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Tehoa palveluiden markkinointiin ja myyntiin 
- miten asiakkaat haltuun, miten esillä somessa?

- koulutustilaisuus maaseutuyrittäjille



Oili Sinilehto / TTS

Tervetuloa 
markkinoinnin 
maailmaan
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Minkälaisista seikoista asiakkaan 
arvostama palvelukokemus muodostuu?

Mitä on asiakasajattelu? Palvelumuotoilu 
ja tuotteistaminen? Hinnan myynti.

Millaisista osista laatumielikuva rakentuu?

Sähköisten markkinointikanavien 
hyödyntäminen



Some

BigData IoT
Markkinoinnin 
automaatio

Henkilöbrändi

yritysbrändi

Palvelu-
muotoilu

Tuotteistamine
n

Tägääminen#

Social Selling



Jokaisen organisaation ja yrityksen tarkoitus löytyy sen ulkopuolelta



Vaikka tekniikka vie usein huomiomme 
Tarkoitus löytyy ihmisistä 

- heidän tarpeistaan -



Kun ihmisistä puhutaan, asiakaspalvelussa 
kuten myös myyntityössä on kyse aina 
yhdestä asiasta 

KOHTAAMISESTAKOHTAAMISESTA



Tänä iltana puhutaan markkinoinnista, myynnistä
ja ennen kaikkea

MEISTÄ IHMISISTÄ
Yksilöinä ja ryhminä



Myynnistä asiakasnäkökulmaan

OSTO-
VALLAN-
KUMOUS



Olemme
mukavuudenhaluisia, 

haluamme helppoutta ja 
yksinkertaisuutta.

Haluamme olla yksilöllisiä, 
toteuttaa unelmiamme ja 

itseämme.
Haemme elämyksiä! 



Massamarkkinoinnista
yksilölliseen markkinointiin  

OSTO-
VALLAN-
KUMOUS

Outbound -markkinoinnista 
InBound -markkinointiin



Elämyskolmiomalli
Tarssanen & Kylänen 

Viereinen kolmiomalli kuvaa ns. täydellistä tuotetta, jossa kaikki elämyksen eri 

ulottuvuudet ovat edustettuina.

▪
Elämystä voidaan tarkastella tuotteen elementtien tasolla sekä asiakkaan 
kokemuksen tasolla.

▪
Asiakkaan kokemaa elämystä voidaan kuvata viisitasoisella rakenteella. 
Kiinnostuminen on elämyksellisyyden ensimmäinen askel, 
joka voi alkaa niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin vaikka mainoksesta.

▪
Fyysinen taso saavutetaan, kun asiakas pääsee itse osalliseksi tuotetta ja 
pystyy aistimaan siihen liittyviä tunteita. 

▪
Älyllinen taso saavutetaan, jos asiakas oppii tuotteesta jotakin uutta. 

▪
Oppimisen jälkeen voidaan saavuttaa emotionaalinen taso eli itse varsinainen 
elämys.

▪
Ylimmällä tasolla asiakas voi kokea muuttuneensa koetun elämyksen vuoksi. 

➢
Uudenoppimista, kehittymistä ihmisenä, henkistä kasvua



#Asiakaspalvelu on
fiilistyötä•

työtä• ihmisten kesken

työtä• odotusten ja 
toiveiden, 
haaveiden kanssa

työtä• pettymysten kanssa



Koska – asiakas on 
ihminen ja 
käyttäytyy kovin
inhimillisesti

• on hämmentynyt
• on halukas ostamaan
• haluaa miellyttää
• pelkää epäonnistuvansa
• haluaa tulla kuulluksi 

ja ymmärretyksi

• ODOTTAA voivansa selvitä edellä 
mainituista ja on valmis 
maksamaan hyvästä palvelusta 



Onneksi olemme yksinkertaisia 
Ostamme vain huvia tai hyötyä

Mitä sinä myyt
- Huvia vai hyötyä?

Miten varmistat
palvelun koetun
laadun hyväksi?



#Asiakaslähtöisyys
Kaikki puhuvat 
asiakaslähtöisyydestä, 
mutta eivät oikein tiedä 
mitä se tarkoittaa



#Asiakaslähtöisyys ja 
palveluasenne 
ovat yleensä 
itsestäänselvyyksiä

Palveluissa on kuitenkin •
parannettavaa

Bain• & Companyn jo vuonna 
2005 toteuttaman 
tutkimuksen mukaan 80% 
yrityksistä uskoi tarjoavansa 
asiakkailleen erinomaista 
arvoa ja oivallisen 
palvelukokemuksen. 

Vain • 8% heidän asiakkaistaan 
oli samaa mieltä. 

Yli vuosikymmen myöhemmin •
(2016) kuilu näkemysten 
välillä on pysynyt ennallaan.

Lähde: Bain & Company, US 2016
Tietoviikko: Karoliina Liimatainen 5.7.2016



#Kohtaaminen

Kun kyse on kohtaamisista 
– ongelma on yleensä toisessa

Puutteet nähdään useammin toisessa 
osapuolessa kuin itsessä.

Asiakas harvoin kokee itse toimivansa 
väärin tai odottavansa kohtuuttomia! 

Ongelmasta seuraa yleensä suoraan 
mielikuva huonosta laadusta tai huonosta 
tuotteesta.



#Asiakaskokemus
- muodostuu kohtaamisten sarjasta

• Asiakaskokemus koostuu useista tuokioista. 

• Kohtaamiset voivat olla myös epäsuoria.  
Esim. kuulopuheita ja suositteluita.
Huom. Some!

Kaikki kohtaamiset vaikuttavat kokonaisuuteen
Vaikka käyttöliittymä olisi kuinka hyvä, 
kokonaispalvelun mielikuva on korkeintaan 
keskinkertainen asiakkaan mielessä, 
jos palvelu sakkaa vaikkapa kotiin kuljetuksessa.



Asiakkaan 
#palvelukokemus syntyy 
vuorovaikutuksessa

• kokemus on henkilökohtainen 
ja moniulotteinen tapahtuma 

• tapahtuu henkilön ja 
ympäristön  vuorovaikutuksen 
seurauksena.

• Kokemukseen vaikuttavat 
henkilökohtaiset seikat tekevät 
kokemuksesta hankalasti 
hallittavan.

• Palvelukokemukseen vaikuttaa 
henkilön persoonallisuus, 
odotukset, arvot, tarpeet, 
tunteet/mieliala



Asiakkaat odottavat 

laadukasta palvelua.
”

Siis millaista?



Laatumielikuva syntyy 

aina suhteessa toiseen 
”



• Toimitilat, koneet, laitteet ja erilaiset materiaalit, 
kuten  esitteet ja opasteet -elementtejä, jotka ovat asiakkaan näkyvillä 

PALVELUYMPÄRISTÖ

• Täsmällistä ja virheetöntä palvelua sovitussa ajassa, alkaa ajallaan ja taso on luvatun mukaista. 
Luotettavuus tarkoittaa prosessin laatua eli toiminnallista luotettavuutta  

LUOTETTAVUUS

• työntekijät ovat halukkaita auttamaan asiakkaita, vastaamaan heidän pyyntöihinsä ja palvelemaan heitä viipymättä, virheet 
korjataan nopeasti, reagointialttius edellyttää yrityksen prosesseilta sujuvuutta

REAGOINTIALTTIUS

Palveluvarmuus koostuu pätevyydestä, kohteliaisuudesta, uskottavuudesta ja turvallisuudesta. Näillä tekijöillä • saadaan asiakkaat 
luottamaan yritykseen ja tuntemaan olonsa turvalliseksi (esim elämysmatkailu) 

PALVELUVARMUUS

• ymmärretään asiakkaan ongelmia ja osataan asettua asiakkaan asemaan. Empatia -osa-alueeseen liittyy saavutettavuus, viestintä 
ja asiakkaan ymmärtäminen

EMPATIA

SERVQUAL -mittarissa 
palvelutuotteen laatu 
jaetaan viiteen ulottuvuuteen:

Esimerkki SERVQUAL-palvelun laadun mittarista

kehittäjät: tutkijoiden Berry, Parasuraman ja Zeithaml
kehittämä palvelun laadun mittari.





Palvelun laatukokemuksen 5 haastetta

Odotettu palvelu

Koettu  palvelu

Palvelun 
toteuttaminen
(koko prosessi)

Palvelun 
määrittely

Yrityksen käsitykset -
asiakkaiden odotuksista

A
SIA

K
A

S
YR

ITYS1. HAASTE

2. HAASTE

3. HAASTE

4. HAASTE

5. HAASTE

Ulkoinen viestintä
mielikuvien luominen

Asiakkaan henkilökohtaiset 
tarpeet

Aikaisemmat kokemukset
Kerrotusta syntynyt 

mielikuva



Esimerkkejä palvelun laadun seurannan kohteista ja 
tiedonkeruumenetelmistä

LAATUHAASTE SEURANNAN KOHDE TIEDONKERUUMENETELMÄ JA MITTAAMISTAVAT

1 Ymmärrys asiakkaiden odotuksista ja tarpeista Asiakaskyselyt ja -paneelit, asiakaspalautteen ja 
reklamaatioiden analysointi, havainnointi

2 Palvelun sisällön vastaavuus asiakastarpeisiin Palvelun pilotointi ja testaaminen, jatkuva 
asiakaspalautteen kerääminen

3 Palvelun toteuttamisen vastaavuus määriteltyyn 
palveluun

Asiakaskohtaamisten dokumentointi, 
laatuauditoinnit, havainnointi, palvelun 
tuottamisen kustannukset, kuluttajakaupassa 
”mystery shopping”

4 Viestinnän vastaavuus
palvelun toteutukseen

Kyselyt, paneelit tms. palvelun toteutuksesta 
ennen viestinnän suunnittelua; asiakaskyselyt

5 Asiakkaiden kokema laatu Reklamaatioiden määrä, 
asiakastyytyväisyyskyselyt, palvelun menekki



#Palvelumuotoilu ja 
#tuotteistaminen on 
paljon muutakin kuin 

esitemateriaalien laatimista.



Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen on

Palvelujen muokkaamista Palvelujen muokkaamista

Yrityksen tuottavuuden 
näkökulmasta; palvelujen 
kehittämistä paremmin tuottaviksi 
rakentamalla tuoteperheitä, 
kehittämällä palvelulle /tuotteelle 
tuki- ja lisäpalveluja.

Asiakasnäkökulmasta: 
helpommin löydettäviksi, ostettaviksi 
ja käytettäviksi 



Palvelumuotoilu

SUUNNITTELU: jatkuvaa, koska maailma ympärillä 
muuttuu jatkuvasti

TAVOITE: hyvä asiakaskokemus – asiakaslähtöisyys 
on onnistumisen edellytys 

KOHDE: palveluun liittyvät ihmiset,  prosessit, 
viestintä, tuotteet, tilat jne. 

VARMISTAA, että palvelu vastaa asiakastarpeisiin ja 
on toiminnallisesti järkevä. Asiakas ostaa palvelun 
eikä harhaudu palvelupolulta.



Palvelukuvaus & palvelulupaus

•Palvelukuvaus on 
tiivistetty kuvaus 
siitä mistä 
palvelussa on kyse

• Palvelun nimi sekä slogan tai 
palvelulupaus 

• Palvelun keskeinen sisältö
• Kohderyhmä, eli kenelle palvelu 

on tarkoitettu
• Miksi asiakkaan kannattaa ostaa 

palvelu, mitä arvoa palvelu tuottaa 
asiakkaalle

• Miten ja missä palvelu tuotetaan
• Kuka tekee, millä tavoin, keiden 

kanssa ja millä resursseilla
• Mistä palvelua saa ostaa
• Palvelun oletettu kesto ja hinta (tai 

tarjousprosessin kuvaus)

• Palvelukuvaustesti:
• Jos et pysty vastaamaan viereisiin 

aiheisiin - tuotteistus on kesken



Palvelukokemuksen 
problematiikkaa

palvelukokemus on kaikkien 
niiden tunteiden, 
kokemusten ja mielikuvien 
summa, joita asiakkaalle 
muodostuu yrityksestä 
asiakkuuden aikana.

Palvelun kokonaislaatu 
voi olla vain enintään 
yhtä hyvä kuin 
huonoimman osan laatu 



Ymmärrä asiakastasi ja tiedosta 
palvelukokemukseen vaikuttavia seikkoja
• Asiakaskokemus voidaan jakaa kolmeen 

osaan 

• Ydinkokemus - kaiken perusta, perustuu 
hyötyyn ja siitä muodostuvaan arvoon jonka 
takia asiakas ostaa tuotteet tai palvelun. 

• Laajennettukokemus;   Laajennettu kokemus 
syntyy kahdesta elementistä: edistämisestä ja 
mahdollistamisesta.

• Odotuksen ylittävä kokemus; syntyy kun 
laajennettuun kokemukseen lisätään 
odotukset ylittäviä elementtejä. Kokemuksen 
tulee olla henkilökohtainen, aito, olennainen 
ja räätälöity. Asiakkaalle tulee tunne, että hän 
on erityinen, eikä vain yksi kaikista 
asiakkaista. 

Esimerkki•
Yöpyminen hotellissa. Esim. Omena• -hotelli 
tai vastaava

Ydinkokemus • – ilmastoitu huone, hyvä sänky

Laajennettukokemus•

Etuseteli hotellin lähellä olevaan illallisravintolaan, tai 
aamiaisravintolaan 

Odotuksen ylittävä kokemus; •
Henkilökohtaistettu viesti yöpyjälle. Esim tekstiviesti, tai 
twitter-viesti, hyödynnetään mahdollisesti olemassa 
olevaa tietoa.
(esim. tekstiviestin voi lähettää jos asiakas on antanut 
markkinointiluvan puhelinmarkkinointiin varauksen 
yhteydessä) 



YDINKOKEMUS

LAAJENNETTUKOKEMUS

ODOTUKSEN YLITTÄVÄ KOKEMUS

Mikä sinun tarjoamassasi 
palvelussasi/palvelutuotteessa on



#Totuudenhetki

• Jokainen hetki kun asiakasta 
palvellaan on totuudenhetki 
ja hetkellä on merkityksensä 
sille, millaisena asiakas 
yrityksen kokee ja näkee

Esimerkkejä totuuden hetkistä, 
kun asiakas asioi keittiösuunnittelu yrityksessä 

- (Käynti ilman ajanvarausta- kartoitus +   
ajanvaraus) 

– käyntiä varten asiakas soittaa  
varatakseen sinne ajan 

– asiakkaan  saapuminen yritykseen
– asiakas odottaa omaa vuoroaan 
– myyjä kutsuu asiakkaan luokseen
– asiakkaan tarpeiden kartoitus
– ratkaisuesittelyjä 
- suunnitelman laatiminen
- mahdollinen uusi tapaaminen 
– suunnitelman hyväksyminen, asiakkaan  

kiittäminen ja hyvän päivän toivotukset



Olemme mukavuudenhaluisia, 
haluamme helppoutta ja yksinkertaisuutta



#some-elämä



Elämä on 
digitalista

Seuraus

• Asiakaskokemus muuttuu. 
Odotamme nopeammin palvelua 

Edellyttää 

• Liiketoimintamallien muutosta 

• Jatkuvasti lisääntyvien teknologisten 
ratkaisujen tuntemista ja 
tarpeellisiksi havaittujen 
hyödyntämistä.

Mahdollistaa 

• uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia 
ja mahdollistaa paremman 
asiakaskokemuksen.



#Someviestinnän onnistuminen edellytyksiä

Tiedät ketä 
tavoittelet

Tiedät missä 
somekanavassa 
kohderyhmä on 

Tiedät mistä 
kohderyhmäsi on 
kiinnostunut

Tiedät milloin 
tavoittelet ihmisiä
(aikataulutus) 

Tiedät miksi 
heitä 
tavoittelet

Seuraat kuinka viesti 
huomataan

Analysoit syntynyttä 
toimintaa

Seuraat toteutuneen 
toiminnan muutosta



Jotta viestisi ei olisi pisara meressä – tutustu taustoihin



• Sometrendit 
2017
https://harto.wordpress.com/201
7/12/05/sosiaalisen-median-
katsaus-12-2017/

https://harto.wordpress.com/2017/12/05/sosiaalisen-median-katsaus-12-2017/


• Sometrendit 
2017
https://harto.wordpress.com/201
7/12/05/sosiaalisen-median-
katsaus-12-2017/

https://harto.wordpress.com/2017/12/05/sosiaalisen-median-katsaus-12-2017/






Twitterin käyttäjämäärä suomessa



Lähde:

• https://corporate.dna.fi/doc
uments/94506/930199/DN
A+Digitutkimus+2017_rapor
tti+medialle_somebarometr
i.pdf/c903996e-d8c4-39dd-
8ecd-75c5e50ee485

https://corporate.dna.fi/documents/94506/930199/DNA+Digitutkimus+2017_raportti+medialle_somebarometri.pdf/c903996e-d8c4-39dd-8ecd-75c5e50ee485




https://tampub.ut
a.fi/bitstream/han
dle/10024/101610
/uutismedia_verk
ossa_2017.pdf?se
quence=1

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101610/uutismedia_verkossa_2017.pdf?sequence=1


https://www.yr
ittajat.fi/uutise
t/548912-
some-osa-
yrittajien-
arkea-
facebook-
kanavista-
suosituin

https://www.yrittajat.fi/uutiset/548912-some-osa-yrittajien-arkea-facebook-kanavista-suosituin


Tutkimus: 
Digitaali-
suudella on 
merkittävä 
yhteys 
pk-yritysten 
menestykseen

ttps://hub.elisa.fi/
digitaalisuuden-
hyodyntamisella-
merkittava-yhteys-
pk-yritysten-
menestykseen/



Kuvat ja videot huomataan

ykköstrendi somessa on video ja •
käyttöympäristönä mobiili

LIVE• -lähetykset lisääntyvät –
kiinnostus ja seuranta niissä 
suurta

Käytetyimmät kanavat live-lähetysten seuraamiseen



https://www.m
armai.fi/uutiset
/suomalaistutki
mus-tarjoaa-
vinkkeja-
brandeille-
huomioi-nama-
vaikuttajamarkk
inoinnissa-
6673400

TUBE-ilmiö

https://www.marmai.fi/uutiset/suomalaistutkimus-tarjoaa-vinkkeja-brandeille-huomioi-nama-vaikuttajamarkkinoinnissa-6673400


https://troot.network/svt-2017/

https://troot.network/svt-2017/


Ihmiset luottavat lähes puolet 
vahvemmin yrityksen 
some-kanavien sisältöihin kuin 
mainontaan muissa medioissa 
(Edelmanin luottamusraportti 2017) https://www.edelman.com/trust2017/

https://www.edelman.com/trust2017/


Somen 
suuntaukset

1. Sisällöntuotannon painoarvo 
lisääntyy

2. Videotuotannon painoarvo 
sisällöissä kasvaa

3. Näkyvyys lisääntyy 
keskustelujen, tykkäysten ja 
jakojen kautta

4. Live-lähetysten myötä viesti voi 
olla rosoisempaa

5. Yrityksissä myös johtoporras 
liittyy someen (muuallekin kuin 
LinkedIn:een

6. Henkilö-brändäys lisääntyy



Miksi hinnan 
myyminen on 
vaikeaa?



Kaikki perustuu 
luottamukseen

Hanki asiakkaan 
luottamus



#myynnissä kuten asiakaspalvelussa 
on kyse yhdestä asiasta 

KOHTAAMISESTA



Ihminen luottaa kun

Tulee KUULLUKSI  ja YMMÄRRETYKSI

• Varmista asiakkaalta että olet kuullut mitä hän 
haluaa.

• Varmista että olet ymmärtänyt tarpeen oikein



Tee palvelustasi helposti 
saavutettava, ostettava ja mielenkiintoinen
Ole luottamuksen arvoinen

Huomioi monikanavaisuus

Eli ole helposti löydettävä ja 
saavutettava. Valitse 
kanavasi oikein ja jaa 
relevanttia sisältöä

01
Huomioi asiakasajattelu 
koko palveluketjussa 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan 
verrata suoraan yrityksen 
menestykseen. 

02
Ole kiinnostava

Puhuttelevia ja kiinnostavia 
juttuja jaetaan.  
Videot kiinnostavat aina. 
Somessa saa olla myös 
rosoisuutta.  

03
Ole luotettava

Vain luotettavia toimijoita 
suositellaan ystäville.
Suosittelu on erittäin vahva 
viesti!

04



Kiitos 

Oili Sinilehto / TTS 


