillä osallistunut organisaation tarjontaan ja 

aktiviteetteihin. Kysymys 12, ”DNA on ensisijainen valintani, kun hankin palveluita 

puhelinoperaattorilta”, onkin hyvä esimerkki tästä. 19,2 % vastaajista, jotka eivät ole 

DNA:n asiakkaista, ovat olleet väittämän kanssa samaa mieltä, kun taas DNA:n 

asiakkaista samaa mieltä on 65,1 % vastaajista. Sen sijaan hieman yllättävää on, että 

kysymykset, jotka mittasivat tyytyväisyyttä (kysymys 11) ja käyttäjäryhmään 

kuulumista (kysymys 14), koettiin vastaajien, jotka eivät ole DNA:n asiakkaita, 

Kysymys Sukupuoli Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Kysymys 11       

 Mies 18,6 % 58,1 % 18,6 % 4,7 % 0 % 

 Nainen 35,8 % 47,8 % 16,4 % 0 % 0 % 

Kysymys 12       

 Mies 30,2 % 20,9 % 20,9 % 18,6 % 9,3 % 

 Nainen 25,4 % 16,4 % 34,3 % 16,4 % 7,0 % 

Kysymys 13  
     

 Mies 32,6 % 34,9 % 18,6 % 11,6 % 2,3 % 

 Nainen 26,9 % 46,3 % 17,9 % 4,5 % 4,5 % 

Kysymys 14  
     

 Mies 16,3 % 58,1 % 25,6 % 0 % 0 % 

 Nainen 13,4 % 67,2 % 19,4 % 0 % 0 % 

Kysymys 15  
     

 Mies 18,6 % 37,2 % 30,2 % 11,6 % 2,3 % 

 Nainen 29,9 % 37,3 % 23,9 % 7,5 % 1,5 % 

Mies (n=43) 

Nainen (n=67) 
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kohdalla positiivisemmin, kuin DNA:n asiakkaiden keskuudessa. Selkeästi suurempi 

osa vastaajista, jotka ovat DNA:n asiakkaita aikoivat käyttää palveluita jatkossakin 

(76,2 %) ja puhua positiivisesti DNA Appisesta toisille ihmisille (69,9 %), kuin ei-

asiakkaat (63,8 %, 53,2 %).  

Taulukko 10. Kuluttajien sitoutumista mittaavien kysymysten vastausten jakautuminen DNA:n 

asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välillä.  

Kuvio 15 esittää keskiarvosummamuuttujan arvoja kysymyksille 11-16, jotka ovat 

mitanneet asiakkaiden sitoutumista yritystä kohtaan. Kuten myös aiemmat 

kysymykset, nämäkin kysymykset ovat valmiita, aiemmin käytettyjä ja 

operationalisoituja kysymyksiä.  

Kysymys DNA:n 

asiakas 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Kysymys 11       

 Kyllä 23,8 % 54,0 % 20,6 % 1,6 % 0 % 

 Ei 36,2 % 48,9 % 12,8 % 2,1 % 0 % 

Kysymys 12       

 Kyllä 42,9 % 22,2 % 17,5 % 12,7 % 4,8 % 

 Ei 6,4 % 12,8 % 44,7 % 23,4 % 12,8 % 

Kysymys 13  
     

 Kyllä 33,3 % 42,9 % 14,3 % 6,3 % 3,2 % 

 Ei 23,4 % 40,4 % 23,4 % 8,5 % 4,3 % 

Kysymys 14  
     

 Kyllä 11,1 % 60,3 % 28,6 % 0 % 0 % 

 Ei 19,1 % 69,1 % 12,8 % 0 % 0 % 

Kysymys 15  
     

 Kyllä 28,6 % 41,3 % 20,6 % 6,3 % 3,2 % 

 Ei 21,3 % 31,9 % 34,0 % 12,8 % 0 % 

Kyllä (n=63) 

Ei (n=47) 
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Summamuuttujan arvot ilmaistaan tässä tilanteessa seuraavalla tavalla: 1= Erittäin 

sitoutunut, 2= jokseenkin sitoutunut, 3= neutraali sitoutuminen, 4 = ei juurikaan 

sitoutunut ja 5 = ei lainkaan sitoutunut. Aineistosta on havaittavissa, että sitoutumista 

mittaavista kysymyksistä muodostuneen summamuuttujan arvot ovat keskittyneet 

hyvin vahvasti kahden eri arvon ympärille: jokseenkin sitoutunut ja neutraali 

sitoutuminen. Tutkimuksen perusteella yli puolet vastaajista ovat jokseenkin 

sitoutuneita yritykseen, kun taas ainoastaan 4,2 prosenttia vastaajista ei ole juurikaan 

sitoutuneita yritykseen. 

 

Kuvio 15. Asiakkaiden sitoutuminen yritystä kohtaan keskiarvosummamuuttujalla ilmaistuna.  

5.5 Palvelusta tehtyjen havaintojen vaikutus kuluttajien sitoutumiseen 

Tämän tutkimuksen kannalta on myös erittäin kiinnostavaa tietää vaikuttavatko 

emotionaaliset havainnot ja/tai rationaaliset havainnot palvelun laadusta kuluttajien 

sitoutumiseen yritystä kohtaan. Tähän kysymykseen pyrittiin vastamaan 

regressioanalyysin avulla. Usein regressioanalyysia varten tehdään faktorianalyysi, 

josta muodostuneita faktoripisteitä käytetään selittävinä ja selitettävänä muuttujana. 

Toinen vaihtoehto on käyttää summamuuttujia, kuten tässä tutkimuksessa tehdään. 

Päätös hyödyntää summamuuttujia regressioanalyysin pohjana perustuu ilmiön 

teoriaan. Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake on rakennettu täysin 

tutkimuksessa käytettävän teorian pohjalta, jossa jokaista teoreettista ulottuvuutta on 

mitattu viiden kysymyksen avulla. Emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta on 

mitattu kysymysten 1-5 avulla, rationaalisia havaintoja kysymyksillä 6-10 ja 

kuluttajien sitoutumista yritystä kohtaan kysymyksillä 11-15. Näistä mittareista 

rakennettiin keskiarvosummamuuttujat, joita on kuvailtu aiemmin tässä luvussa. Näitä 
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keskiarvosummamuuttujia käytetään regressioanalyysin perusteena, jotta empiirisen 

aineiston vertaaminen tutkimuksen teoreettiseen malliin olisi mahdollisimman 

yksiselitteistä ja sujuvaa. 

Tutkimusaineiston pohjalta tehdyn regressioanalyysin perusteella pystytään 

toteamaan, että käytetty malli selittää 36,2 prosenttia (adjusted R square) kuluttajien 

sitoutumisesta yritykseen emotionaalisten ja rationaalisten palvelun laadusta tehtyjen 

havaintojen valossa. Tulosten perusteella voidaan myös todeta mallin sopivan 

aineistoon, sillä Sig eli p < 0,001 (p=0,000).  

Regressiokertoimia analysoimalla kuitenkin huomataan, että ainoastaan 

emotionaalisilla havainnoilla palvelun laadusta on merkitsevä vaikutus kuluttajien 

sitoutumiseen yritystä kohtaan (p=0,000, t=4,687). Rationaaliset havainnot sen sijaan 

eivät täytyä vaatimuksia p < 0,01 ja t > 2, joten sillä ei ole merkitsevää vaikutusta 

kuluttajien sitoutumiseen. Koska emotionaalisia havaintoja mittaavan muuttujan Beta 

–arvo on positiivinen, viittaa se siihen, että emotionaalisien palvelun laadusta tehtyjen 

havaintojen ja kuluttajien sitoutumisen välillä on positiivinen riippuvuus. Toisin 

sanoen, mitä positiivisempia havaintoja kuluttaja palvelun laadusta tekee, sitä 

sitoutuneempi hän on yritystä kohtaan. Tuloksia voidaan pitää suhteellisen 

luotettavina, koska mallin selitysaste on verrattain korkea (36,2 %). Taulukkoon 11 on 

havainnollistettu regressioanalyysin tulokset.  

Taulukko 11. Palvelun laadusta tehtyjen havaintojen ja kuluttajien sitoutumisen välisen 

regressioanalyysin tulokset. 

Selittävät muuttujat Standardoidut 

regressiokertoimet 

T-arvo Tulokset 

Emotionaaliset havainnot 

palvelun laadusta  

0,486 (4,687)*** H1. Hyväksytty 

Rationaaliset havainnot 

palvelun laadusta  

,166 (1,600) H2. Hylätty 

* p < 0,10. 

** p < 0,05. 

*** p < 0,01. 
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Calderin ym. (2009) mukaan kuluttajan sitoutuminen internetsivuun syntyy 

internetsivuilla olevien kokemusten summasta. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan kuitenkin todeta, ettei asia ole aivan näin yksiselitteinen, sillä siitä huolimatta, 

että sekä emotionaaliset havainnot palvelun laadusta että rationaaliset havainnot 

palvelun laadusta olivat molemmat pääasiassa positiivisia, ei regressioanalyysin 

mukaan positiiviset rationaaliset havainnot palvelun laadusta vaikuta asiakkaiden 

sitoutumiseen yritystä kohtaan. Se, että emotionaaliset havainnot palvelun laadusta 

vaikuttavat asiakkaan sitoutumiseen, mutta rationaaliset havainnot palvelun laadusta 

eivät, vahvistaa Edvarssonin ym. (2005) väitteen, jonka mukaan emotionaaliset tekijät 

on nähty tärkeämpinä osina palvelukokemuksen rakentumisessa. Sen lisäksi tämän 

tutkimusten tulosten myötä kritiikki siitä, että palvelun laadun tutkimus on keskittynyt 

pääasiassa kuluttajan rationaaliseen arvioon palvelusta, eikä ole ottanut emotionaalista 

puolta huomioon (Liljander & Strandvik 1997) on ymmärrettävää. Chuangin (2007) 

mukaan palvelumuotoilun tavoitteena on sellaisten asiakkaiden houkutteleminen ja 

pitäminen, jotka ovat tyytyväisiä, lojaaleja, ja puhuvat hyvää yrityksestä, mutta ovat 

myös tuottavia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella palvelukokemuksia voitaisiin 

muotoilla tuottamalla sisältöä, joka vaikuttaa sekä emotionaalisiin että rationaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta, koska molempien todettiin parantavan 

palvelukokemusta. Sisältömarkkinoinnin hyödyntämisessä kannattaisi kuitenkin 

korostaa sellaisten sisältöjen tuottamista, jotka vaikuttavat kuluttajien emotionaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta, koska ne vaikuttavat nimenomaan kuluttajien 

sitoutumiseen yritystä kohtaan. Esimerkiksi viihdyttävien sisältöjen lisääminen voisi 

olla tapa toteuttaa palvelumuotoilua ja sisältömarkkinoinnin tavoitteita sitouttaa 

kuluttajia.  

Näiden tulosten perusteella pystytään ottamaan kantaa tämän tutkimuksen kahteen 

viimeiseen hypoteesiin. Tulosten perusteella voidaan todeta, että hypoteesi kolme: 

”sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla positiivisilla emotionaalisilla havainnoilla 

palvelun laadusta on positiivisia vaikutuksia asiakkaan sitoutuneisuuteen yritystä 

kohtaan”, pitää paikkaansa ja voidaan siis vahvistaa, kun taas hypoteesi neljä: 

”sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla positiivisilla rationaalisilla havainnoilla 

palvelun laadusta on positiivisia vaikutuksia asiakkaan sitoutuneisuuteen yritystä 

kohtaan”, joudutaan hylkäämään.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko sisältömarkkinointia 

hyödyntää kuluttajien palvelukokemusten muotoilussa, ja jos voidaan, niin miten. 

Tutkimustyötä ohjaamaan luotiin yksi päätutkimuskysymys ja kaksi 

alatutkimuskysymystä, joiden tarkoituksena oli jäsentää ja rajata tutkimusta. Tämän 

tutkimuksen päätutkimuskysymykseksi muodostui: 

Miten sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää kuluttajan palvelukokemuksen 

muotoilussa? 

Alatutkimuskysymykset luotiin ohjaamaan tutkimusprosessia ja helpottamaan 

päätutkimuskysymykseen vastaamista. Alatutkimuskysymyksiksi muodostuivat 

seuraavanlaiset kysymykset: 

 Mistä kuluttajan palvelukokemus muodostuu? 

Miten kuluttajan palvelukokemusta voidaan muotoilla? 

Tarkoituksena oli, että alatutkimuskysymyksiin selvitettäisiin vastaukset tutkimuksen 

teoreettisen osion avulla ja saatujen vastausten kautta rakennettaisiin teoreettinen 

malli, jonka avulla empiirinen osio toteutettaisiin siten, että päätutkimuskysymykseen 

voitaisiin vastata. Tutkimuskysymysten johdattelemana ja aiheeseen liittyvän teorian 

pohjalta luotiinkin teoreettinen malli, jota testattiin tutkimuksen empiirisessä osiossa 

kyselytutkimuksen avulla. Teoreettinen malli jäsentää tutkimuksen 

sisältömarkkinointiin, asiakkaan kokonaispalvelukokemuksen muodostumiseen sekä 

kuluttajan sitoutumiseen.  

Tämän tutkimuksen tuloksista selviää, että sisältömarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa 

positiivisesti sekä emotionaalisiin että rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. 

Tuloksista selviää myös, että miesten ja naisten välillä ei juurikaan ole eroja, mutta 

DNA:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välillä sen sijaan on eroja DNA:n asiakkaiden 

tehdessä positiivisempia emotionaalisia havaintoja palvelun laadusta. Sen sijaan ei-
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asiakkaat tekevät jossain määrin jopa positiivisempia havaintoja rationaalisista 

havainnoista palvelun laadusta, kuin DNA:n asiakkaat. Tulosten perusteella voidaan 

myös todeta, että sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla positiivisilla emotionaalisilla 

havainnoilla on merkitsevä positiivinen vaikutus kuluttajan sitoutumiseen yritystä 

kohtaan, kuten teoreettisessa mallissa odotettiinkin. Sen sijaan positiiviset rationaaliset 

havainnot palvelun laadusta eivät vaikuta kuluttajien sitoutumiseen yritystä kohtaan, 

joka on päinvastainen tulos, kuin teoreettisen mallin mukaan odotettiin. 

6.1 Teoreettiset johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Kuten aiemmin mainittiin, pyrittiin tätä tutkimusta varten luotuihin 

alatutkimuskysymyksiin vastaamaan tutkimuksen teoreettisen osion pohjalta. Tässä 

myöskin onnistuttiin, sillä palvelukokemusta käsittelevän monipuolisen kirjallisuuden 

tutkimisen pohjalta havaittiin kuluttajan palvelukokemuksen koostuvan emootiosta ja 

kognitiosta eli siitä, millaisia emotionaalisia ja rationaalisia havaintoja palvelun 

laadusta kuluttaja tekee. 

Tutkimuksessa pyrittiin käsittelemään palvelukokemusten muodostumisen, 

palvelumuotoilun sekä palvelukokemusten muotoilun teorioita mahdollisimman 

kattavasti. Teorian pohjalta todettiin, että palvelukokemuksia voidaan muotoilla 

vaikuttamalla kuluttajien emotionaalisiin ja rationaalisiin havaintoihin palvelun 

laadusta. Sekä emotionaalisia että rationaalisia havaintoja palvelun laadusta syntyy 

esimerkiksi kokemusvihjeiden kautta (Berry ym. 2006, Berry & Carbone 2007).  

Päätutkimuskysymykseen pyrittiin siis vastaamaan teorian pohjalta luodun empiirisen 

tutkimuksen avulla. Tutkimustuloksista selvisi, että sisältömarkkinoinnilla voidaan 

vaikuttaa kuluttajien emotionaalisiin ja rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tutkittu emotionaalisia ja rationaalisia havaintoja 

palvelun laadusta ja kuinka ne muodostavat asiakkaan palvelukokemuksen (esim. 

Schmitt 1999, Berry ym. 2006). Sisältömarkkinoinnilla siis voidaan vaikuttaa 

kuluttajan palvelukokemuksen muodostumiseen, ja siten muotoilla kuluttajan 

palvelukokemusta. Sisältömarkkinointia ja palvelukokemusten muotoilua ei ole 

tutkittu samassa konseptissa aikaisemmin, joten tämän tutkimuksen tuloksia ei voida 

siinä mielessä peilata aiempaan tutkimukseen.  
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Lähimpänä vastaavanlaista tutkimusta voidaan pitää Hsun ja Tsoun (2011) tutkimusta, 

jossa tutkittiin asiakaskokemusten muodostumista blogiympäristössä. Tutkimuksessa 

todettiin blogien olevan sopivia välineitä toimimaan kokemusten toimittajina 

asiakaskokemuksien luomisessa, koska ne ovat nykyään kaikista suosituin alusta 

kommunikaatiosuhteiden luomiseen. Tämän tutkimuksen tulokset ovat siinä mielessä 

samankaltaisia Hsun ja Tsoun (2011) tutkimuksen kanssa, että tämän tutkimuksen 

perusteella voidaan myöskin väittää, että sisältömarkkinointia voidaan käyttää 

asiakaskokemusten luomisessa. Tämän tutkimuksen voidaan kuitenkin nähdä luoneen 

uutta tietoa siitä, että sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää osana kuluttajan 

palvelukokemuksen muotoilua, sillä aiempi tutkimus (Hsu & Tsou 2011) on 

keskittynyt ainoastaan blogiympäristöön ja siinä on tutkittu blogien vaikutusta 

ostokäyttäytymiseen.  

Sisältömarkkinoinnin voidaan nähdä olevan osa palvelukokemusten muotoilua, koska 

palvelukokemusten muotoilun ajatuksena on ikimuistoisten ja tyytyväisten 

asiakaskokemusten luominen (Haeckel ym. 2003, Zehrer 2009), ja tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan todettiin sisältömarkkinointipalvelun tuottavan positiivisia 

asiakaskokemuksia. Palvelukokemusten muotoilun ydinajatus on, että yritykset eivät 

pysty hallitsemaan asiakkaiden tunteita, vaan ne pystyvät hallitsemaan vihjeitä, jotka 

herättävät asiakkaissa tunteita, ja voivat siten vaikuttaa asiakkaan kokemuksiin 

organisaatiosta (Carbone & Haeckel 1994, Berry & Carbone 2007). Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan osoittaa, että sisältömarkkinoinnilla voidaan hallita ja 

luoda vihjeitä, eli tässä tapauksessa sisältöjä, jotka herättävät asiakkaissa tunteita ja 

vaikuttavat asiakkaiden kokemuksiin.  

Toinen merkittävä johtopäätös, joka tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan 

tehdä on, että sisältömarkkinoinnin avulla luoduilla positiivisilla emotionaalisilla 

havainnoilla voidaan vaikuttaa positiivisesti kuluttajien sitoutumiseen yritystä 

kohtaan, kun taas positiivisilla rationaalisilla havainnoilla ei ole vaikutusta kuluttajien 

sitoutumiseen. Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu, on 

sisältömarkkinoinnin tavoitteena houkutella ja säilyttää tarkasti määriteltyä yleisöä 

(Content Marketing Institute 2014). Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää, että 

palvelun laadusta tehtäviin emotionaalisiin havaintoihin vaikuttamalla 

sisältömarkkinoinnin kautta pystytään säilyttämään yleisöä. Tässä tapauksessa yleisön 
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säilyttämisellä viitataan sitoutumiseen, joten voidaan todeta, että palvelukokemukseen 

vaikuttavalla sisältömarkkinoinnilla voidaan saavuttaa sisältömarkkinoinnin tavoite 

säilyttää haluttu yleisö.  

Sen lisäksi, että tutkimustuloksista käy ilmi, että vaikuttamalla emotionaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta voidaan kuluttajia sitouttaa yritystä kohtaan,  osoittivat 

tulokset myös sen, että sisältömarkkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti 

myös kuluttajan rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. Vaikka tämän 

tutkimuksen perusteella positiiviset rationaaliset havainnot palvelun laadusta eivät 

vaikutakaan kuluttajan sitoutumiseen yritystä kohtaan, ei sitä tule silti hylätä 

sisältömarkkinoinnin keinona muotoilla kuluttajan palvelukokemusta, koska sekä 

palvelukokemusten muotoilulla että sisältömarkkinoinnilla pyritään myös yleisesti 

kasvattamaan arvoa asiakkaalle (Vargo & Lusch 2004, Rose & Pulizzi 2011: 12, 

Holliman & Rowley 2014). 

Kuvio 16 havainnollistaa millaisia vaikutuksia empiirisen osion tutkimustuloksilla on 

tutkimuksessa aiemmin esitettyyn tutkimuksen teoreettiseen malliin (kuvio 6). Kuten 

nähdään, vaikuttaa sisältömarkkinointi viihdyttävillä, houkuttelevilla, kiinnostavilla ja 

inspiroivilla sisällöillä kuluttajan emotionaalisiin havaintoihin palvelun laadusta. 

Viihdyttävyyden, houkuttelevuuden ja kiinnostavuuden tiedettiin olevan 

sisältömarkkinoinnin kannalta olennaisia jo teorian perusteella (Holliman & Rowley 

2014, Content Marketing Institute 2014), mutta empiirisen osion myös sisällön 

inspiroivuus lisättiin myös listaan. Rationaalisiin havaintoihin palvelun laadusta 

voidaan vaikuttaa sisältömarkkinoinnilla, joka on hyödyllistä, opettavaista ja 

relevanttia, aivan kuten tutkimuksen teoriassa esitettiin (Holliman & Rowley 2014, 

Content Marketing Insitute 2014). Tämän tutkimuksen mukaan kuluttajan positiiviset 

emotionaaliset havainnot palvelun laadusta vaikuttavat kuluttajan sitoutumiseen 

yritystä kohtaan, mikä ilmentyy lojaaliuden, tyytyväisyyden, halun puhua yrityksestä 

hyvää (WOM) ja käyttäjäryhmään kuulumisen kautta (Dagger ym. 2007, Dewitt ym. 

2008, De Matos ym. 2009, Cater & Cater 2010). 
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Kuvio 16. Sisältömarkkinoinnin vaikutus kuluttajan palvelukokemuksen muodostumiseen ja 

sitoutumiseen.  

Näiden tulosten pohjalta voidaankin vastata tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: 

miten sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää kuluttajan palvelukokemuksen 

muotoilussa? Tutkimustulosten perusteella voidaan siis todeta, että tuottamalla 

sisältöä, joka vaikuttaa positiivisesti kuluttajien emotionaalisiin ja rationaalisiin 

havaintoihin palvelun laadusta, voidaan kuluttajien palvelukokemuksia muotoilla. 

Vaikuttamalla sekä rationaalisiin että emotionaalisiin havaintoihin palvelun laadusta 

voidaan saavuttaa erilaisia palvelukokemusten muotoilun tavoitteita, kuten 

esimerkiksi kasvattaa asiakkaan kokemaa arvoa. Tämä tulos on yhteneväinen 

esimerkiksi Berryn ym. (2002) tutkimuksen kanssa, sillä hänen mukaansa asiakkaan 

kokemusten kognitiivisten ja emotionaalisten kannustiminen orkestroiminen on 

palvelukokemuksen muotoilun ytimessä. Tässä tutkimuksessa kuitenkin korostetaan 

positiivisten emotionaalisten havaintojen luomisen merkitystä, sillä niiden todettiin 

vaikuttavan kuluttajan sitoutumiseen yritystä kohtaan, joka on yksi 

sisältömarkkinoinnin tavoitteista (Pulizzi 2012). 

6.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämä tutkimus on luonteeltaan hyvinkin käytännönläheinen, joten teoreettisten 

johtopäätösten lisäksi tutkimuksesta voidaan tehdä verrattain suoraviivaisia 
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liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä. Koska tutkimuksen tulosten perusteella on todettu, 

että sisältömarkkinoinnin avulla voidaan luoda sekä rationaalisia että emotionaalisia 

havaintoja palvelun laadusta, voidaan liikkeenjohdollisena johtopäätöksenä esittää, 

että yritysten kannattaisi ensinnäkin hyödyntää sisältömarkkinointia 

liiketoiminnassaan, sillä tämä tutkimus osoittaa sen olevan tehokas keino 

emotionaalisten ja rationaalisten havaintojen luomiseen ja siten palvelukokemuksen 

muotoiluun. Palvelukokemuksen muotoilun avulla yritykset voivat kasvattaa 

kuluttajien kokemaa arvoa ja sitoutumista yritystä kohtaan.  

Toinen liikkeenjohdollinen johtopäätös on se, että yritysten kannattaisi tutkia, 

millainen sisältö vaikuttaa emotionaalisiin ja rationaalisiin havaintoihin palvelun 

laadusta heidän yrityksensä asiakaskunnan keskuudessa. Esimerkiksi tätä tutkimusta 

varten tehty kysely antaa paljon tietoa tapausyritys DNA:lle siitä, millaista sisältöä sen 

kannattaa jatkossa tuottaa. Tämän tiedon hankkiminen on olennaista, sillä 

palveluntarjoajat voivat asiakkaidensa avulla rakentaa asiakaskokemusta (Klaus & 

Maklan 2012). Tutkimusten mukaan täytyy palveluntarjoajan pyrkiä hankkimaan 

tietoa, jonka avulla hän pystyy ymmärtämään asiakaskokemuksen kaikkia vaiheita 

suorien ja epäsuorien palvelukohtaamisten kautta (Frow & Payne 2007). Hankkimalla 

näitä tietoja, voi yritys siis tuottaa juuri omalle kohderyhmälleen relevanttia sisältöä.  

Kolmas mielenkiintoinen johtopäätös, joka tutkimuksen perusteella voidaan tehdä, on 

se, että yritykset voivat käyttää sisältömarkkinointia apuna uusien asiakkaiden 

houkuttelussa. Tämä johtopäätös voidaan tehdä siksi, että tutkimuksen mukaan 

rationaaliset havainnot palvelun laadusta näyttäisivät olevan samankaltaisia ja jossain 

määrin  jopa hieman positiivisempia ei-asiakkaiden keskuudessa, kuin olemassa 

olevien asiakkaiden keskuudessa. Tämä havainto kannustaa yrityksiä tuottamaan 

enemmän sellaista sisältöä, joka herättää positiivisia havaintoja palvelun laadusta 

nimenomaisesti ei-asiakkaiden parissa. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, tuleeko 

sisältömarkkinointia kuluttavista ei-asiakkaista asiakkaita pidemmällä aikavälillä.  

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tämä tutkimus on pyritty tekemään mahdollisimman tarkasti tutkimusta koskevien 

yleisten ohjeiden mukaan, jotta tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia. 
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Tutkimuksessa on esimerkiksi käytetty pääasiassa akateemisia lähteitä, joihin on 

viitattu asianmukaisella tavalla. Sisältömarkkinoinnin ollessa varsin uusi aihe, oli siitä 

hyvin vähän akateemisesti relevanttia tietoa. Tämän takia tutkimuksessa jouduttiin 

tyytymään pitkälti empiiriseen aineistoon sisältömarkkinoinnin osalta. Tämä on 

kuitenkin huomioitu tutkimuksessa siten, että lähdeluettelossa on selkeästi eroteltu 

empiiriset lähteet akateemisista lähteistä. Tällä tavoin varmistetaan se, ettei lukijaa 

johdeta harhaan lähteiden luotettavuuden ja relevanttiuden suhteen.  

Tieteellisen tutkimuksen uskottavuuden arvioinnissa käsitteet validiteetti ja 

reliabiliteetti ovat hyvin keskeisiä. Tutkimuksen reliaabeliudella viitataan tutkimuksen 

kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Vilkka 2007: 149). Pystyykö toinen tutkija 

toteuttamaan saman tutkimuksen myöhemmin ja päätyä samoihin tuloksiin vai ei, 

määrittää tutkimuksen reliabiliteetin (Silverman 2006: 282). Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa samoihin tuloksiin pääseminen on yksinkertaisempaa, kuin esimerkiksi 

laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen reliabiliteetissa kiinnitetään huomiota 

ennen kaikkia mittaukseen liittyviin asioihin ja tarkkuuteen tutkimuksen toteutuksessa 

(Vilkka 2007: 149). Reliabiliteettia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin 

asioihin: miten onnistuneesti otos edustaa perusjoukkoa, mikä on vastausprosentti, 

miten huolellisesti havaintoyksikköjen kaikkia muuttujia koskevat tiedot on syötetty, 

ja millaisia mittausvirheitä tutkimukseen sisältyy eli mittarin kyky mitata tutkittavia 

asioita kattavasti (Vilkka 2007: 150).  

Tässä tutkimuksessa voidaan nähdä otoksen, eli kyselyyn vastanneiden henkilöiden, 

edustavan perusjoukkoa suhteellisen laadukkaasti, sillä kyselyyn vastasi sekä miehiä 

että naisia, ja suurin osa kyselyyn vastaajista oli nuoria. Nämä vastaajaryhmät 

ilmentävvät DNA Appisen käyttäjäryhmää hyvin. Tutkimuksen reliabiliteetin voidaan 

nähdä hieman heikentyvän alhaisen vastausprosentin vuoksi. Tutkimukseen vastasi 

noin 1 % sivustolla käyneistä uniikeista kävijöistä. Tämä on melko alhainen 

vastausprosentti, mutta sen voidaan nähdä olevan riittävän suuri perusjoukon 

laajuudesta johtuen (Valli 2007). Reliabiliteettia sen sijaan nostaa se, että kyselyyn 

vastanneet henkilöt ovat uniikkeja käyttäjiä ja kaikki vastaajat vastasivat jokaiseen 

kysymykseen. Muuttujia käsiteltiin tilasto-ohjelman avulla, jolloin virheellisten 

tietojen syöttämisen riski minimoituu. Myös tutkimuksen mittarit, eli tässä tapauksessa 

kyselylomakkeen kysymykset, muotoiltiin huolellisesti olemassa olevaan 



82 

tutkimustietoon ja teoriaan pohjautuen, jotta tutkimuksen reliabiliteetti säilyisi 

mahdollisimman hyvänä.  

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa tutkijan tekemien yleistyksien ja väitteiden 

todenperäisyyttä tai tarkkuutta, eli sen avulla arvioidaan kuinka totta tutkimuksessa 

tehdyt väittämät tai tulkinnat ovat (Moisander & Valtonen 2006: 24). Sen voidaan 

myös nähdä tarkoittavan tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksella on 

tarkoituskin mitata. Mitä paremmin tutkija on onnistunut operationalisoimaan 

teoreettiset käsitteet arkikielen tasolle, eli mitä paremmin tutkija on pystynyt 

siirtämään tutkimuksessa käytetyn teorian käsitteet ja ajatuskokonaisuuden 

kyselylomakkeeseen, sitä parempi tutkimuksen validiteetti on. (Vilkka 2007: 150). 

Tutkimuksen validiteettia arvioidaan seuraavien asioiden pohjalta: miten tutkija on 

onnistunut teoreettisten käsitteiden operationalisoinnissa arkikielelle, miten mittarin 

kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisältö ja muotoilu on onnistunut, miten 

onnistunut on valitun asteikon toimivuus ja millaisia epätarkkuuksia mittariin sisältyy? 

Operationalisointiin liittyviin haasteisiin tässä tutkimuksessa vastattiin käyttämällä 

olemassa olevia kysymyksiä, jotka on operationalisoitu ja testattu aiempia tutkimuksia 

varten. Tutkimuksen kysymyksissä ja vastausvaihtoehdoissa pyrittiin olemaan 

mahdollisimman yhdenmukaisia, jotta ne olisivat helposti ymmärrettäviä, eivätkä 

vaikuttaisi tutkimuksen validiteettiin negatiivisesti. Tutkimuksen validiteetin kannalta 

hieman ongelmallista on se, että tutkimuksen vastausvaihtoehdoissa käytettiin 

vaihtoehtoa ”ei samaa eikä eri mieltä”, jota myös käytettiin vastauksissa suhteellisen 

paljon. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon ennen kaikkea 

se, että tutkimus on tehty yhden tapauksen tapaustutkimuksena. Tämä vaikuttaa 

tutkimuksen yleistettävyyteen, sillä on mahdollista, että tässä tutkimuksessa käytetty 

sisältömarkkinointipalvelu on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, eikä sen vuoksi 

toisiin palveluihin tehtävä vastaavanlainen tutkimus antaisikaan samoja tuloksia. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen kokonaisluotettavuuden voidaan kuitenkin nähdä 

olevan suhteellisen hyvä, sillä otos edustaa perusjoukkoa ja mittaaminen on pyritty 

tekemään niin, että se sisältää mahdollisimman vähän satunnaisvirheitä. Jotta 
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tutkimuksen kokonaisluotettavuudesta voitasiin olla täysin varmoja, tulisi sitä arvioida 

esimerkiksi uusintamittauksen avulla (Heikkilä 2004: 185, Uusitalo 1991: 86).  

6.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Koska tässä tutkimuksessa tutkittiin aihetta, joka on erittäin tuore ja jota ei 

aikaisemmin ole tutkittu, heräsi tutkimuksen aikana monia asioita, joita olisi voitu 

myös tutkia. Yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe, johon viitattiin jo aiemmin tässä 

tutkimuksessa, olisi tutkia, voidaanko sisältömarkkinointipalvelun avulla helpottaa 

uusien asiakkaiden hankintaa. Tämä perustuu siihen, että tässä tutkimuksessa todettiin 

useiden kuluttajien, jotka eivät ole yrityksen asiakkaita, käyttävän yrityksen 

sisältömarkkinointipalvelua. Olisikin mielenkiintoista tietää, auttaako 

sisältömarkkinointipalvelu uusien asiakkaiden hankintaan, joka on yksi tärkeimmistä 

sisältömarkkinoinnin tavoitteista.  

Tässä tutkimuksessa myös jouduttiin tutkimuksen luonteen vuoksi karsimaan 

palvelukokemuksen muotoutumisen ja muotoilun teoriasta paljon olennaisia osia pois. 

Sen vuoksi olisikin kiinnostavaa tutkia esimerkiksi sitä, kuinka kuluttajien aiemmat 

kokemukset yrityksestä vaikuttavat siihen, millaisia havaintoja he tekevät palvelun 

laadusta. Myös se, kuinka vuorovaikutus yrityksen ja kuluttajan tai kuluttajien välillä 

vaikuttaa siihen, millaisia havaintoja kuluttajat tekevät sisältömarkkinointipalvelun 

laadusta olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.   

Koska kyseessä on yhden tapauksen tapaustutkimus, olisi hyödyllistä toistaa tutkimus 

myös hieman erilaisella vastaajakannalla tai useiden tapausten muodossa. Tällöin 

voitaisiin paremmin selvittää tutkimuksen luotettavuus ja käyttökelpoisuus isommassa 

mittakaavassa. Samoin tämän tutkimuksen tutkimusilmiö on sellainen, että siitä olisi 

myös kiinnostava tehdä laadullista tutkimusta, jossa voitaisiin syvällisemmin selvittää 

ja koettaa ymmärtää, kuinka sisältömarkkinointi vaikuttaa kuluttajan havaintoihin 

palvelun laadusta.  
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Liite 1 

KYSELYLOMAKE 

Sisältömarkkinointipalvelun käytöstä syntyneet emotionaaliset ja rationaaliset 

havainnot palvelun laadusta sekä sitoutuminen yritystä kohtaan.  

Auta meitä kehittämään DNA Appista 

Tämä kysely on osa Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulussa tehtävää Pro Gradu –

tutkielmaa, jossa tutkitaan sisältömarkkinoinnin hyödyntämistä osana kuluttajan 

palvelukokemuksen muotoilua, ja sen vaikutuksia asiakkaan sitoutuneisuuteen 

sisältömarkkinointia toteuttavaa yritystä kohtaan. Kyselystä saatavien vastauksien 

avulla pyritään myös kehittämään DNA Appista entistä paremmaksi palveluksi. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 x 2 kpl leffalippuja! 

Mikäli sinulla herää tutkimuksesta kysymyksiä, voittaa ottaa yhteyttä:  

jenni.k.leinonen@student.oulu.fi 

Jenni Leinonen 

Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu 

 

1. DNA Appisen käyttäminen on mielestäni kiinnostavaa 

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

2. Saan positiivisia kokemuksia käyttäessäni DNA Appista  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 
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Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

3. DNA Appinen inspiroi minua omassa elämässäni  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä    

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

4. DNA Appinen saa minut ajattelemaan sivustolla käsiteltyjä asioita uudella tavalla  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä    

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

5. DNA Appisen käyttäminen saa minut hyvälle tuulelle  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

6. DNA Appinen tarjoaa helposti ymmärrettäviä vinkkejä sosiaalisen median 

käyttöön  
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Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

7. Mielestäni DNA Appisen sivuja on vaikea käyttää 

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

8. DNA Appisen sisällöt ovat hyödyllisiä omiin tarkoituksiini 

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

9. Mielestäni DNA Appinen tuottaa korkealaatuista sisältöä  

  

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 
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10. DNA Appisen avulla opin, kuinka voin kehittää itseäni 

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

11. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen DNA Appiseen ja sen tuottamiin sisältöihin  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

12. DNA on ensisijainen valintani, kun hankin palveluita puhelinoperaattorilta  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä    

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

13. Aion käyttää DNA Appista tulevaisuudessakin  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä    

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 
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Täysin eri mieltä 

 

14. En koe kuuluvani DNA Appisen käyttäjäryhmään  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

15. Aion puhua toisille ihmisille positiivisesti DNA Appisesta  

    

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä    

Täysin eri mieltä 

 

16. Olen  

    

Mies 

Nainen 

 

17. Iältäni olen * 

 

Alle 18-vuotias 

19-25-vuotias 

26-30-vuotias 

31-35-vuotias 

36-40-vuotias 

41-45-vuotias 
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46-50-vuotias 

51-55-vuotias 

56-60-vuotias 

61-65-vuotias 

Yli 66-vuotias 

 

18. Olen DNA:n asiakas * 

    

Kyllä 

Ei 

 

19. Osallistu leffalippujen arvontaan jättämällä yhteystietosi:  

Nimi  

 ________________________________ 

Sähköposti  

 ________________________________ 


