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Digitalisaation myötä kaupan ala on murroksessa. Tämän digitaalisen murrok-
sen tuomien muutosten myötä kaikkikanavaisen kaupan asiakaskokemus ja-
kaantuu nykyään fyysiseen ja digitaaliseen palvelumaisemaan, joissa asiakas-
kokemus muodostuu. Kaikkikanavaisen kaupan ideana on tarjota asiakkaalle 
saumaton asiakaskokemus halki kanavien, joka voidaan saavuttaa panostamal-
la kanavaintegraatioon. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarjota näkemyksiä 
siitä, miten asiakaskokemus muodostuu halki fyysisen ja digitaalisen palvelu-
maiseman erikoiskaupan kontekstissa tarkasteltuna. Tutkielmassa käytettiin 
laadullista tutkimusotetta ja aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla. Haas-
tatteluiden avulla tarkasteltiin kuluttajien jaettuja merkityksiä kaikkikanavai-
sesta asiakaskokemuksesta ja useista kanavista muodostuvan kaupan palvelu-
maisemasta. Tutkielman löydösten perusteella asiakkaiden näkemys tyydyttä-
västä kaikkikanavaisesta ostokokemuksesta vaihtelee ostokontekstin ja persoo-
nallisten sekä sosiaalisten tekijöiden mukaan. Kanavien koettiin täydentävän 
toisiaan, sillä niistä saatiin muun muassa erityyppistä informaatiota. Sosiaali-
suuden merkitys korostui sekä fyysisessä että digitaalisessa kanavassa, mikä 
heijastui myös asiakkaiden luottamukseen. Lisäksi asiakkaat kokivat tärkeäksi 
sen, että kanavat ovat tietoisia toisistaan, mikä voi ilmetä esimerkiksi informaa-
tion yhdenmukaisuutena kanavien halki. 

Asiasanat: kanavaintegraatio, asiakaskokemus, palvelumaisema, kaikkikanav-
ainen kauppa 
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Digitalization has disrupted the retail trade. This digital disruption has given 
rise to many changes in the retail trade, such as the dispersion of the services-
cape across both online and brick-and-mortar stores. In omnichannel retailing, 
the aim is to provide a seamless customer experience across different channels, 
which can be achieved with channel integration. The purpose of this study was 
to provide insights on the formation of the customer experience across the 
physical and digital channels. The study was conducted in the context of the 
specialty retail in Finland. Qualitative research methods were used in the study 
and focus group interviews were conducted to collect data. The focus group 
approach was used to examine the consumers’ shared meanings of the custom-
er experience in the omnichannel retail environment. The findings from the fo-
cus groups showed that the perception of a satisfying shopping experience var-
ied according to shopping context and personal and social factors. The channels 
were perceived to complement each other by e.g. providing different types of 
information. The role of social interaction was emphasized in both physical and 
digital channels, which was reflected in consumers’ trust. Also, it was consid-
ered important that the channels were aware of each other and provided con-
sistent information regardless of the channel. 

Keywords: channel integration, customer experience, servicescape, omnichan-
nel retailing 
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1 JOHDANTO 

Digitalisaatio on tuottanut uusia markkinointikanavia ja muuttanut olemassa 
olevien merkitystä (Kivilahti, 2015). Lin, Wang, Tai ja Fan (2012) kirjoittavat, 
että useiden markkinointikanavien omaksuminen ja hyödyntäminen on yrityk-
sille kilpailuetu, jolla on mahdollista vastata kasvavaan kilpailupaineeseen. He 
lisäävät, että hyödyntämällä useita kanavia, yritykset voivat laajentaa toimin-
taansa ja lisätä samalla myyntiään. Lisäksi aiempien tutkimusten mukaan asi-
akkaat, jotka käyttävät useita kanavia, ostavat keskimäärin enemmän, kuin asi-
akkaat, jotka käyttävät vain yhtä kanavaa (Lin ym., 2012). Myös Verhoef, Kan-
nan ja Inman (2015) mainitsevat useiden tutkimusten osoittaneen, että onnistu-
nut kaikkikanavainen ostokokemus johtaa lisääntyneisiin ostoihin ja vahvem-
paan asiakasuskollisuuteen, koska kaikkikanavaisessa kaupassa vuorovaikutus 
asiakkaan kanssa lisääntyy ja asiakas on aktiivisemmassa roolissa.  

Rigbyn (2011) mukaan kaikkikanavaisella (eng. omnichannel) kaupalla 
tarkoitetaan asiakkaalle tarjottavaa palvelukokemusta, joka yhdistää saumat-
tomasti fyysisen kaupankäynnin edut informaatiorikkaaseen digitaaliseen 
kaupankäyntiin.  

Piotrowicz ja Cuthbertson (2014) kirjoittavat, että kaikkikanavainen kaup-
pa voidaan nähdä monikanavaisen (eng. multichannel) kaupan evoluution 
seuraavana askeleena. He lisäävät, että monikanavaisella kaupalla viitataan 
jakoon fyysisen ja digitaalisen kanavan välillä. He jatkavat, että jako kanavien 
välillä on alkanut hämärtyä, joka on synnyttänyt kaikkikanavaisen kaupan 
käsitteen, joka pyrkii tarjoamaan saumattoman asiakaskokemuksen huolimatta 
siitä, mitä kanavaa käytetään. Lisäksi he kirjoittavat, että kaikkikanavaisessa 
kaupassa mobiilit ja sosiaalisen median kanavat on liitetty osaksi fyysistä ja dig-
itaalista kanavaa. Koska kaikkikanavaisessa kaupassa kanavia hallinnoidaan 
kokonaisuutena, koettu vuorovaikutus tapahtuu kanavan sijaan itse brändin 
kanssa (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 

Digitalisaation tuoman murroksen myötä kaupan alan palvelukokemus 
jakaantuu fyysiseen ja digitaaliseen palvelumaisemaan. Palvelumaisema, jossa 
asiakkaiden kokemukset syntyvät, muodostuu asiakaspalvelusta ja ympäristös-
tä kummassakin kanavassa (Normann, 2001). 
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Piotrowiczin ja Cuthbertsonin (2014) mukaan yritysten on tärkeää panos-
taa digitaalisen ja fyysisen kanavan kanavaintegraatioon, jotta kaikkikanavai-
sesta kaupasta voidaan hyötyä. He lisäävät, että kanavaintegraatiolla pyritään 
takaamaan saumaton asiakaskokemus läpi kanavien, jotta asiakkaat voivat 
hyödyntää eri kanavia riippuen mieltymyksistään, tilanteestaan, vuorokau-
denajasta tai tuotekategoriasta. Lisäksi he kirjoittavat, että asiakkaan näkökul-
masta kanavaintegraatio voi toteutua esimerkiksi mahdollisuutena noutaa 
verkkokaupasta tilattu tuote fyysisestä myymälästä, palauttaa tuote fyysiseen 
myymälään tai vaihtaa tuote fyysisessä myymälässä. Jotkut yritykset tarjoavat 
myös mahdollisuuden tuotteiden tilaamiseen yrityksen verkkokaupasta fyysi-
sessä myymälässä asiakkaiden käyttöön tarkoitetuilla itsepalvelulaitteilla tai 
asiakkaan omalla mobiililaitteella (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 

Asiakaspalvelun lisäksi digitaalisella ja fyysisellä kanavalla on toisiaan 
täydentävä vaikutus myös esimerkiksi informaation ja valikoiman osalta (Kivi-
lahti, 2015). Rigby (2011) kirjoittaa, että digitaalisesti saatavissa oleva informaa-
tio vaikuttaa jo noin 50%:n fyysisessä myymälässä tehdyistä ostoista ja määrä 
kasvaa tulevaisuudessa.  

Kivilahden (2015) mukaan yritysten haasteena kanavien omaksumisessa 
voidaan nähdä se, että tietyt kanavat voivat olla toisia tuottavampia, esimerkik-
si kustannustehokkuuden tai toteutuneen myynnin osalta. Hän myös kirjoittaa, 
että vaikka asiakkaat tai yritykset saattavat suosia tiettyä kanavaa, vaikuttavat 
myös muut kanavat asiakaskokemukseen. Kaikkikanavaisessa kaupassa on siis 
tärkeää ymmärtää, että asiakaskokemukset fyysisessä kanavassa voivat heijas-
tua myös digitaaliseen kanavaan ja päinvastoin (Kivilahti, 2015).  

Vaikka asiakaskokemus ei ole itsessään uusi asia, on se digitalisaation 
myötä noussut uudelleen tarkastelun alle kaikkikanavaisuuden ansiosta. Huo-
limatta digitalisaation mahdollistamista eduista verkkokaupassa, kuten helppo 
hintojen vertailu, laaja valikoima tai riippumattomuus paikasta ja vuorokauden 
ajasta, kaipaavat asiakkaat edelleen mahdollisuutta kokea asioita fyysisesti ja 
muiden ihmisten seurassa (Kivilahti, 2015). Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella 
kanavien yhteisvaikutusta asiakaskokemukseen. 

Dholakia, Kahn, Reeves, Rindfleisch, Stewart ja Taylor (2010) kirjoittavat, 
että asiakkaan suhtautumiseen kanavaa kohtaan vaikuttavat erilaisten teknolo-
gioiden omaksumisen taso sekä elämäntyyliin liittyvät tekijät, kuten kokemus-
ten hakeminen ja arvostus perinteitä kohtaan. Myös Neslin ja Shankar (2009) 
painottavat kuluttajien elämäntyylin ja demografian ymmärtämisen tärkeyttä 
silloin, kun eri kanavien välillä halutaan tarjota yhtenäistä palvelua ja vuo-
rovaikutusta. Koska aiemmat tutkimukset painottavat tunnearvon merkitystä 
asiakasukollisuudelle, tässä tutkimuksessa keskitytään etenkin tunteiden roo-
liin asiakaskokemuksessa (Sheth, Newman & Gross, 1991). Lisäksi esimerkiksi 
OXIRM:in (Oxford Institute of Retail Management) vuonna 2014 tekemä tutki-
mus, johon osallistui eurooppalaisia kuluttajia yli kahdestakymmenestä eri 
maasta, osoitti, että eri puolilla Eurooppaa asuvat kuluttajat kokivat eri ka-
navien käytön tuotteiden etsimis- ja ostoprosesseissa luontevaksi (Treadgold & 
Reynolds, 2016). Tämän vuoksi tarvitaan lisää tietoa siitä, miten erilaisista 
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taustoista tulevat ihmiset kokevat kaikkikanavaisen palveluympäristön ja miten 
heidän kokemuksensa näissä ympäristöissä muodostuvat.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa ymmärrystä 
asiakaskokemuksen muodostumisesta kaupan digitalisoituneessa palvelu-
maisemassa. Tarkoituksena on myös antaa ideoita esimerkiksi liikkeenjohdolle 
kaikkikanavaisen palvelukonseptin kehittämiseen ja siihen, mitä fyysisen ja di-
gitaalisen kaupan integraatiossa tulisi ottaa huomioon. Tutkimuksessa pyritään 
vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

 

• Miten asiakaskokemus rakentuu halki digitaalisen ja fyysisen palvelu-
maiseman? 
 

Tutkimus tehdään osana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, Aalto-
yliopiston ja Oxfordin yliopiston Tekes FiDiPro Red Queen Effect –
tutkimushanketta (2015-2017). Jyväskylän yliopiston osahanke keskittyy tarkas-
telemaan kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia kaupan alan digitali-
soitumisen, erityisesti verkko-ostamisen kasvun, seurauksena. Tässä pro gradu 
-työssä keskitytään kanavaintegraatioon sekä digitaalisen ja fyysisen kanavan 
tuottamaan asiakaskokemukseen, joita tarkastellaan kaikkikanavaisen erikois-
kaupan palvelumaiseman kontekstissa. Tutkimuksessa käytetään laadullista 
tutkimusotetta. Tutkimusaihetta lähestytään ensin kirjallisuuskatsauksen kautta, 
minkä jälkeen aihetta tarkastellaan käytännössä fokusryhmähaastattelujen löy-
dösten pohjalta. 

Tutkimuksen löydökset osoittivat, että asiakkaiden näkemys tyydyttäväs-
tä kaikkikanavaisesta ostokokemuksesta vaihtelee ostokontekstin ja persoonal-
listen sekä sosiaalisten tekijöiden mukaan. Haastateltavat kokivat, että fyysisel-
lä ja digitaalisella kanavalla oli toisiaan täydentävä rooli. He esimerkiksi käytti-
vät verkkokauppaa kognitiivisen informaation, kuten tuotetietojen, hankkimi-
siin ja täydensivät tätä fyysisen myymälän tarjoamalla sensorisella informaati-
olla, kuten mahdollisuudella tuotteiden sovittamiseen ja tunnusteluun. Myös 
sosiaalisuuden merkitys korostui sekä digitaalisessa että fyysisessä kanavassa. 
Paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu ja muiden asiakkaiden läsnäolo 
nousivat esiin tärkeimpinä luottamuksen lähteinä fyysisessä kanavassa, mikä 
heijastui myös digitaaliseen kanavaan ja koko kauppabrändiin. Myös digitaalis-
essa kanavassa mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen koettiin luotetta-
vuuden kannalta tärkeäksi. Jos kanavaintegraatio oli toteutettu huonosti, se ai-
heutti haastateltavissa turhautumista ja muita negatiivisia tunteita. Haastatelta-
vat kokivat, että kanavien oli tärkeää olla tietoisia toisistaan, jotta asiakkaalle ei 
esimerkiksi tarjota ristiriitaista tietoa eri kanavissa. Haastatteluissa nousi myös 
esiin se, että palvelun laadun oletetaan olevan tasaista kanavien välillä.  

Tutkielma etenee seuraavasti; luvussa kaksi käsitellään asiakaskokemusta 
sekä fyysistä ja digitaalista palvelumaisemaa. Luvussa kolme käsitellään fyy-
sisen ja digitaalisen kanavan etuja sekä kanavaintegraatiota. Nämä luvut 
muodostavat tutkielman kirjallisuuskatsauksen. Tämän jälkeen kuvataan 
käytetty tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus, minkä jälkeen esitellään 
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tutkimuksen löydökset. Tutkielman viimeinen luku sisältää pohdintaa ja yht-
eenvedon. 
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2 ASIAKASKOKEMUS JA PALVELUMAISEMA 

Asiakaskokemusta on tutkittu laajasti liiketoiminnan eri osa-alueiden, kuten 
markkinoinnin, palveluntuottamisen, turismin, vähittäiskaupan ja internetin 
kontekstissa (Rose, Hair & Clark, 2010). Meyer ja Schwager (2007) määrittelevät 
asiakaskokemuksen asiakkaiden sisäisenä ja subjektiivisena reaktiona mihin 
tahansa suoraan tai epäsuoraan kontaktiin tietyn yrityksen kanssa. Verhoefin, 
Lemonin, Parasuramanin, Roggeveen, Tsiroksen ja Schlesingerin (2009) mukaan 
asiakaskokemus on rakenteeltaan kokonaisvaltainen ja se sisältää asiakkaan 
kognitiiviset, tunnepohjaiset, sosiaaliset ja fyysiset reaktiot jälleenmyyjää koh-
taan. Asiakaskokemuksen tärkeys korostuu etenkin tilanteissa, joissa yrityksen 
täytyy laajentaa perustuote- tai palveluvalikoimaansa luodakseen erottuvan 
tarjouksen, etenkin vahvasti kilpailluilla markkinoilla (Rose ym., 2010).  

Hansenin (2005) mukaan useat tutkijat ovat havainneet, että yksikään asi-
akkaan päätöksentekoon liittyvä näkökulma ei tarjoa yhtä oikeaa teoriaa, vaan 
asiaa on hyödyllistä tarkastella samanaikaisesti useasta eri näkökulmasta. Hän 
myös kirjoittaa, että Shivin ja Fedorikhin (1999) mukaan tutkijoiden tulisi huo-
mioida, että kuluttajien päätöksenteossa yhdistyvät usein sekä kognitiivinen 
että tunnepohjainen näkökulma. Myös Hansenin oman kuluttajien päätöksen-
tekoon liittyvän tutkimuksen tulokset puoltavat tätä näkemystä. Tutkimuksen 
mukaan kuluttajat eivät käytä kognitiivisia ja tunnepohjaisia kykyjään toisis-
taan erillään, vaan ne vaikuttavat toisiinsa (Hansen, 2005). 

Aiemmissa asiakaskokemusta käsittelevissä tutkimuksissa termi on jaotel-
tu useisiin eri osa-alueisiin, kuten tunnepohjaiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen, 
sensoriseen, hengelliseen sekä käyttäytymiseen ja elämäntyyliin liittyviin osa-
alueisiin (ks. Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, 2006; Gentile, Spiller & Noci, 
2007; Verhoef ym., 2009; De Keyser, Lemon, Klaus & Keiningham, 2015; Lemon 
& Verhoef, 2016). Koska aiemmat tutkimukset ovat painottaneet tunteiden 
merkitystä asiakkaiden ostokäyttäytymisessä, keskitytään tässä tutkimuksessa 
tarkastelemaan etenkin tunnepohjaisia ja sosiaalisia kokemuksia kognitiivisten 
ja sensoristen kokemusten rinnalla (ks. Sheth ym., 1991). 

Asiakaskokemukset syntyvät palvelumaisemassa, joka digitalisaation 
tuoman murroksen myötä jakaantuu fyysiseen ja digitaaliseen palvelumaise-
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maan. Palvelumaiseman (eng. servicescape) konseptin kehitti alun perin Bitner 
(1992). Allmér (2014) tiivistää artikkelissaan Bitnerin (1992) määritelmän palve-
lumaisemasta ympäristönä, jossa palvelu on tuotu yhteen niin, että se mahdol-
listaa palveluntarjoajan ja asiakkaan vuorovaikutuksen, yhdistettynä aineelli-
siin hyödykkeisiin, jotka parantavat palvelun tehokkuutta ja viestintää. Lisäksi 
Bitnerin (1992) mukaan palvelumaisema muodostuu myymäläympäristön teki-
jöistä, sommittelusta ja funktionaalisuudesta sekä kylteistä, symboleista ja esi-
neistä. Kim ja Koh (2007) tarkentavat, että myymäläympäristön tekijöillä tarkoi-
tetaan sellaisia myymälätilan ominaisuuksia kuin lämpötila, valaistus, melu, 
musiikki ja tuoksut. He jatkavat, että yleisesti ottaen kaikki nämä tekijät voivat 
vaikuttaa asiakkaiden tunteisiin, ajatuksiin ja siihen, miten asiakkaat reagoivat 
myymälätilaan, koska ne vetoavat ihmisen aisteihin. He myös kirjoittavat, että 
sommittelu ja funktionaalisuus liittyvät erilaisiin myymälätilassa oleviin palve-
luun liittyviin välineisiin, kuten huonekaluihin ja laitteisiin. He lisäävät, että 
kyltit, symbolit ja esineet toimivat kommunikaatiovälineinä asiakkaiden ja hen-
kilökunnan välillä myymäläympäristössä. Vaikka kaikki palvelumaiseman osa-
tekijät ovat itsenäisiä ärsykkeitä, asiakkaat saattavat nähdä ne kokonaisuutena 
(Kim & Koh, 2007). 

Normannin (2001) määritelmän mukaan palvelumaisema, jossa asiakkai-
den kokemukset syntyvät, muodostuu asiakaspalvelusta ja ympäristöstä sekä 
fyysisessä että digitaalisessa kanavassa. Allmér (2014) kirjoittaa, että verkko-
ostamisen yleistymisen myötä asiakkaiden houkuttelu digitaaliseen kanavaan 
perinteisen fyysisen kanavan ohella on muodostunut tärkeäksi asiaksi yrityksil-
le, mikä on lisännyt myös digitaalisen palvelumaiseman (eng. e-servicescape) 
ymmärtämisen tärkeyttä.  

Kimin ja Kohin (2007) mukaan aiempi palvelumaisemaan liittyvä tutki-
mus voidaan jakaa kahdentyyppisiin tutkimuksiin, joista toiset keskittyvät pal-
velumaiseman ulottuvuuksiin ja toiset siihen, miten palvelumaisema vaikuttaa 
esimerkiksi kuluttajien asenteisiin ja käytökseen. He lisäävät, että aiempien tut-
kimusten mukaan palvelumaisemalla on suuri vaikutus asiakkaiden reaktioihin. 

Tässä luvussa esitellään seuraavaksi asiakaskokemuksen tunnepohjainen, 
sosiaalinen, kognitiivinen ja sensorinen osa-alue. Tämän jälkeen käsitellään fyy-
sistä ja digitaalista palvelumaisemaa. Lopuksi esitetään luvun yhteenveto. 

2.1 Tunnepohjainen kokemus 

Hansenin (2005) mukaan tunteet syntyvät, kun kuluttaja altistuu tietyille ärsyk-
keille. Hän myös kirjoittaa, että Derbaixn ja Phamin (1991) mukaan asiakkaassa 
voidaan herättää tunne esimerkiksi yllättämällä hänet odottamattoman lahjan 
antamisella. Toisena esimerkkinä tunnepohjaisesta kokemuksesta hän mainitsee 
sen, että kuluttaja saattaa pitää tuotteesta vain sen vuoksi, koska sen katselu 
herättää positiivisia tunteita. Lisäksi hän jatkaa, että kaupan alan tutkimusten 
mukaan on yleistä, että jälleenmyyjät manipuloivat kaupan fyysistä ympäristöä, 
esimerkiksi erilaisin tuoksuin, värein tai musiikin avulla, luodakseen tiettyjä 
emotionaalisia reaktioita asiakkaissa. Syynä tähän on se, että positiivisilla tun-
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teilla on havaittu olevan myönteinen vaikutus asiakkaan ostokäyttäytymiseen 
(Hansen, 2005).  

Lisäksi Shivin ja Fedorikhin (1999) mukaan tilanteissa, joissa asiakkaalla 
on saatavilla tuotteesta rajoitetusti informaatiota, spontaaneilla tunnepohjaisilla 
reaktioilla on yleensä suurempi vaikutus ostopäätökseen kuin kognitiivisella 
kokemuksella. Tällaisessa tilanteessa kuluttajat valitsevat yleensä tuotteen, joka 
herättää vahvemman tunnepohjaisen kokemuksen ja heikomman kognitiivisen 
kokemuksen (Shiv & Fedorikhin, 1999). Tunnepohjaisen näkökulman rooli on 
tunnustettu laajasti kuluttajakäyttäytymisessä (Oliver, 1997). Kykyä tarjota so-
siaalisia ja tunnepohjaisia kokemuksia voidaan pitää myös yhtenä kaikkika-
navaisen kaupan etuna verrattuna pelkässä digitaalisessa kanavassa toimiviin 
jälleenmyyjiin (Rintamäki, Kuusela & Mitronen, 2007). 

2.2 Sosiaalinen kokemus 

Verhoef ym. (2009) mukaan asiakaskokemukseen vaikuttaa myös sosiaalinen 
ympäristö. He lisäävät, että liiketilassa asioi samanaikaisesti yleensä useampia 
asiakkaita, joiden kokemukset voivat vaikuttaa muiden läsnäolijoiden koke-
muksiin. He myös kirjoittavat, että jos esimerkiksi yksi asiakas vaatii jatkuvasti 
huomiota palveluhenkilökunnalta, saattaa toinen asiakas jäädä huomiotta, mikä 
vaikuttaa negatiivisesti ilman palvelua jäävän asiakkaan kokemukseen. Lisäksi 
asiakkaat käyvät liiketiloissa usein yhdessä ystävien tai perheenjäsenten kanssa, 
mikä voi myös vaikuttaa asiakkaan omaan ja paikalla olevien asiakkaiden sosi-
aaliseen kokemukseen (Verhoef ym., 2009). 

Verhoef ym. (2009) kirjoittavat, että asiakkaat voivat olla tekemisissä tois-
tensa kanssa myös digitaalisessa ympäristössä esimerkiksi kirjoittamalla ja lu-
kemalla tuotearvosteluja yritysten tai verkkokauppojen sivuilla. Heidän mu-
kaansa myös muun muassa blogeja ja chat-palveluja voidaan hyödyntää asiak-
kaiden välisessä kommunikaatiossa (Verhoef ym., 2009). Tämän lisäksi mobiili-
teknologian ansiosta kuluttajat voivat viestiä kokemuksistaan reaaliaikaisesti 
palvelutilanteessa, mikä asettaa haasteita asiakaskokemuksen hallinnalle (Pi-
otrowicz & Cuthbertson, 2014).  

 Tutkimusten mukaan tämänkaltainen asiakkaiden välinen kommunikaa-
tio on vaikutusvaltaista ja sitä voidaan pitää perinteisen suusanallisen viestin-
nän (eng. word-of-mouth, WOM) uutena muotona (Hagel & Armstrong, 1998; 
Kozinets, 1999; Verhoef ym., 2009). Suusanallinen viestintä verkossa mahdollis-
taa sen, että kuluttaja voi olla omien tuttujensa lisäksi verkon välityksellä yh-
teydessä laajempiin sosiaalisiin verkostoihin (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 
Tämäntyyppiseen suusanalliseen viestintään verkossa viitataan yleensä eng-
lanninkielisellä termillä electronic word-of-mouth, lyhennettynä eWOM (Gru-
en, Osmonbekov & Czaplewski, 2006). 

Kozinetsin (1999) mukaan asiakkaat muodostavat verkossa virtuaalisia 
yhteisöjä (eng. virtual community), joissa he muun muassa jakavat ja vaihtavat 
kuluttamiseen liittyvää tietoa keskenään. Virtuaaliset yhteisöt voivat syventää 
asiakaskokemusta ja auttaa luottamuksen rakentamisessa (Mittal & Tsiros, 2007; 
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Verhoef ym., 2009). Kozinets (1999) kuitenkin painottaa, että virtuaalisia yhtei-
söjä voidaan käyttää tuotteiden tai yritysten mainostamisen lisäksi niiden kriti-
soimiseen. Hän jatkaa, että asiakkaiden luottamukseen virtuaalisissa yhteisöissä 
ei voi suhtautua itsestäänselvyytenä, vaan yritysten tulee panostaa luottamuk-
sen ylläpitämiseen (Kozinets, 1999).  

2.3 Kognitiivinen kokemus 

Asiakaskokemuksen kognitiivisella osa-alueella viitataan shoppailun 
käytännölliseen ulottuvuuteen, jonka tarkoituksena on toteuttaa kuluttajien ja 
kotitalouksien päivittäiset askareet (Babin, Darden & Griffin, 1994). Kognitiivis-
essa asiakaskokemuksessa asiakas keskittyy pääaasiassa tavoitteellisiin aktivi-
teetteihin, kuten informaation etsimiseen, tarjolla olevien vaihtoehtojen arvi-
oimiseen ja ostopäätöksen muodostamiseen (Frow & Payne, 2007). Gentilen, 
Spillerin ja Nocin (2007) mukaan kognitiivinen asiakaskokemus liittyy ajat-
teluun tai tietoisiin mentaalisiin prosesseihin. Asiakas saattaa joutua käyt-
tämään esimerkiksi ongelmanratkaisukykyään tai luovuuttaan shoppaillessa, 
mikä saa aikaan kognitiivisen kokemuksen (Gentile ym., 2007).  

Frow ja Payne (2007) kirjoittavat, että kuluttamiseen liittyy yleensä 
haaveilua, tunteita ja hauskuutta, jotka eivät välttämättä kuulu käytökseen, joka 
pyrkii johonkin tavoitteeseen. Koska kognitioon pohjautuva asiakaskokemus 
taas on vahvasti tavoitteellista, on tärkeää, että asiakaskokemusta tarkastellaan 
sekä päivittäisten rutiininomaisten tekojen kuin tunnepohjaisten kokemusten 
kautta (Frow & Payne, 2007). 

2.4 Sensorinen kokemus 

Gentile ym. (2007) kuvailevat sensorista kokemusta asiakaskokemuksen osa-
alueena, jonka stimulointi vaikuttaa ihmisen aisteihin. Asiakkaan näkö-, kuulo-, 
tunto-, maku- ja hajuaisteja voidaan stimuloida, jotta asiakkaalle saadaan luotua 
esimerkiksi esteettistä mielihyvää, innostusta tai tyytyväisyyden tunnetta (Gen-
tile ym., 2007). Holbrook ja Hirschman (1982) kirjoittavat, että sensoriset ja emo-
tionaaliset kokemukset liitetään sellaisiin kuluttajiin, jotka tavoittelevat tunte-
muksia, hauskuutta ja leikkisyyttä shoppailun yhteydessä. Tyypillisiä esimerk-
kejä sensorisesta kokemuksesta fyysisessä myymälässä ovat esimerkiksi mah-
dollisuus koskea, sovittaa ja testata tuotteita.  

Turleyn ja Millimanin (2000) mukaan asiakkaan aistituntemuksiin voidaan 
pyrkiä vaikuttamaan muun muassa musiikilla, valoilla, väreillä ja esillepanoilla. 
He lisäävät, että reaktiot sensorisiin ärsykkeisiin vaikuttavat asiakkaan reakti-
oihin, kuten myymälässä liikkumisen vauhtiin, käynnin kestoon ja käytettyyn 
rahamäärään. Lisäksi he kirjoittavat, että asiakkaat eivät tyypillisesti tiedosta 
sensoristen ärsykkeiden vaikutusta itseensä. Vaikutusta voidaan tutkia esimer-
kiksi tarkkailemalla asiakkaiden käytöstä myymälässä ja/tai mittaamalla sitä 
(Turley & Milliman, 2000). Sosiaalisen kokemuksen lisäksi kykyä tarjota senso-
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risia kokemuksia asiakkaalle pidetään usein yhtenä kaikkikanavaisen kaupan 
etuna verrattuna pelkässä digitaalisessa kanavassa toimiviin jälleenmyyjiin 
(Rigby, 2011). 

2.5 Fyysinen palvelumaisema 

Zomerdijk ja Voss (2010) kirjoittavat, että myymälä- ja palveluympäristöllä on 
suuri vaikutus asiakkaiden näkemyksiin ja käytökseen. He lisäävät, että myy-
mälä- ja palveluympäristö on sekä asiakkaiden että henkilökunnan havaittavis-
sa ja se voi herättää ihmisissä kognitiivisia, emotionaalisia ja fysiologisia reakti-
oita. Tämän lisäksi he kirjoittavat, että nämä sisäiset reaktiot vaikuttavat asiak-
kaiden ja henkilökunnan väliseen sekä asiakkaiden keskinäiseen sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Reaktiot voivat ilmetä haluna jäädä myymälään, tutkia ja olla 
vuorovaikutuksessa, toisaalta reaktiot voivat liittyä haluun poistua myymälästä 
tai olla huomioimatta ympäristöä (Zomerdijk & Voss, 2010). 

 Aistien huomioiminen on tärkeää myymäläympäristöä suunniteltaessa, 
koska ihmiset keräävät aistien avulla tietoa ympäristöstään ja aistien avulla on 
mahdollista vaikuttaa suoraan asiakkaiden tunteisiin (Roberts, 2004). Asiak-
kaan kokemus on sitä mieleenpainuvampi, mitä voimakkaammin se vaikuttaa 
tunteisiin (Pine & Gilmore, 1999). 

Toinen tapa, jolla voidaan vaikuttaa asiakkaan tunteisiin ja tavoitella hei-
dän huomiotaan, on asiakaspalvelu (Zomerdijk & Voss, 2010). Asiakkaiden ja 
palveluhenkilökunnan välisellä kanssakäymisellä on selkeä vaikutus koettuun 
laatuun ja asiakastyytyväisyyteen (Zomerdijk & Voss, 2010; De Ruyter & Wet-
zels, 2000). 

Muun muassa Harris ja Ezeh (2007) ovat tutkineet fyysistä palvelumaise-
maa ja pitävät siihen panostamista elintärkeänä palveluorganisaatioille. He ni-
meävät tutkimuksessaan neljä palvelumaiseman osatekijää, joita ovat myymä-
läympäristön tekijät, sommittelutekijät sekä henkilökunnan käytös ja imago. 
Nämä tekijät vaikuttavat uskollisuuden muodostumiseen, johon taas vaikutta-
vat henkilökohtaiset ja ympäristön tekijät (Harris & Ezeh, 2007).  

2.6 Digitaalinen palvelumaisema 

Allmér (2014) kirjoittaa, että nykyään tietojärjestelmiä voidaan pitää osana pal-
velumaisemaan liittyvää keskustelua. Hän lisää, että digitaalisessa palvelumai-
semassa visualisoituu markkinoinnin ja tietojärjestelmien yhdistelmä. Digitaali-
sen palvelumaiseman käsite on kehitetty internetin välityksellä tarjottavien 
tuotteiden ja palveluiden markkinoiden kasvun myötä ja se on herättänyt pal-
jon kiinnostusta (Allmér, 2014). Kim ja Koh (2007) määrittelevät digitaalisen 
palvelumaiseman muodostuvan erilaisista ympäristön ärsykkeistä verkkokau-
passa, jotka helpottavat verkkokaupan ja sen asiakkaan välistä vuorovaikutusta 
shoppailun yhteydessä. 
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Digitaalista palvelumaisemaa on tutkittu eri yhteyksissä. Allmér (2014) 
kehitti tutkimuksessaan apuvälineen, jota voidaan käyttää fyysisen ja digitaali-
sen palvelumaiseman vertailuun ja analysointiin. Allmér (2014) käytti tutki-
muksensa pohjana Harrisin ja Ezehin (2008) mallia neljästä palvelumaiseman 
osatekijästä, joita ovat myymäläympäristön tekijät, sommittelutekijät sekä hen-
kilökunnan käytös ja imago.  

Allmérin (2014) mukaan myymäläympäristön tekijät, joita ovat musiikki, 
tuoksu ja siisteys, voivat osittain liittyä myös digitaaliseen palvelumaisemaan. 
Hän jatkaa, että musiikilla voidaan houkutella asiakkaita myymälään, mutta se 
voi myös saada asiakkaan poistumaan myymälästä tai välttelemään sitä. Lisäksi 
hän toteaa, että musiikilla voidaan tehdä asiakkaan olo viihtyisäksi ja vahvistaa 
yrityksen imagoa. Tällä tavoin vaikutelma yrityksestä ja sen tuotteista sekä pal-
veluista voidaan saada vaikuttamaan houkuttelevammalta asiakkaalle (Allmér, 
2014). 

Allmér (2014) kirjoittaa, että myymäläympäristön tekijöihin kuuluva tuok-
sun käyttö rajautuu fyysiseen palvelumaisemaan. Myymäläympäristön tekijöi-
hin lukeutuu myös siisteys, jota voidaan tuoksun tavoin kuvailla asiakkaalle 
digitaalisessa palvelumaisemassa, mutta asiakas ei varsinaisesti pääse tunte-
maan sitä (Allmér, 2014).  

Allmérin (2014) mukaan sommittelutekijöitä ovat epäsuorat kommuni-
kaattorit ja kalustus, jotka toimivat työkaluina kommunikoinnissa asiakkaiden 
kanssa ja joita käytetään palvelumaisemassa asiakkaiden ohjailuun ja käytök-
seen vaikuttamiseen sekä positiivisen ostokokemuksen luomiseen. Myös digi-
taalisessa palvelumaisemassa sommittelutekijöillä voidaan pyrkiä vaikutta-
maan asiakkaiden käytökseen, mutta niiden käyttöön liittyy rajoituksia sen suh-
teen, mitä digitaalisella näytöllä on mahdollista esittää (Allmér, 2014).  

Allmér (2014) kirjoittaa, että henkilökunnan käytöksellä voidaan houkutel-
la asiakkaita myymälään ja saada asiakkaat tuntemaan olonsa miellyttäväksi ja 
turvalliseksi. Hän jatkaa, että digitaalisessa palvelumaisemassa henkilökunnan 
käytöksellä voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi sosiaalisen median väli-
tyksellä. Hän tarkentaa, että yrityksen näkökulmasta sosiaalisen median käyt-
töön liittyy kuitenkin haasteita, koska se ei ole täysin yrityksen hallittavissa. 
Asiakkaiden yrityksiä koskevat kommentit sosiaalisessa mediassa voivat olla 
myös negatiivisia, mikä saattaa vaikuttaa muiden asiakkaiden mielikuvaan yri-
tyksestä (Allmér, 2014).  

Allmérin (2014) mukaan henkilökunnan imagoa voidaan hyödyntää digi-
taalisessa palvelumaisemassa, vaikkakaan se ei ole yhtä helppoa kuin fyysisessä 
palvelumaisemassa, koska asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tavata henkilökun-
taa kasvokkain. Hän lisää, että jotkut yritykset tarjoavat digitaalisessa palvelu-
maisemassaan mahdollisuutta hyödyntää henkilökunnan pätevyyttä esimerkik-
si esittämällä heille kysymyksiä. Ongelmana asiakkaan näkökulmasta on kui-
tenkin se, että asiakas ei voi tietää milloin ja miten hyvin kysymykseen vasta-
taan (Allmér, 2014).   

Kimin ja Kohin (2007) digitaalista palvelumaisemaa käsittelevän tutki-
muksen tulokset osoittivat, että palvelumaiseman hallinta on tärkeää sekä fyy-
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sisessä että digitaalisessa ympäristössä ja se voi olla yksi tehokas tapa erottua 
muista verkkokaupoista.  

Hopkins, Grove, Raymond ja LaForge (2009) käsittelevät eksploratiivises-
sa tutkimuksessaan digitaalisen palvelumaiseman suunnittelua. Heidän tutki-
muksensa osoitti, että palvelumaiseman tekijöillä, joita ovat myymäläympäris-
tön tekijät, sommittelu ja funktionaalisuus sekä kyltit, symbolit ja esineet, on 
merkittävä vaikutus muun muassa asiakkaiden asenteisiin ja ostoaikomukseen 
verkkokaupassa. Huolimatta siitä, toimiko yritys vain digitaalisessa kanavassa 
vai myös fyysisessä, palvelumaiseman tekijät olivat läsnä ja vaikuttivat myös 
yrityksen digitaalisessa palvelumaisemassa (Hopkins ym., 2009). 

 Papadopoulou, Andreou, Kanellis ja Martakos (2001) tutkivat luottamusta 
elektronisen kaupankäynnin yhteydessä ja käsittelevät tutkimuksessaan myös 
digitaalista palvelumaisemaa. He ehdottavat tutkimusten tulosten pohjalta, että 
luotettavan digitaalisen palvelumaiseman luomiseksi verkkosivuista tulisi teh-
dä asiakkaisiin keskittyneitä digitaalisia palvelumaisemia, joissa voitaisiin hyö-
dyntää agenttiteknologiaa ja virtuaalista todellisuutta (Papadopoulou ym., 
2001).  

Lain, Chongin, Ismailin ja Tongin (2014) tutkimus käsittelee digitaalisen 
palvelumaiseman keskeisiä tekijöitä. He käyttivät tutkimuksensa pohjana Bit-
nerin (1992) viitekehystä palvelumaiseman neljästä dimensiosta ja nimesivät 
seitsemän keskeistä digitaalisen palvelumaisema tekijää. Heidän tutkimuksensa 
mukaan seitsemän keskeistä digitaalisen palvelumaiseman tekijää ovat laaduk-
kaat valokuvat, navigointipalkki, kategorisointi, selkeä toteutus, yrityksen logo, 
hintainformaatio ja vahvistussähköposti. Esimerkiksi yrityksen logon näkyvillä 
olo nousi tutkimuksessa keskeiseksi digitaalisen palvelumaiseman tekijäksi sik-
si, että se edisti tunnistettavuutta ja se osoittautui havaitun riskin määrääväksi 
tekijäksi. Lisäksi esimerkiksi hintainformaatio nousi keskeiseksi tekijäksi, koska 
se sai aikaan onnellisuutta ja luottamusta asiakkaissa, vaikka se saattoi toisaalta 
myös heikentää asiakkaiden käsitystä verkkosivujen menestyksestä (Lai ym., 
2014). 

2.7 Yhteenveto 

Asiakaskokemuksella tarkoitetaan asiakkaan sisäistä ja subjektiivista reaktiota 
mihin tahansa suoraan tai epäsuoraan kontaktiin yrityksen kanssa (Meyer & 
Schwager, 2007). Lisäksi asiakaskokemus on rakenteeltaan kokonaisvaltainen 
(Verhoef ym., 2009). Asiakaskokemusta on tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa 
useiden eri osa-alueiden näkökulmasta. Tässä luvussa keskityttiin 
tarkastelemaan neljää pro gradu-työn kannalta olennaista asiakaskokemuksen 
osa-aluetta, joita ovat tunnepohjainen, sosiaalinen, kognitiivinen ja sensorinen 
kokemus. Asiakkaan tunteisiin vaikuttaminen on yleisesti käytetty keino 
kaupan alalla. Asiakkaan tunteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
manipuloimalla kaupan fyysistä ympäristöä erilaisin tuoksuin tai musiikilla 
(Hansen, 2005). Positiivisilla tunteilla on havaittu olevan myönteinen vaikutus 
asiakkaan ostokäyttäytymiseen (Hansen, 2005). Myös sosiaalinen ympäristö 
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vaikuttaa asiakaskokemukseen fyysisessä ja digitaalisessa kanavassa. Sosiaali-
seen kokemukseen liittyy vahvasti muiden asiakkaiden läsnäolo. Kognitiivinen 
kokemus liittyy shoppailun käytännölliseen ulottuvuuteen ja sen tarkoituksena 
on toteuttaa kuluttajien ja kotitalouksien päivittäiset askareet (Babin, Darden & 
Griffin, 1994). Kognitiivinen asiakaskokemus liittyy siis vahvasti tavoitteelliseen 
toimintaan (Frow & Payne, 2007). Sensorinen kokemus on asiakaskokemuksen 
osa-alue, jonka stimulointi vaikuttaa ihmisen aisteihin (Gentile ym., 2007). Li-
säksi se liitetään yleensä sellaisiin kuluttajiin, jotka haluavat shoppailun olevan 
hauskaa, leikkisää ja tunteita herättävää (Holbrook & Hirschman, 1982). 

Asiakaskokemukset syntyvät palvelumaisemassa, joka pitää sisällään ym-
päristön ja asiakaspalvelun sekä fyysisessä että digitaalisessa kanavassa (Nor-
mann, 2001). Fyysisen palvelumaiseman osatekijöitä ovat myymäläympäristön 
tekijät, sommittelu ja funktionaalisuus sekä kyltit, symbolit ja esineet (Bitner, 
1992). Myymäläympäristö vaikuttaa asiakkaiden käytökseen ja reaktioihin. Re-
aktiot saattavat esimerkiksi saada asiakkaan viihtymään myymälässä pidem-
pään tai poistumaan sieltä (Zomerdijk & Voss, 2010). Myymäläympäristön 
suunnittelussa on tärkeää huomioida aistit, koska niiden välityksellä voidaan 
vaikuttaa asiakkaan tunteisiin (Roberts, 2004). Myös asiakaspalvelu on osa pal-
velumaisemaa ja myös sillä voidaan vaikuttaa asiakkaan tunteisiin ja kokemuk-
seen (Zomerdijk & Voss, 2010). Digitaalisen palvelumaiseman käsite on synty-
nyt fyysisen palvelumaiseman rinnalle verkkokaupan kasvun myötä (Allmér, 
2014). Myös digitaalisen palvelumaiseman nähdään muodostuvan erilaisista 
ympäristön tekijöistä ja asiakaspalvelusta verkkokaupassa. 
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3 KANAVAINTEGRAATIO 

Bermanin ja Thelenin (2004) mukaan fyysisellä ja digitaalisella kanavalla on 
omat vahvuutensa, jotka poikkeavat toisistaan. He lisäävät, että useassa kana-
vassa toimivan kaupan yhtenä etuna voidaan pitää esimerkiksi sitä, että myyjäl-
lä on mahdollisuus valita, mitä kanavaa hän hyödyntää tietyn tuotteen tai pal-
velun myyntiin. Lisäksi he mainitsevat, että tietyn kanavan valinnalla voidaan 
tavoitella myös eri kohdeyleisöä, kuin toisessa kanavassa. He jatkavat, että huo-
limatta siitä, että kanavilla on itsenäisiä, kanavakohtaisia etuja, ne ennen kaik-
kea täydentävät toisiaan (Berman ja Thelen, 2004). Jotta usean eri kanavan käy-
töstä voidaan hyötyä, tulee kanavat myös integroida saumattomasti. 
Kanavaintegraation ja sen elementtien tarkoista määritelmistä on olemassa 
niukasti tutkimustietoa, vaikka aiheen merkittävyys on asteittain kasvanut 
(Jiang, Xu & Bao, 2015). Chiu, Hsieh, Roan, Tseng ja Hsieh (2010) määrittelevät 
kanavaintegraation fyysisen ja digitaalisen kanavan väliseksi 
molemminpuoliseksi tueksi ja kanavien keskinäiseksi vaihtokelpoisuudeksi 
(eng. interchangeability). Tässä luvussa esitellään ensin fyysisen ja digitaalisen 
kanavan kanavakohtaisia etuja, jonka jälkeen käsitellään kanavaintegraatiota. 
Lopuksi esitetään luvun yhteenveto. 

3.1 Fyysisen kanavat edut 

Rigbyn (2011) mukaan yksi fyysisen kanavan etu on välittömyys. Myös Berman 
ja Thelen (2004) mainitsevat välittömän tuotteiden saannin fyysisen kanavan 
etuna. He kirjoittavat, että asiakas voi ostaa näkemänsä tuotteen ja viedä sen 
kotiin samalla ostoskerralla. He lisäävät, että fyysisestä myymälästä ostetulla ja 
kotiin viedyllä tuotteella ei ole toimituskuluja (Berman & Thelen, 2004). Rigby 
(2011) kirjoittaa, että fyysisen kanavan etuihin kuuluu myös se, että valikoima 
on valmiiksi muokattu ja rajattu. Fyysisessä myymälässä tuotteet voi nähdä ja 
niitä on mahdollisuus testata, sovittaa ja tunnustella (Berman & Thelen, 2004; 
Rigby, 2011). Tuotteet voi myös tarvittaessa palauttaa helposti fyysiseen myy-
mälään (Rigby, 2011). Lisäksi Berman ja Thelen (2004) kirjoittavat, että tuotteet 
voi vaihtaa myymälässä. He jatkavat, että fyysisen myymälän etuna on myös 
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mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen myymälähenkilökunnan kanssa. 
Rigby (2011) taas mainitsee eduksi sen, että fyysisessä myymälässä on mahdol-
lista saada henkilökohtaista palvelua henkilökunnalta. Tämän lisäksi esimer-
kiksi tuotteen käyttöönottoon on mahdollista saada apua heti paikan päällä 
fyysisessä myymälässä (Rigby, 2011). Berman ja Thelen (2004) nostavat myös 
esiin fyysisen myymälän mahdollistaman shoppailun sosiaalisena aktiviteettina. 
Rigby (2011) sen sijaan mainitsee fyysisen kanavan mahdollistavan shoppailun 
viihteenä ja kokemuksena. Hän myös pitää fyysisessä myymälässä shoppailun 
etuna sitä, että se täyttää kaikki aistit välittömästi (Rigby, 2011). 

3.2 Digitaalisen kanavan edut 

Bermanin ja Thelenin (2004) mukaan digitaalisella kanavalla on enemmän 
uniikkeja kanavakohtaisia etuja kuin fyysisellä kanavalla. He kirjoittavat, että 
digitaalinen kanava mahdollistaa esimerkiksi käytännössä rajoittamattoman 
tilan tuotteiden kuvauksille. He lisäävät, että tuotteiden kuvauksia voidaan tu-
kea videolla ja äänellä (Berman & Thelen, 2004). Myös Rigby (2011) pitää rikasta 
tuoteinformaatiota digitaalisen kanavan etuna. Hänen mukaansa myös laaja 
valikoima kuuluu digitaalisen kanavan etuihin (Rigby, 2011). Berman ja Thelen 
(2004) kirjoittavat, että digitaalinen kanava mahdollistaa myös eri verkkokaup-
pojen valikoimien, tarjousten ja hintojen vertailun. Verkkokaupassa on myös 
mahdollisuus myydä tuotteita, joita ei ole fyysisten myymälöiden valikoimissa 
(Berman & Thelen, 2004). Rigbyn (2011) mukaan digitaalisen kanavan etuihin 
lukeutuu myös se, että verkossa on mahdollista shoppailla missä vaan ja mil-
loin vaan. Myös Berman ja Thelen (2004) mainitsevat, että verkkokauppa voi 
olla käytännössä aina avoinna. He jatkavat, että digitaalinen kanava mahdollis-
taa kaupankäynnin maailmanlaajuisesti ja ilman fyysisiä toimitiloja (Berman & 
Thelen, 2004). Rigby (2011) nostaa digitaalisen kanavan eduiksi myös kätevän ja 
nopean maksamisen sekä asiakkaiden arvostelut ja suositukset. Hän mainitsee 
myös sosiaalisen sitoutumisen ja kaksisuuntaisen dialogin digitaalisen kanavan 
etuina. Lisäksi hän pitää etuna verkkosivustojen editoriaalista sisältöä ja neuvo-
ja (Rigby, 2011). Bermanin ja Thelenin (2004) listaamiin muihin digitaalisen ka-
navan etuihin kuuluu mahdollisuus seurata tilauksen tilannetta itsenäisesti. 
Lisäksi he nostavat esiin sen, että verkkokauppa mahdollistaa liikuntarajoittei-
sille asiakkaille esteettömän ostosympäristön. Lisäksi he pitävät digitaalisen 
kanavan etuna sitä, että se mahdollistaa vähän myyvien tuotteiden tehokkaan 
varastoimisen. He jatkavat, että verkkokaupan hintoja voidaan tarvittaessa 
muuttaa helposti ja nopeasti. Lisäksi verkkokauppa mahdollistaa kuluttamisen 
automatisoinnin, kuten tietyn tuotteen toimittamisen toistuvasti tiettynä päivä-
nä kuukaudesta (Berman & Thelen, 2004). 

Berman ja Thelen (2004) painottavat artikkelissaan, että vaikka kanavilla 
on uniikkeja, itsenäisiä etuja, ne täydentävät toisiaan. Rigby (2011) toteaakin, 
että selviytyäkseen nykypäivänä yritysten täytyy panostaa kaikkikanavaisuu-
den toteuttamiseen liiketoiminnassaan. Mirsch, Lehrer ja Jung (2016) kirjoitta-
vat, että nykyisessä digitalisoituneessa ympäristössä ei pitäisi enää keskittyä 
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siihen, tulisiko yrityksen ottaa käyttöön digitaalinen kanava, vaan siihen, kuin-
ka eri kanavia hallinnoidaan yhdessä niin, että asiakaskokemus saadaan mak-
simoitua. Jotta eri kanavista voidaan hyötyä, tulee panostaa kanavaintegraati-
oon (Mirsch, Lehrer & Jung, 2016). Vaikka asiakkaat saattavat arvostaa ostoko-
kemuksen eri osia, haluavat kaikki asiakkaat hyvin todennäköisesti, että fyysi-
nen ja digitaalinen kanava on integroitu saumattomasti (Rigby, 2011). 

3.3 Fyysisen ja digitaalisen kanavan integraatio 

Jiang ym. (2015) mukaan kanavaintegraatio muodostuu kolmesta dimensiosta, 
joita ovat integroitu informaatio, integroitu pääsy eri kanaviin ja integroitu 
asiakaspalvelu. He jatkavat, että integroitu informaatio mahdollistaa asiakkaal-
le joustavan ostamisen eri kanavista esimerkiksi tarjoamalla tietoa eri kanavien 
tarjouksista tai mahdollisuutena saada asiakaspalvelua kätevästi kanavien 
poikki. He lisäävät, että mitä paremmin kanavaintegraatio on toteutettu, sitä 
vähemmän asiakkaalle herää epäilyksiä informaation yhtenäisyydestä. He 
myös kirjoittavat, että integroitu pääsy kanaviin on välttämätön osa kanavain-
tegraatiota. Tämän lisäksi he toteavat, että useassa kanavassa toimivien yritys-
ten asiakkaat odottavat, että heille tarjotaan helppo pääsy sekä fyysiseen että 
digitaaliseen kanavaan. Heidän mukaansa integroitu asiakaspalvelu muodos-
tuu kanavien välisen asiakaspalvelun laadusta ja yhtenäisyydestä. Asiakas ko-
kee jälleenmyyjän kyvyn tarjota laadukasta kanavien halki kulkevaa palvelua 
parempana, kun kanavien välillä vallitsee vahva yhtenäisyys (Jiang ym., 2015). 

Myös Piotrowicz ja Cuthbertson (2014) kirjoittavat, että asiakkaat odotta-
vat saavansa yhtenäistä, johdonmukaista ja integroitua palvelua huolimatta 
siitä, mitä kanavaa he käyttävät. Kaikkikanavaisen kaupat asiakkaat haluavat 
liikkua saumattomasti kanavien välillä omien tarpeidensa ja mieltymystensä 
mukaan (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Tästä huolimatta onnistuneen kaik-
kikanavaisen strategian saavuttaminen on yrityksille haastavaa ja sitä ymmär-
retään vasta heikosti (Hansen & Sia, 2015). Piotrowiczin ja Cuthbertsonin (2014) 
mukaan fyysistä ja digitaalista kanavaa kohdellaan usein toisistaan täysin erilli-
sinä kanavina ja niitä johtavat eri ihmiset ja osastot, jotka eivät tee täysin yhteis-
työtä. He mainitsevat esimerkkinä, että tämä toteutuu etenkin digitaalisen ka-
navan kohdalla, koska IT-osastojen työntekijöillä ei ole yleensä suoraa kontaktia 
asiakkaisiin. He lisäävät, että myös kanavien välisen brändin rakentamisen, 
hinnoittelun, jakeluketjun hallinnan, kokemuksen, markkinoinnin ja promootio-
työn integroinnissa on usein haasteita. Pahimmassa tapauksessa kanavat saat-
tavat jopa kilpailla keskenään (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 

Piotrowicz ja Cuthbertson (2014) kirjoittavat, että asiakkaat ovat varovai-
sia hinnoitteluun liittyvissä asioissa. He tarkentavat, että asiakkaat saattavat 
esimerkiksi tarkastaa tuotteen hinnan ensin verkkokaupasta ja ostaa sen vasta 
tämän jälkeen fyysisestä myymälästä. Kun kanavaintegraatio on toteutettu on-
nistuneesti, digitaalisen kanavan tulisi ohjata asiakkaita fyysisiin myymälöihin 
ja kannustaa heitä kasvokkain tapahtuvaan kontaktiin myyjän kanssa sekä taata 
läpinäkyvä hinnoittelu (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 
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Fyysisen myymälän ja verkkokaupan kanavaintegraatiota on tutkittu eri-
laisissa tutkimuskonteksteissa. Hansen ja Sia (2015) kirjoittavat, että vaikka uu-
sissa tutkimuksissa on tunnistettu usean kanavan kattavan kanavaintegraation 
tarve, on olemassa vain rajoitetusti tietoa siitä, miten tämänkaltainen kanavain-
tegraatio voidaan saavuttaa. Heidän mukaansa olemassa oleva tutkimus suosii 
enemmän aiheita, jotka käsittelevät muun muassa kanavien optimisointia ja sitä, 
miten eri kanavat kannibalisoivat toisiaan (Hansen & Sia, 2015). 

Berman ja Thelen (2004) tutkivat hyvin integroidun fyysisen ja digitaalisen 
kaupan kehittämistä ja johtamista. He esittelevät artikkelissaan muun muassa 
listan kysymyksiä, jotka jälleenmyyjän tulisi huomioida arvioidessaan valmiut-
taan fyysisen ja digitaalisen kanavan yhdistävän strategian toteuttamiseen. Ar-
tikkelissa kehotetaan kiinnittämään huomiota esimerkiksi tuotteiden hinnoitte-
luun kanavien halki, tuotevalikoiman muokkaamiseen kuhunkin kanavaan so-
pivaksi ja siihen, millaisia ristiinmyyntimahdollisuuksia yrityksellä on olemassa 
(Berman & Thelen, 2004). 

Kwonin ja Lennonin (2009) artikkeli keskittyy fyysisessä ja digitaalisessa 
kanavassa toimivan kaupan luomaan brändikuvaan. Tutkimuksen tulosten 
mukaan fyysisen kanavan imago vaikuttaa digitaalisen kanavan brändiusko-
muksiin ja digitaalisen kanavan toimivuus fyysisen kanavan brändiuskomuk-
siin. Kanavilla on siis ristivaikutus toisiinsa (Kwon & Lennon, 2009). 

Yan, Wang ja Zhou (2010) tutkivat kanavaintegraation strategista roolia 
tuottojen jakamisessa fyysisen kaupan ja verkkokaupan välisessä kilpailussa. 
Tutkimuksen mukaan strategisesti toteutettu kanavaintegraatio, jossa hyödyn-
netään tuoton jakamista, voi kasvattaa sekä fyysisen myymälän että verkko-
kaupan tuottoja (Yan ym., 2010).  

Lin ym. (2012) tarkastelivat, miten kanavapiirteet vaikuttavat useassa ka-
navassa toimivan kaupan asiakkaiden asenteisiin kanavia kohtaan. Heidän tut-
kimuksensa perusteella yritysten tulisi kiinnittää huomionsa niihin kanavapiir-
teisiin, jotka vaikuttavat asiakkaiden asenteisiin kanavia kohtaan, lisätäkseen 
kanavien välistä synergiaa (Lin ym., 2012).  

Jiang ym. (2015) tutkivat kiinalaisten kuluttajien kokemuksia kanavainteg-
raatiosta. Heidän tutkimuksena keskittyi siihen, miten luodaan vastavuoroinen 
suhde fyysisen myymälän ja verkkokaupan välillä parantamalla kanavainteg-
raatiota. Tutkimuksen tulosten perusteella kanavaintegraatiolla on suora vaiku-
tus kanavien vastavuoroisuuteen. Lisäksi kanavaintegraatio vaikuttaa kanavien 
vastavuoroisuuteen epäsuorasti fyysistä myymälää ja verkkokauppaa kohtaan 
koetun luottamuksen kautta (Jiang ym., 2015).  

Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi kanavaintegraatiota on tutkittu 
muun muassa informaatioteknologian hyödyntämisen näkökulmasta. Oh, Teo 
ja Sambamurthy (2012) tutkivat, millainen vaikutus IT:n hyödyntämisellä kana-
vaintegraatiossa on useassa kanavassa toimivan yrityksen suorituskyvylle. Tut-
kimuksen tulokset osoittivat, että kanavaintegraatiolla on positiivinen vaikutus 
yrityksen kompetensseihin ja suorituskykyyn (Oh ym., 2012). 
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3.4 Yhteenveto 

Fyysisellä ja digitaalisella kanavalla on erilaisia vahvuuksia, jotka ovat kanava-
kohtaisia (Berman & Thelen, 2004). Jos myyjä ymmärtää kanavalle ominaiset 
edut, hän voi esimerkiksi valita, mitä kanavaa kannattaa ensisijaisesti käyttää 
tuotteen tai palvelun myyntiin, kun halutaan tavoittaa tietty kohderyhmä 
(Berman & Thelen, 2004). Fyysisen myymälän etuihin kuuluu muun muassa se, 
että asiakas voi ostaa näkemänsä tuotteen ja saada sen välittömästi mukaansa 
(Berman & Thelen, 2004). Myös mahdollisuus nähdä, testata, sovittaa ja tunnus-
tella tuotteita on fyysisen myymälän etu (Berman & Thelen, 2004; Rigby, 2011). 
Lisäksi fyysisessä myymälässä shoppailun keskeisiin etuihin kuuluu sen tar-
joama sosiaalinen aspekti. Asiakas pääsee halutessaan kasvokkaiseen kontaktiin 
myymälähenkilöstön ja muiden asiakkaiden kanssa (Berman & Thelen, 2004). 
Digitaaliselle kanavalle tyypillisiä etuja ovat muun muassa ajasta ja paikasta 
riippumattomuus, mikä lisää joustavuutta ostamiseen (Rigby, 2011). Yrityksen 
kannalta paikasta riippumattomuus tarkoittaa myös sitä, että myymälälle ei 
tarvita fyysisiä tiloja ja yritys voi toimia maailmanlaajuisesti (Berman & Thelen, 
2004). Digitaalisessa kanavassa on lisäksi helppo vertailla eri verkkokauppojen 
valikoimia ja hintoja (Berman & Thelen, 2004).  

Vaikka fyysisellä ja digitaalisella kanavalla on uniikkeja, toisistaan poik-
keavia etuja, tulee muistaa, että kanavat täydentävät toisiaan. Tämän vuoksi 
kanavaintegraatio on tärkeä asia, johon tulee kiinnittää huiomiota, jotta 
asiakkaalle voidaan tarjota saumaton kaikkikanavainen asiakaskokemus 
(Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Kaikkikanavaisen kaupan asiakkaat haluavat 
liikkua saumattomasti kanavien välillä, joka voidaan saavuttaa integroimalla 
kanavat johdonmukaisesti (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Vaikka 
kanavaintegraation hyödyt ymmärretään, moni yritys kokee 
kanavaintegraation toteutuksen käytännössä haasteelliseksi (Hansen & Sia, 
2015). Tämä johtuu muun muassa siitä, että fyysistä ja digitaalista kanavaa saa-
tetaan kohdella toisistaan täysin erillisinä kanavina (Piotrowicz & Cuthbertson, 
2014). Onkin siis tärkeää ymmärtää, että onnistuneessa kanavaintegraatiossa eri 
kanavat täydentävät toisiaan. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS 

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytetty tutkimusmenetelmä ja  
tutkimusprosessi. Luvun alussa kerrataan tutkimuksen tavoite ja 
tutkimuskysymys, minkä jälkeen siirrytään tutkimusmenetelmän esittelyyn. 
Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksen toteutus ja esitellään haastateltavien 
taustatiedot. Viimeisenä kerrotaan aineiston analyysistä. 

4.1 Tutkimuksen tavoite 

Digitalisaation tuoma murros on mullistanut kaupan alaa. Se on tuottanut uusia 
markkinointikanavia ja muuttanut olemassa olevien kanavien merkitystä (Kivi-
lahti, 2015). Nykyään puhutaan kaikkikanavaisesta kaupasta, jota voidaan pitää 
monikanavaisen kaupan evoluution seuraavana askeleena (Piotrowicz & Cuth-
bertson, 2014). Kun monikanavaisessa kaupassa keskityttiin jakoon fyysisen ja 
digitaalisen kanavan välillä, kaikkikanavaisessa kaupassa kanavia hallinnoi-
daan kokonaisuutena ja pyritään tarjoamaan saumaton asiakaskokemus huoli-
matta siitä, mitä kanavaa käytetään (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Jotta 
kaikkikanavaisesta kaupasta voidaan hyötyä, yritysten tulee panostaa kana-
vaintegraatioon. Vaikka kanavaintegraatiota on tutkittu etenkin viime vuosina, 
sen toteuttaminen voi olla käytännössä hankalaa yrityksille. Muun muassa näis-
tä syistä on mielenkiintoista tutkia asiakaskokemusta kaupan digitalisoitunees-
sa palvelumaisemassa. 

Tämän tutkielman tavoitteena on siis antaa ymmärrystä siitä, miten asia-
kaskokemus muodostuu kaupan digitalisoituneessa palvelumaisemassa. Ta-
voitteena on myös antaa ideoita esimerkiksi liikkeenjohdolle kaikkikanavaisen 
palvelukonseptin kehittämiseen ja siihen, mitä fyysisen ja digitaalisen kanavan 
integraatiossa tulisi huomioida. Tässä tutkielmassa pyritään vastaamaan seu-
raavaan tutkimuskysymykseen: 
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• Miten asiakaskokemus rakentuu halki digitaalisen ja fyysisen palvelu-
maiseman? 

4.2 Menetelmä 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimusotetta. Saaranen-Kauppinen 
ja Puusniekka (2006) kirjoittavat, että kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillis-
tä ilmiöiden kuvaaminen ja ymmärtäminen. Laadullinen tutkimusote soveltuu 
tähän tutkimukseen, koska siinä pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään tutkit-
tavaa ilmiötä sen sijaan, että pyrittäisiin havainnoimaan määrällisesti syy-
seuraussuhteita (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Lisäksi tutkimuk-
sessa käytetään teoriasidonnaista lähestymistapaa eli abduktiivista päättelyä. 
Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan abduktiivisessa päättelyssä ei ole varsi-
naisesti tarkoituksena testata olemassa olevia teorioita tai malleja, vaan ideana 
on peilata tutkimuksen tuloksia teoriaan, jotta voidaan löytää selityksiä tai vah-
vistusta tutkimuksen tuloksille. Kun hyödynnetään abduktiivista päättelyä, 
aineistoa ei siis suoraan analysoida teorian pohjalta, vaan analyysi kytkeytyy 
siihen osittain (Eskola, 2001). 

Tutkimusaineiston keruussa hyödynnettiin fokusryhmähaastatteluita eli 
haastattelijan ylläpitämiä ryhmäkeskusteluja, joissa käytettiin ennalta suunni-
teltua haastattelurunkoa. Steward, Shamdasani ja Rook (2007) kirjoittavat, että 
fokusryhmähaastattelu sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan tietoa vuoro-
vaikutuksesta ja merkitysten muodostamisen prosesseista. Ryhmässä tapahtu-
valla vuorovaikutuksella pyritään synnyttämään keskustelua ja luomaan sel-
laista aineistoa, jota olisi vaikeaa saada ilman ryhmän keskinäistä vuorovaiku-
tusta (Daymon & Holloway, 2002). Koska tutkimuksessa ei keskitytä idiosynk-
ratioihin, vaan siinä tarkastellaan kuluttajien kokemuksia ryhmänä, soveltuvat 
fokusryhmähaastattelut aineistonkeruumenetelmäksi tähän tutkimukseen. Es-
kolan ja Suorannan (1998) mukaan ryhmähaastatteluilla saatetaan myös saada 
kerättyä runsaampaa aineistoa, koska ryhmässä esiin nousevat ajatukset voivat 
synnyttää muissa haastateltavissa ajatuksia ja ideoita, tai ne saattavat esimer-
kiksi rohkaista ilmaisemaan omia näkemyksiä.  

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan on olemassa toisistaan 
eroavia mielipiteitä siitä, onko laadullisen tutkimuksen yhteydessä soveltuvaa 
käyttää termejä validiteetti ja reliabiliteetti, jotka perinteisesti liitetään määrälli-
seen tutkimukseen. Niiden soveltaminen tietyiltä osin on kuitenkin mahdollista 
laadullisessa tutkimuksessa (JYU Koppa). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa huo-
miota tulee kiinnittää tutkimuksen luotettavuuteen ja uskottavuuteen (JYU 
Koppa). Tärkeää on esimerkiksi se, että valituilla menetelmillä voidaan tutkia 
sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia ja että tulokset eivät voi ilmetä sat-
tumalta (JYU Koppa). Lisäksi tutkimuksessa käytettävien käsitteiden on oltava 
oikeita suhteessa tutkimuksen aineistoon ja tutkimusongelmaan (JYU Koppa). 
Myös luotettavuuden arviointiin on olemassa erilaisia keinoja, kuten tulosten 
yleistettävyyden tarkastelu (JYU Koppa). Kvalitatiivisen tutkimuksen laatua 
voidaan pyrkiä parantamaan esimerkiksi harjoittelemalla ja esitestaamalla haas-
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tatteluja sekä kategorisoimalla tekstejä perustellusti ja käyttämällä koodauksia 
aineiston analysointivaiheessa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

4.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusaineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla. Haastattelut toteutettiin 
pro gradu-työn tekijän ylläpitäminä ryhmäkeskusteluina, joissa käytettiin 
ennalta suunniteltua haastattelurunkoa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja 
eli kysymykset oli suunniteltu huolellisesti etukäteen, mutta valmiita vastaus-
vaihtoehtoja ei ollut eli kysymyksiin sai vastata omin sanoin (Eskola & Suoranta, 
1998). Kysymykset jaettiin kolmeen teemaan haastattelun rytmittämiseksi ja 
selkeyttämiseksi. Teemoihin kuuluivat myymälä ja verkkokauppa, kokemus 
sekä uskollisuus. Koska haastattelut toteutettiin osana laajempaa 
tutkimushanketta, käsiteltiin haastatteluissa myös teemoja, jotka eivät ole 
oleellisia tämän pro gradu-työn kannalta, minkä vuoksi tutkielmaan 
liittymättömiä löydöksiä ei raportoida tässä työssä. Tässä tutkielmassa ei 
tarkastella uskollisuuden teemaa. Tutkielmassa tarkasteltavien teemojen 
kysymykset muodostettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Haastattelun 
ensimmäisen teeman kysymyksissä, jotka liittyivät myymälään ja 
verkkokauppaan, tarkasteltiin fyysistä ja digitaalista palvelumaisemaa ja sitä, 
millaisia kanavakohtaisia etuja haastateltavat kokivat kanavilla olevan. Lisäksi 
ensimmäisen teeman kysymykset liittyivät kanavaintegraatioon. Toisen teeman 
kysymykset painottuivat asiakaskokemuksen ja sen eri osa-alueiden 
tarkasteluun. 

Ryhmäkeskustelujen toteuttamisen yhtenä haasteena on niiden 
moderoinnin ja havainnoinnin haastavuus (Bryman & Bell, 2007, s. 509–528). 
Muun muassa näihin haasteisiin pyrittiin varautumaan sillä, että haastatteluissa 
oli paikalla myös Tekes FiDiPro Red Queen Effect -tutkimushankkeen edustaja. 
Hän esitti tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja teki muistiinpanoja. 
Haastateltavat etsittiin yliopiston sähköpostilistaa, Facebookia ja pro gradu-
tutkielman tekijän sosiaalisia verkostoja hyödyntäen. Kaikilla haastateltavilla 
tuli olla kokemusta kaikkikanavaisesta ostamisesta. Tarkempana kriteerinä 
haastateltavalle oli, että hänen piti olla vieraillut jonkin tietyn kaupan sekä 
myymälätiloissa että verkkokaupassa. Haastattelukysymykset ja -teemat 
muodostettiin teoriaosuudessa käsitellyn kirjallisuuden pohjalta. Kunkin 
haastattelun kesto oli noin tunti ja ne toteutettiin Jyväskylän yliopiston tiloissa 
kesäkuussa 2016. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Lisäksi haastateltavien 
kanssa tehtiin kirjallinen sopimus osallistumisesta ryhmähaastatteluun. 

4.4 Haastateltavien taustatiedot 

Haastateltavat olivat eri ikäisiä ja heillä oli vaihteleva sosioekonominen tausta. 
Haastattelut toteutettiin neljässä ryhmässä, joissa kussakin oli 3–7 henkilöä. 
Yhteensä haastateltavana oli 17 henkilöä. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 
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haastateltavien on hyvä olla melko homogeeninen ryhmä, jotta keskustelun 
syntyminen ryhmässä on todennäköisempää. Haastateltavat jaettiin neljään 
ryhmään iän perusteella, millä pyrittiin helpottamaan keskustelun syntymistä. 
Ensimmäisen ryhmän muodostivat 18–30-vuotiaat naiset. Ryhmä koostui 7:stä 
henkilöstä. Toisen ryhmän muodostivat 18–30-vuotiaat miehet, joka koostui 
3:sta henkilöstä. Kolmanteen ryhmään kuuluivat yli 30-vuotiaat naiset, johon 
osallistui 4 henkilöä. Neljännen ryhmän muodostivat yli 30-vuotiaat miehet, 
joka koostui 3 :sta haastateltavasta. Taustatiedot on kuvattu taulukossa 1. 
 

TAULUKKO 1 Haastateltavien taustatiedot 

Ryhmä Ikä Ammatti Koulutus 

18–30-vuotiaat 
naiset 
nainen1 
nainen2 
nainen3 
nainen4 
nainen5 
nainen6 
nainen7 

 
 
20 
21 
24 
24 
25 
29 
29 

 
 
Opiskelija 
Opiskelija 
Opiskelija 
Opiskelija 
Opiskelija/Projektitutkija 
Työtön 
Työtön/Kääntäjä 

 
 
Ylioppilas 
Ylioppilas 
Ylioppilas 
Ylioppilas 
Ylempi korkeakoulututkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 
BA (alempi korkeakoulutut-
kinto) 

18–30-vuotiaat 
miehet 
mies8 
mies9 
mies10 

 
 
26 
27 
27 

 
 
Opiskelija 
Opiskelija 
Opiskelija 

 
 
Alempi korkeakoulututkinto 
Ylioppilas 
Ylioppilas 

Yli 30-vuotiaat 
naiset 
nainen11 
nainen12 
nainen13 
nainen14 

 
 
34 
34 
34 
36 

 
 
Tekninen asiakaspalvelija 
Myyjä 
Opiskelija 
Messurakentaja 

 
 
Ammattikorkeakoulututkinto 
Ammatillinen tutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 

Yli 30-vuotiaat 
miehet 
mies15 
mies16 
mies17 

 
 
33 
41 
64 

 
 
Opiskelija 
Opiskelija 
Sairaalalääkäri 

 
 
Ylioppilas 
Ammatillinen tutkinto 
LL, erikoistunut 

 

4.5 Aineiston analyysi 

Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä, jossa 
litteroiduista haastatteluista etsittiin yhdistäviä piirteitä, joita eriteltiin ja tiivis-
tettiin (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 105). Litteroitu aineisto luettiin ensin huolel-
lisesti läpi useita kertoja tehden siitä samalla muistiinpanoja, jonka jälkeen ai-
neistoa alettiin erittelemään ja tiivistämään. Tuomen ja Sarajärven (2002) mu-
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kaan sisällönanalyysin tarkoituksena on tuottaa tiivis kuvaus tutkimuskohtees-
ta kytkien samalla löydökset aiempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja laa-
jempaan kontekstiin. Haastatteluaineisto jaettiin teemoihin löydösten analy-
soinnin helpottamiseksi. Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 79) kirjoittavat, että tee-
moittelussa laadullinen aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien 
mukaan. He lisäävät, että tämä mahdollistaa aineistossa esiintyvien erilaisten 
teemojen vertailun (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 79). Teemat muodostuivat haas-
tatteluaineistosta toistuvasti esiin nousseista aiheista. Kun toistuvat teemat löy-
dettiin ja aineisto oli pilkottu ja ryhmitelty teemojen mukaan, aineisto analysoi-
tiin peilaten sitä kirjallisuuskatsauksessa esiteltyyn aiempaan tutkimukseen. 
Aineistosta myös poimittiin eri teemoja kuvaavia sitaatteja, joita käytettiin tu-
kemassa löydösten esittelyä. 
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5 TUTKIMUKSEN LÖYDÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen löydökset. Ensimmäisenä käsitellään 
fyysisen ja digitaalisen kanavan toisiaan täydentävää roolia. Tämän jälkeen 
tarkastellaan fyysisen ja digitaalisen palvelumaiseman heikkouksia. 
Seuraavaksi käsitellään huonosti toteutetun kanavaintegraation aiheuttamaa 
turhautumista, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan kognitiivisia 
kokemuksia fyysisessä ja digitaalisessa palvelumaisemassa. Sen jälkeen 
käydään läpi sensoriset kokemukset fyysisessä palvelumaisemassa, mistä 
siirrytään tunnepohjaisten kokemusten tarkasteluun fyysisessä ja digitaalisessa 
palvelumaisemassa. Viimeisenä käsitellään asiakaspalvelun ja sosiaalisuuden 
korostunutta roolia fyysisessä ja digitaalisessa palvelumaisemassa. Löydöksiä 
on lisäksi havainnollistettu haastatteluista poimituilla lainauksilla. 

5.1 Fyysisen ja digitaalisen kanavan toisiaan täydentävä rooli 

Haastateltavat kertoivat näkemyksiään fyysisen ja digitaalisen kanavan kana-
vakohtaisista eduista ja siitä, kuinka kanavat ovat täydentäneet toisiaan. Fyysi-
sen palvelumaiseman etuna pidettiin etenkin mahdollisuutta saada kasvokkain 
tapahtuvaa asiakaspalvelua, minkä koettiin parantavan palvelun laatua. Fyysis-
ten myymälöiden koettiin myös tuovan kaikkikanavainen jälleenmyyjä lähem-
mäksi asiakasta.  Haastatteluissa nousi esiin muun muassa mahdollisuus pa-
lauttaa verkkokaupasta tilattu tuote fyysiseen myymälään, minkä kätevyyttä 
arvostettiin.  

”No osaan sanoa ainakin siihen palautukseen, että mullahan kävi niin, et tilaamani 
tuote vähän hajosi muutaman kuukauden päästä siitä ostotilanteesta, niin mahdolli-
suudet oli tietysti lähettää se verkkokaupan kautta tai sitten mennä paikalliseen 
myymälään. Se oli yllättävän helppoa sitte, ku meni sinne myymälään, nii sieltä 
homma hoitu aika nopeasti ja korvaava tuote löyty sitte melkein heti. Sinänsä hyvä 
asia, et jos pystyy asioimaan kummassakin tämmösessä tilanteessa.” (mies8, 26 vuot-
ta) 
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Osa haastateltavista suosi tuotteisiin tutustumista rauhassa etukäteen verkko-
kaupassa, jonka jälkeen he kävivät ostamassa tuotteen fyysisestä myymälästä.  

”Miks (asioin) nimenomaan verkkokaupassa, kai se on meikäläisen perusasenne, että 
mä tykkään tuhertaa rauhassa kotona, miettiä ja kattoo isoo valikoimaa. Useimmiten 
ensin verkon kautta ja sitten vasta myymälään.” (mies17, 64 vuotta) 

Verkkokaupan fyysistä myymälää täydentävinä etuina mainittiin juuri mahdol-
lisuus tutustua tuotteisiin etukäteen, informaation kattavuus, yleinen kätevyys, 
kuten shoppailun riippumattomuus kellonajasta, ja valikoiman laajuus. 

”-- Yleensä viikonloppusin ois aikaa käydä shoppailemassa, mut varsinkin monet 
erikoisliikkeet menee tyyliin kahelta lauantaina kiinni. Mut jos herää puolenpäivän 
aikaan, nii ei huvita lähtee sinne. Kun sitten verkkokaupassa voi kattoo valikoimaa 
kymmenen yhentoista aikaan illalla --.” (nainen7, 29 vuotta) 

5.2 Fyysisen ja digitaalisen palvelumaiseman heikkoudet 

Osa haastateltavista piti fyysisessä myymälässä shoppailua hankalana. Tätä 
perusteltiin muun muassa sillä, että se vei aikaa ja vaati fyysisesti toiseen paik-
kaan siirtymistä. Myös henkilökunta ja muut asiakkaat koettiin joissain tapauk-
sissa häiriöksi, jos haluttiin shoppailla omassa rauhassa. 

”Joo, mä tossa taisin äsken ottaa esille, et omalla kohdalla ainakin tää shoppailu ta-
pahtuu enemmän siellä verkkokaupan puolella. Et siinä ei ehkä sit kiinnitä siihen 
ajankulumiseenkaan niin paljon huomiota. Kun menee kivijalkakauppaan, täytyy 
matkajärjestelyjä ottaa huomioon. Esimerkiks, et millon täytyy viimeistään lähteä 
myymälästä pois, et ehtii bussiin tai kulkuvälineeseen.” (mies16, 41 vuotta)  

Digitaalisen kanavan heikkouksina mainittiin hankalasti toteutettu maksa-
minen, huonot toimitus- ja palautuskäytännöt sekä toimituksen odottaminen. 

”--Tässä kävi just semmonen juttu, että tilasin joitakin osia ja siellä luki verkkokau-
pan sivuilla, että toimitusaika kolme - kahdeksan päivää, ja nyt on kulunu kuukaus 
siitä tilauspäivästä, nii mä oon saanu kolme pakettia sieltä ja vielä ei oo kaikki tullu 
mitä mä tilasin --.” (mies15, 33 vuotta)  

Kanavien etuja ja heikkouksia vertaillessa kävi ilmi, että asiakkaiden näkemys 
tyydyttävästä ostokokemuksesta fyysisessä ja digitaalisessa kanavassa vaihteli 
ostokontekstin mukaan, eli esimerkiksi sen mukaan asioitiinko lähikaupassa vai 
erikoiskaupassa. 

”-- Tai sit joku erikoisliike, niin sit kestää ne ongelmat, kun sä tiedät, et sä et saa niitä 
samoja asioita mistään muualta. Mut sit, jos se on joku esimerkiks tekniikka tai muu 
vastaava, et jos joku yks yritys tai myymälä ei toimi, nii mennään vaan muualle, jos 
ne on semmosia tuotteita, mitä löytyy myös muualta --.” (nainen3, 24 vuotta)  
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5.3 Huonosti toteutetun kanavaintegraation aiheuttama 
turhautuminen 

Haastateltavat myös kuvailivat tilanteita, joissa fyysistä ja digitaalista 
palvelumaisemaa ei oltu integroitu saumattomasti. Etenkin informaation 
sekavuus ja/tai ristiriitaisuus kanavien välillä turhautti haastateltavia. Tämä 
saattoi johtaa esimerkiksi siihen, että asiakasta pompoteltiin turhaan kanavien 
välillä.  

”Tai justiin se, et sä katot jotaki tuotetta, sit meetki myymälään ja sitä ei ookaan siellä 
myymälässä. Gigantillaki yleensä ne tilaa sieltä varastolta sitä ja siks siinä saattaa 
kestää kauan aikaa, siks tavallaan turhaan meet sinne myymälään. Ja sit se kuitenki 
tilataan sulle, ku sä oisit voinu sen saman hoitaa verkkokaupassa.” (nainen14, 36 
vuotta) 

”Ihan tuore kokemus siitä, että tiettyjä tuotteita mainostettiin kaupassa olevaksi, ja 
sitten mä raahauduin aika pitkänki matkan päähän ja myymälässä totesin, että tuote-
ryhmää kyllä oli, mutta isossa osassa oli tyhjät hyllytilat ja siinä kyltti ”mahdollista 
hankkia verkkokaupasta”, eli se oli hukkareissu ja verkkokauppaan.” (mies17, 64 
vuotta) 

”Itestä tuntuu turhauttavalta, että jos menee sinne myymälään jonkun tuotteen pe-
rässä ja siellä ohjataan sitten verkkoon, et tavallaan ihan ku ne ois kaks erillistä ym-
päristöö brändin sisällä, että monesti toivois semmosta sujuvuutta näitten välillä.” 
(nainen5, 25 vuotta) 

 
Myös hinnoittelun epäjohdonmukaisuus kanavien välillä koettiin 
hämmentävänä ja turhauttavana. 

”Se erihintasuus on oikeestaan ainoo mikä mulle tulee mieleen, ehkä mulla vaan pät-
kii, mut just se, et jos on eri hinnalla myymälässä, ku sitte on verkossa, nii se on aika 
hämmentävä asiakkaan kannalta.” (nainen11, 34 vuotta) 

”No sit toinen mikä mulle tulee mieleen on, et verkossa ja myymälässä saattaa olla 
eri hinnat. Verkossa on useemmin esimerkiks alennuksia, kun mitä myymälöissä. Se 
on välillä turhauttavaa --.” (nainen2, 21 vuotta) 

Haastatteluissa nousi esiin myös se, että joillakin jälleenmyyjillä toinen kanava 
saatettiin kokea selvästi huonompana kuin toinen. Lisäksi osalla 
haastateltavista oli kokemuksia erilaisista fyysissä myymälöissä käytettävistä 
myymäläteknologioista, kuten tableteista, mutta niiden ei koettu juurikaan 
parantavan shoppailukokemusta. 

”Mun mielestä noi vermeet, jota voi naputella, niin ne on aika semmosia heikkoja yri-
tyksiä, koska sä voit tehä sen kotona. Et ei sun kannata mennä sinne kivijalkamyy-
mälään niitä näpyttelemään.” (mies15, 33 vuotta)  
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5.4 Kognitiiviset kokemukset fyysisessä ja digitaalisessa palve-
lumaisemassa 

Fyysisessä palvelumaisemassa kognitiiviseen kokemukseen liitettiin henkilö-
kunnan tarjoama informaatio ja osaaminen. 

”Sitten jotkut tuotteet on semmosia, et vertaileminen on tosi hankalaa missään säh-
kösessä järjestelmässä. Sokoksella kävin esimerkiksi sitä varten, et hankin siis hiusten 
hoito- ja laittotuotteita ja siel on kampaamopalvelut siinä yhteydessä, niin se oli 
helppo saada myös hiuslaatuanalyysi siinä mukana.” (nainen5, 25 vuotta) 

”Kun mä ostin ne juoksukengät --, nii mä menin sinne kauppaan ja kysyin, et minkä-
laista kannattas ostaa, nii ne mittasivat jalan, katsoivat miten mä kävelen ja sen mu-
kaan katsoivat, et minkälaiset kengät mun kannattas hommata. Ei mitenkään pystys 
tommosta ite kotona kattoon ja sen perusteella tekis sit jossain verkkokaupassa sen 
päätöksen ilman, että mä ees kokeilisin niitä kenkiä --.” (nainen2, 21 vuotta) 

Kognitiiviset asiakaskokemukset yhdistettiin verkkokauppaan pääasiassa in-
formaation hakemisen osalta. Haastateltavat kuvailivat, että he etsivät ja vertai-
livat tuotteita usein digitaalisessa kanavassa ja pitivät sitä kätevänä. Haastatel-
tavat kokivat, että digitaalinen kanava täydentää fyysistä kanavaa laajalla in-
formaatiollaan. 

”Joo niin mullakin menee yleensä, että jos herää tarve jollekin asialle, nii kyllä se en-
siks käyvään kattomassa netissä, että mitähän se ensinnäkin maksaa ja mitä on tarjol-
la ja sitte jos se vaatii, nii sit mennään paikan päälle kokeilemaan sitä, että onko se 
kannattavaa.” (mies15, 33 vuotta) 

Digitaalisessa kanavassa informaatiota saatiin myös muilta asiakkailta. Haasta-
teltavat kertoivat lukevansa muun muassa muiden asiakkaiden kirjoittamia 
tuotearvosteluja harkitessaan jonkin tuotteen ostamista. 

”Mun mielestä se on tosi hyvä, että voi kirjottaa niitä arvosteluja sinne, nii niistä nä-
kee sitte vähän, et mitä ihmiset on ollu niistä mieltä --.” (mies15, 33 vuotta) 

5.5 Sensoriset kokemukset fyysisessä palvelumaisemassa 

Haastateltavat nostivat esiin sensoriset kokemukset, kun puhuttiin kokemuksis-
ta fyysisessä palvelumaisemassa. Mahdollisuutta päästä testaamaan, sovitta-
maan ja/tai tunnustelemaan tuotteita arvostettiin. Nämä kokemukset rajoit-
tuivat fyysiseen kanavaan, koska digitaalisessa kanavassa haastatteluissa ku-
vailtuja sensorisia kokemuksia ei ole yleensä mahdollista toteuttaa. 
Haastateltavat kertoivat kaipaavansa sensorisia kokemuksia ostaessaan esi-
merkiksi kosmetiikkaa, kankaita, urheiluvälineitä ja ruokaa, mistä johtuen 
tämänkaltaisten tuotteiden ostamisessa suosittiin pääasiassa fyysistä myymälää. 
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”Meikit on semmonen mitkä pitää pystyy kokeilemaan. Koska usein huulipunakin 
voi olla ihan eri värinen, siis se tavara mikä siitä puikosta lähtee irti, ku mitä se puik-
ko on --.” (nainen5, 25 vuotta) 

”Tosta miksi shoppailen nimenomaan myymälässä, niin semmoset artikkelit, jotka 
mielellään ottaa hyppysiinsä ennen, ku tekee päätöksiä. Mulla on tiettyjä, esim. ur-
heiluvälineissä on semmosia, että ei arvaa eikä uskalla tilata verkkokaupasta, vaan se 
täytyy saada testattua käsin mistä on kyse --.” (mies17, 64 vuotta) 

Myös musiikin käyttö fyysisissä myymälöissä synnytti haastateltavissa senso-
risia kokemuksia. 

”Ja kyllähän se mitä siellä kuuluu, minkälaista musiikkia siellä soi, niin kyl se vaikut-
taa siihen minkälainen mieli sulla on. Miltä susta tuntuu, ja se taas voi vaikuttaa sii-
hen ostopäätökseenkin --.” (mies9, 27 vuotta) 

”Jos on jotain häiritsevää musiikkia, nii ainaki itelle tulis semmonen epämiellyttävä 
fiilis ja sit mä en haluu olla siinä kaupassa enää hetkeekään --.” (nainen2, 21 vuotta)  

5.6 Tunnepohjaiset kokemukset fyysisessä ja digitaalisessa 
palvelumaisemassa 

Haastateltavat yhdistivät fyysisen ja digitaalisen palvelumaiseman tunteisiin 
melko epäsuorasti. Pääasiassa tunnepohjaiset kokemukset liitettiin tunteisiin 
henkilökuntaa ja toisia asiakkaita kohtaan. Lisäksi tunnepohjaiset kokemukset 
liitettiin asiakkaiden kokemiin tunteisiin toisten asiakkaiden ja henkilökunnan 
seurassa. Positiivisiin ostokokemuksiin liitettiin sellaisia tunteita, kuten nautin-
to, luottamus, yhteenkuulumisen tunne ja huolehdituksi tai huomioiduksi tu-
lemisen tunne. 

”Aiemmin puhuttiin tästä asiakkaitten huomioimisesta siellä liikkeessä, niin taval-
laan näitten tunteitten ja aistimusten puolesta, niin yleisfiilis mikä siellä liikkeessä on, 
kun astuu sisään ja kiinnitetään huomiota ja osotetaan sitä palvelualttiutta.” (nainen5, 
25 vuotta) 

”Esim. et hymyilee, se tekee jo tosi paljon. Tulee tervetulleempi olo --.” (nainen6, 29 
vuotta) 

Negatiivisista tunnepohjaisista kokemuksista mainittiin pettymys, epäluotta-
mus jälleenmyyjää kohtaan ja välinpitämättömästi kohdelluksi tulemisen tunne. 
Lisäksi tunnepohjaiset kokemukset sekoittuivat osittain sosiaalisten kokemus-
ten kanssa, eli niitä ei erotettu toisistaan. Tunnepohjaisia kokemuksia kuvailtiin 
esimerkiksi sen perusteella, millaisia kokemuksia asiakkailla oli vuorovaiku-
tuksesta henkilökunnan kanssa fyysisessä ja digitaalisessa palvelumaisemassa.  

”Monessa kaupassa tulee se, et must tuntuu, et ne juoksee toiselt puolelt toiselle, sit 
auttaa vaan hirvees kiirees. Et siit tulee itelleki semmonen paniikkifiilis ku myyjillä 
on hirvee paniikki meneillään. Et ei ehi jäähä paikalleen hetkeks.” (nainen1, 20 vuotta) 
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Fyysisessä myymälässä henkilökunnan kanssa syntyneiden kokemusten koetti-
in heijastuvan jälleenmyyjään myös laajemmin. 

”Mä koen, et myyjät vaikuttaa tosi isosti siihen brändikuvaan, se just et miten se 
asiakas kohdataan siellä ympäristössä. Mä ainakin ite muodostan sen oman käsityk-
seni tästä tietystä ketjusta tai liikkeestä aika pitkälti sen perusteella, millasia kohtaa-
misia on ollu.” (nainen7, 29 vuotta) 

5.7 Asiakaspalvelun ja sosiaalisuuden korostunut rooli fyysises-
sä ja digitaalisessa palvelumaisemassa 

Sosiaalisten kokemusten merkitys korostui selvästi sekä fyysisessä että 
digitaalisessa kanavassa. Haastateltavat yhdistivät sosiaaliset kokemukset 
fyysisessä myymälässä muihin asiakkaisiin ja asiakaspalveluun. Muiden 
asiakkaiden koettiin vaikuttavan muun muassa yhteenkuuluvuuden tunteeseen. 
Fyysisessä myymälässä suosittiin enemmän myös perheen tai ystävien seurassa 
shoppailua, kun taas verkkokaupassa shoppailtiin yleensä omassa rauhassa. 
Koska muiden asiakkaiden varsinainen ostamisen prosessi on helposti 
havaittavissa fyysisessä palvelumaisemassa, asiakas saattoi saada muilta 
myymälässä olevilta asiakkailta erilaisia ideoita, joita hän hyödynsi omassa 
toiminnassaan. 

”ehkä se myymäläshoppailu on vähän semmosta sosiaalisempaa, niinku tos sanottiin 
jo, et sen takia saattaa just käyvä näis myymälöis enemmän, koska sitä voi tehä kave-
rin tai perheen kanssa ja sit taas se, jos kaikki istuis yhen koneen ääressä ja kattois ku 
jolleki ostetaan jotain paitaa, nii se ei sitten ihan toimi.” (nainen2, 21 vuotta)  

”Nii kyl sitä tulee välillä tsekkailtuu, ku menee johonki kauppaan, et minkätyylisiä 
asiakkaita siellä on. Sitte joskus, ku mä oon ettiny jotaki tuotetta, nii sit jos mä nään, 
et jollain on ostoskorissa aletuotteita tai muuta, nii pitää kattoo, et mistä suunnasta se 
on tullu. Et löytyiskö sieltä sitten --.” (nainen13, 34 vuotta)   

”Tai sit jossain rättikaupassa ollessa, nii ne on hirveen nuoria nää ketkä ostaa näitä 
Bikbokin vaatteita ja tälleen, et oonkohan mä nyt ihan väärässä paikassa.” (nainen12, 
34 vuotta) 

Vaikka muiden asiakkaiden läsnäolo vaikutti fyysisessä myymälässä 
asiakkaiden sosiaalisiin kokemuksiin, he olivat vain harvoin varsinaisesti 
tekemisissä muiden asiakkaiden kanssa myymälässä. Haastateltavat kuitenkin 
mainitsivat olevansa digitaalisessa kanavassa tekemisissä myös muiden 
asiakkaiden kanssa, esimerkiksi erilaisten verkkoyhteisöjen, kuten sosiaalisen 
median sivustojen tai keskustelupalstojen, välityksellä. Muiden asiakkaiden 
digitaalisen läsnäolon koettiin myös vähentävän koettua riskiä ja lisäävän 
turvallisuuden tunnetta verkkokaupassa. 

Sosiaalisissa kokemuksissa korostui myös asiakaspalvelun läsnäolon 
tärkeys kummassakin kanavassa. Fyysisessä myymälässä arvostettiin sitä, että 
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asiakaspalvelua oli mahdollista saada kasvokkain paikan päällä. 
Asiakaspalvelun läsnäolo lisäsi vakuuttavuuden tunnetta ja tunnetta siitä, että 
asiakkaasta välitetään.  

”Mä mietin enemmän myymälätilaa tilana josta on mahdollisuus saada sitä asiakas-
palvelua. Et mä lähden siitä että lähtökohtasesti kivijalkakaupan tehtävä olis nimen-
omaan mahdollistaa henkilökohtanen asiakaspalvelu. Ja siinä tarviis ehkä enemmän 
huomiota sit siihen myyjien henkilökohtasiin ominaisuuksiin niinku palvelualttiu-
teen esimerkiks. Joka on siinä asiakaskokemuksen kans aika ratkasevassa asemassa --
.” (mies16, 41 vuotta) 

Myös verkkokaupassa asiakaspalvelun läsnäoloa, esimerkiksi asiakaspalve-
luchatin tai sähköpostin välityksellä, arvostettiin. Tämä lisäsi tunnetta siitä, että 
asiakkaasta välitetään.  

”No jälleen myös verkkokaupan puolella kiinnitän huomiota siihen asiakaspalvelun 
saatavuuteen. Sellasessa tilanteessa, jossa oma intressi ois tuotteen ostaminen tai sen 
ostamisen harkitseminen, niin on tärkeää, et saa siihen ostotapahtumaan tukee. Sit-
ten myöskin siinä vaiheessa, kun on tehny sen ostopäätöksen, nii saa myöskin tukee 
sen maksutapahtuman aikana --.” (mies16, 41 vuotta) 

5.8 Luottamuksen ilmeneminen fyysisessä ja digitaalisessa pal-
velumaisemassa 

Paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu ja muiden asiakkaiden läsnäolo nousi-
vat esiin tärkeimpinä luottamuksen lähteinä fyysisessä kanavassa. Luottamus 
saattoi kohdistua tiettyyn asiakaspalvelijaan tai tiettyihin asiakaspalvelijoihin. 

”-- Kyllön apteekki on semmonen, missä mä oon asioinu aina ja ne tietää sen ja taval-
laan oppinu tietämään ne kaikki ketä siel on töissä ja näin, niin hakee sit aina sen 
tuotteen sieltä. Et vaikka ois apteekki vieressä, oot kaupungissa, nii en mee sitä sieltä 
hakemaan, menen aina sen hakemaan Kyllöstä --.” (nainen12, 34 vuotta) 

Myös muiden asiakkaiden ja suositusten koettiin vaikuttavan luottamukseen 
fyysistä myymälää kohtaan. 

”Itse ainakin, jos hankin jotain --, saatan kaverilta kysyä että no, mitäs mieltä oot, nii 
hän saattaa suositella jotain liikettä tai muuta tapaa hankkia se --.” (mies8, 26 vuotta) 

”Saattaa toimia myös toisinpäin tämä, et jos kuulee tutulta, et jollain on ollu hirveen 
huono kokemus jossain tietyssä kaupassa, niin saattaa sitten itse hieman varautu-
neesti suhtautua seuraavalla kerralla, jos ei kerta toimi.” (nainen7, 29 vuotta) 

 
Sosiaalinen kanssakäyminen koettiin luotettavuuden kannalta tärkeäksi asiaksi 
myös verkkokaupassa. Myös niille haastatelluille, jotka arvostivat verkko-
ostamisen “omaa rauhaa”, muiden asiakkaiden ja palveluhenkilökunnan virtu-
aalinen läsnäolo lisäsi luottamusta jälleenmyyjää kohtaan.  Lisäksi fyysisen 
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myymälän sosiaalisten kokemusten koettiin heijastuvan myös digitaaliseen ka-
navaan ja koko jälleenmyyjän brändiin. 

”-- Mä tein verkkokaupassa valituksen tuotteesta, joka oli vääränlainen. Siinä oli sili-
konia, mitä mä en kestä ja niissä ei pitäny olla silikonia ja sielt tuli sit rahat takasin 
saman päivän aikana --.” (nainen3, 24 vuotta) 

”Verkkokauppa ja myymälä ovat yhtä, ei niitä voi mielessä alkaa erotella. Siin on se 
yks brändi ja se on että mitä sieltä tulee, ihan sama kummasta tuubasta, nii kyllä se 
vaikuttaa siihen kokonaisuuteen.” (nainen11, 34 vuotta) 

Sosiaalisiin kokemuksiin ja luottamukseen liittyvät löydökset on koottu 
taulukkoon 2. 

TAULUKKO 2 Sosiaaliset kokemukset ja luottamus fyysisessä ja digitaalisessa palvelumai-
semassa 

Kanava Sosiaaliset kokemukset Miten luottamus ilmenee ? 

Fyysinen myymälä - Muut asiakkaat, 
yhteenkuuluvuuden 
tunne 

- Asiakaspalvelu 
paikan päällä, 
vakuuttavuus ja 
tunne siitä, että 
asiakkaasta 
välitetään 

- Luottamus tiettyä 
asiakaspalvelijaa tai 
asiakaspalvelijoita 
kohtaan tietyssä 
myymälässä 

- Suositusten ja 
muiden asiakkaiden 
läsnäolon 
aikaansaama 
luottamus 

Verkkokauppa - Muiden asiakkaiden 
läsnäolo 
digitaalisesti 
vähentää koettua 
riskiä, 
turvallisuuden 
tunne 

- Verkkoyhteisö, 
yhteenkuuluvuuden 
tunne 

- Asiakaspalvelun 
läsnäolo (esim. chat, 
sähköposti, faq), 
tunne siitä, että 
asiakkaasta 
välitetään 

- Fyysisen myymälän 
kokemusten 
heijastama 
luottamus 

- Nettisuositusten ja 
muiden asiakkaiden 
digitaalisen 
läsnäolon 
aikaansaama 
luottamus 

- Reagoivan ja 
tavoitettavissa 
olevan 
asiakaspalvelun 
luoma luottamus 
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen löydöksiä peilaten niitä kirjallisuus-
katsaukseen. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen rajoituksia, luotettavuutta ja mer-
kitystä. Lopuksi esitetään tutkielman yhteenveto. 

6.1 Löydösten pohdintaa 

Haastateltavat kokivat, että fyysisellä ja digitaalisella kanavalla oli toisiaan täy-
dentävä rooli. Kun haastateltavat kuvailivat tilanteita, joissa fyysinen myymälä 
ja verkkokauppa olivat täydentäneet toisiaan, he mainitsivat esimerkkinä muun 
muassa mahdollisuuden palauttaa verkkokauppatilaus myymälään. Osa haas-
tateltavista taas käytti verkkokauppaa tuotteiden selailuun ennakolta, minkä 
jälkeen he menivät tutustumaan tuotteisiin tarkemmin fyysiseen myymälään. 
Toisin sanoen asiakkaat käyttivät verkkokauppaa kognitiivisen informaation 
hankkimisiin ja täydensivät tätä fyysisen myymälän tarjoamalla sensorisella 
informaatiolla. Piotrowiczin ja Cuthbertsonin (2014) mukaan tässä tapauksessa 
kanavien integraatiossa on onnistuttu, sillä heidän mukaansa digitaalisen kana-
van tulisi muun muassa ohjata asiakkaita fyysisiin myymälöihin ja kannustaa 
heitä kasvokkain tapahtuvaan kontaktiin myyjän kanssa. Myös Berman ja 
Thelen (2004) tunnistivat, että fyysisellä ja digitaalisella kanavalla on kanava-
kohtaisia etuja, jotka täydentävät toisiaan.  

 Haastatteluissa myös ilmeni, että kun kanavia tarkasteltiin toisistaan eril-
lään, niistä löydettiin kanavakohtaisia heikkouksia. Piotrowicz ja Cuthbertson 
(2014) kirjoittavatkin, että tämä saattaa korostua etenkin tilanteessa, jossa yritys 
ei ole onnistunut kanavaintegraatiossa, vaan kohtelee fyysistä ja digitaalista 
kanavaa toisistaan erillisinä kanavina. Haastatteluissa nousi myös esiin, että 
huonosti toteutettu kanavaintegraatio aiheutti haastateltavissa turhautumista. 
Etenkin informaation sekavuus ja ristiriitaisuus kanavien välillä koettiin on-
gelmaksi. Esimerkkinä mainittiin muun muassa hinnoittelun epäjohdonmukai-
suus kanavien halki. Myös Piotrowiczin ja Cuthbertsonin (2014) mukaan asiak-
kaat ovat varovaisia hinnoitteluun liittyvissä asioissa. Tämä lisäksi myös Ber-
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man ja Thelen (2004) kehottavat kiinnittämään huomiota tuotteiden hinnoitte-
luun kanavien halki.   

Lisäksi haastatteluissa nousi esiin, että asiakkaat eivät kokeneet tärkeäksi 
sitä, että kanavista yritetään tehdä täysin identtisiä, vaan eri asiat painottuivat 
tärkeytensä puolesta kanavissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka 
asiakkaat halusivat henkilökohtaista palvelua ja mahdollisuuden sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen henkilökunnan kanssa fyysisessä myymälässä, he eivät 
odottaneet, että verkkokaupan asiakaspalvelu olisi täysin samanmuotoista. Li-
säksi muun muassa myymäläteknologioita ei koettu tärkeäksi elementiksi fyy-
sisessä myymälässä. Tulosten valossa asiakasta ei ole välttämätöntä pakottaa 
käyttämään teknologioita, vaan niitä käyttävät palveluhenkilöstö ja -prosesssit, 
jolloin asiakkaat ja henkilökunta voivat keskittyä paremmin todelliseen vuoro-
vaikutukseen asiakaspalvelutilanteessa. 

 Asiakaskokemuksen neljästä osa-alueesta etenkin sosiaalisen kokemuk-
sen tärkeys korostui sekä fyysisessä että digitaalisessa kanavassa. Haastatelta-
vat painottivat asiakaspalvelun tärkeyttä kummassakin kanavassa. Asiakaspal-
velun tärkeyttä puoltavat myös aiemmat tutkimukset, joissa on todettu, että 
asiakkaiden ja palveluhenkilökunnan välisellä kanssakäymisellä on selkeä vai-
kutus koettuun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen (Zomerdijk & Voss, 2010; De 
Ruyter & Wetzels, 2000). Paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu ja muiden 
asiakkaiden läsnäolo nousivat esiin myös tärkeimpinä luottamuksen lähteinä 
fyysisessä kanavassa. Tämä heijastui myös digitaaliseen kanavaan ja koko 
kauppabrändiin. Lisäksi sosiaalinen kanssakäyminen koettiin luotettavuuden 
kannalta tärkeäksi asiaksi myös digitaalisessa kanavassa. Löydöksistä voidaan-
kin päätellä, että asiakkaat eivät välttämättä erottele eri kanavissa 
muodostuneita kokemuksiaan. Jos he kokevat saavansa hyvää palvelua jäl-
leenmyyjän verkkokaupassa, he odottavat saavansa samantasoista palvelua 
myös fyysisessä myymälässä.   Myös Piotrowiczin ja Cuthbertsonin (2014) mu-
kaan asiakkaat odottavat saavansa yhtenäistä palvelua huolimatta siitä, mitä 
kanavaa he käyttävät. Tutkielman löydösten pohjalta voidaan esittää päätelmä, 
että kaikkikanavaisten yritysten on kannattavaa panostaa kanavaintegraation 
toteuttamiseen mahdollistaakseen saumattoman asiakaskokemuksen. 

6.2 Tutkimuksen rajoitteet, luotettavuus ja merkitys 

Tämän tutkimuksen tutkimusyksikkönä oli pienehkössä kaupungissa asuva 
suomalainen omnichannel-kuluttaja, mikä rajoittaa tutkimuksen yleistettävyyt-
tä. Lisäksi asiakaskokemusta tarkasteltiin erikoiskaupan kontekstissa, mikä 
asettaa myös rajoituksia löydösten yleistettävyydelle. Tutkimuksen toteutus ja 
eteneminen pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tutkimusraportissa, 
millä haluttiin lisätä tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja parantaa sen toistettavuutta. 
Myös erilaiset tutkimuksen tekoon liittyvät valinnat pyrittiin perustelemaan 
uskottavasti tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi. 

Tulosten merkitystä pohtiessa voidaan todeta, että tutkielmassa tehdyt 
löydökset tukevat aiempien tutkimusten osoittamaa käsitystä siitä, että asiak-
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kaat odottavat asiakaskokemuksen jatkuvan eheänä kanavien halki. Tästä voi-
daan myös tehdä johtopäätös, että yritysten on kannattavaa panostaa saumat-
toman kanavaintegraation toteuttamiseen kanavien välillä, mikä on myös todet-
tu aiemmissa tutkimuksissa. Käytännössä löydöksiä voidaan hyödyntää esi-
merkiksi kaikkikanavaisen palvelukonseptin kehittämisessä ja miettiessä, mitä 
fyysisen ja digitaalisen kanavan integraatiossa tulee ottaa huomioon. 

6.3 Tutkimuskysymykseen vastaaminen 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli antaa ymmärrystä asiakaskokemuksen 
muodostumisesta kaupan digitalisoituneessa palvelumaisemassa. Tavoitteen 
pohjalta tutkimuskysymykseksi muodostui: Miten asiakaskokemus rakentuu 
halki digitaalisen ja fyysisen palvelumaiseman? Tutkielmassa tehtiin kirjalli-
suuskatsaus ja fokusryhmähaastatteluja, joiden perusteella pyrittiin saamaan 
vastaus tutkimuskysymykseen. Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen löydök-
set on tiivistetty kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen pyramidimalliin (kuvio 
1). Neljästä osasta muodostuva pyramidi havainnollistaa, miten asiakaskoke-
mus rakentuu kaikkikanavaisessa kaupassa. Pyramidin pohjalla ovat fyysinen 
ja digitaalinen palvelumaisema, joita yhdistää kanavaintegraatio. Kun kanavat 
on yhdistetty saumattomasti, asiakasta ei pompotella fyysisen myymälän ja 
verkkokaupan välillä, vaan kanavat ovat tietoisia toisistaan. Lisäksi fyysisen 
palvelumaiseman sensorinen informaatio ja digitaalisen palvelumaiseman in-
formaation laajuus, saatavuus ja vertailtavuus täydentävät toisiaan. Kanavain-
tegraatio tukee pyramidin huipulla olevaa kaikkikanavaista asiakaskokemusta. 
Asiakas kokee palvelun saumattomasti halki kanavien ja osakokemukset on 
räätälöity sopimaan fyysisen ja digitaalisen palvelumaiseman kanavakonteks-
tiin. 
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KUVIO 1 Kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen pyramidimalli 

6.4 Yhteenveto 

Löydösten perusteella asiakkaiden näkemys tyydyttävästä ostokokemuksesta 
vaihtelee ostokontekstin ja persoonallisten sekä sosiaalisten tekijöiden mukaan. 
Haastateltavat myös kokivat, että fyysisellä ja digitaalisella kanavalla oli toisi-
aan täydentävä rooli. Jos kanavat oli integroitu huonosti keskenään, se aiheutti 
turhautumista. Etenkin informaation sekavuutta ja ristiriitaisuutta kanavien 
välillä pidettiin ongelmallisena. Tämän lisäksi sosiaalisuuden merkitys nousi 
selvästi esiin sekä digitaalisessa että fyysisessä kanavassa. Myös paikan päällä 
tapahtuva asiakaspalvelu ja muiden asiakkaiden läsnäolo nousivat esiin tärke-
impinä luottamuksen lähteinä fyysisessä kanavassa. Tämä heijastui myös digi-
taaliseen kanavaan ja koko kauppabrändiin. Sosiaalinen kanssakäyminen 
koettiin luotettavuuden kannalta tärkeäksi asiaksi myös digitaalisessa kanavas-
sa. Myös niille haastatelluille, jotka arvostivat verkko-ostamisen “omaa rauhaa”, 
muiden asiakkaiden ja palveluhenkilökunnan virtuaalinen läsnäolo lisäsi 
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luottamusta brändiä kohtaan vähentämällä koettua riskiä. Lisäksi asiakkaat 
odottivat palvelun laadun olevan eheää kanavien halki. 

Tässä tutkimuksessa sivuttiin vain teknologioita, jotka ovat palvelumai-
semassa asiakkaiden käytettävissä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitelty tek-
nologioita, joita palveluhenkilökunta ja liikkeenjohto käyttävät asiakaskoke-
muksen parantamiseksi. Näillä kulissien takana olevilla teknologioilla voi olla 
suuri merkitys asiakaskokemuksen sujuvuudelle ja siihen, kuinka kanavat saa-
daan pelaamaan yhteen (ks. Zomerdijk & Voss, 2010; Rigby, 2011). Tämän takia 
jatkotutkimusaiheeksi ehdotetaankin henkilöstön ja liikkeenjohdon haastatte-
lemista siitä, kuinka näitä teknologioita on osattu hyödyntää ja millaisia odo-
tuksia niihin liittyy. 
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LIITE 1 HAASTATTELUKYSYMYKSET 

OHJEISTUS 
 

• Vapaata ja avointa keskustelua omien käsitysten ja kokemusten pohjalta 

• Kootaan erilaisia näkemyksiä 

• Kirjallinen suostumus 

• Keskustelu nauhoitetaan osallistujien luvalla 

• Aineisto käsitellään anonyymisti, osallistuminen luottamuksellista 

• Aikaa noin tunti 

 

1.TEEMA: MYYMÄLÄ JA VERKKOKAUPPA 
 

• Ajattele jotain kauppaa, jonka sekä myymälätilassa että verkkokaupassa 

olet asioinut  

 

• Kirjoita kokemuksistasi muutamalla sanalla tai virkkeellä 

 

• Kerro etunimesi ja kuvaile kokemustasi lyhyesti 

 

• Mistä asioista hyvä myymälätila koostuu?  

 

• Miksi ja millä tavoin nämä asiat ovat tärkeitä?  

 

• Mistä asioista hyvä verkkokauppa koostuu?  

 

• Miksi ja millä tavoin nämä asiat ovat tärkeitä? 

 

• Kerro kuinka jonkin kaupan myymälätila ja verkkokauppa ovat täyden-

täneet toisiaan? 

 

• Voitko antaa esimerkkejä?  

 

• Kuinka jonkin kaupan toimiminen sekä verkossa että myymälätiloissa on 

tuottanut sinulle ylimääräistä vaivaa? 

 

• Voitko antaa esimerkkejä? 
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• Kerro mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että asioit toisinaan nimen-

omaan myymälätilassa?  

 

• Entä mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että olet toisinaan käynyt ni-

menomaan verkkokaupassa? 

 

• Vaikuttavatko kokemuksesi jonkin tietyn kaupan myymälätilasta siihen, 

kuinka koet saman kaupan verkkokaupan? 

 

• Entä kokemuksesi verkkokaupasta siihen, kuinka koet myymälätilan? 

 

 
 
2.TEEMA: KOKEMUS 
 

• Miten kuvailisit hyvää kokemusta kaupassa asioimisesta?  

 

• Entä huonoa? 

 

• Kuvaile tunteita ja aistimuksia, joita näihin kokemuksiin liittyy? 

 

• Saiko kokemus sinut ajattelemaan tai toimimaan jotenkin?  

 

• Kuinka asioiminen saman kaupan myymälätilassa ja verkkokaupassa on 

vaikuttanut siihen, miten koet kyseisen kaupan brandin? 

 

• Onko jommallakummalla kanavalla (myymälätila tai verkkokauppa) 

suurempi vaikutus brandikuvaasi? 

 

• Mitkä myymälätilan ja verkkokaupan ulkopuoliset tekijät vaikuttavat 

kokemukseesi? 

 

3.TEEMA: USKOLLISUUS 
 

• Miten uskollisuus jotakin kauppaa kohtaan ilmenee käyttäytymisessäsi? 

 

• Jos koet uskollisuutta, kohdistuuko uskollisuutesi jonkin kaupan koko 

brandiin? 
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• Vai kohdistuuko uskollisuus ainoastaan esimerkiksi tiettyyn myymälään 

tai vaikka vain verkkokauppaan? 

 

• Mikä voisi rikkoa suhteesi johonkin jälleenmyyjään?  
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LIITE 2 KIRJALLINEN SUOSTUMUS OSALLISTUMISESTA 
RYHMÄHAASTATTELUUN 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS OSALLISTUMISESTA RYHMÄHAASTAT-
TELUUN 
 
Suostun omasta tahdostani ryhmähaastatteluun ja annan tutkijoille luvan 
nauhoittaa keskustelun.  
 
Lainauksia keskustelusta ja tekemiäni muistiinpanoja voidaan käyttää 
opinnäytetöissä ja tieteellisissä julkaisuissa niin, että henkilöllisyyteni ei käy 
ilmi lainauksista.  
 
Tieteellisten julkaisujen toimitukset saavat ottaa minuun yhteyttä antamani 
yhteystiedon kautta vahvistaakseen keskustelun aitouden.  
 
Antamiani henkilö- ja yhteystietoja säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä 
käytetä markkinointitarkoituksiin. 
 
Allekirjoitus: 
Nimen selvennys (kokonimi): 
Aika ja paikka: 
Omavalintainen yhteystieto (esim. puhelinnumero tai sähköpostiosoite): 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 
Ikäsi:  
Nykyinen toimesi: 
Koulutuksesi (viimeisin tai korkein suorittamasi tutkinto): 
 


