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KETKA'?
Matti Leppéiniemi ja Janne Hepola

K77,‘ VTM Matti Leppa'niemi on jyvds-
ky/dn y/iopiston kauppakorkeakou/un
y/iopistonopettaja. Hdnen tutki-
muksensa ovat kdsite/leet erityisesti
ku/uttajakdyttdytymistd, pa/ve/u/iike-
toimintaa, digitaa/ista markkinointia
ja asiakkuuksienjohtamista. Leppdni-
emi on o//ut mukana useissa /aajoissa
tutkimushankkeissaja hdn on tehnyt
tiivista' tutkimusyhteistyotd lukuisten
kotimaistenja kansainvd/isten yri-
tysten sekc'i organisaatioiden kanssa.
Leppdniemi on myos aktiivinen /iik-
keenjohdon kou/uttajaja konsultti.

KTMjanne Hepo/a toimiiy/iopiston-
opettajana jyvdsky/a'n y/iopiston
kauppakorkeakou/ussa. Ha'nen
loppumetrei/ld o/eva vdito'skirjansa
kdsitte/ee ku/uttajan sitoutumisen
merkitystc'i, mittaamista sekd sen
re/evanssia kdytdnno'n liike-e/a'mdssa'.
Ha'nen vditoskirja-artikke/insa
The effect ofsensory brand experience
and involvement on brand equity
directly and indirect/y through
consumer brand engagement sai
kansainvd/isen tunnustuspa/kinnon
kustannusyhtio' Emera/di/ta.



Q/133

ASIAKKAAN OSALLISTUMINEN
— KASITEJA MITTAAMISEN
HAASTEET

siakkaiden osallistuminen on
A elintarkeaa yrityksen me-

nestymisen kannalta,ja niin
tutkijat kuin liikkeenjohtajatkin ovat
erittain kiinnostuneita tasta modernin
markkinoinnin ja viestinnan ilmifista.
Kyseessa on kuitenkin haastava kasite,
eika osallistumisen maaritelmasta tai
mittaamisesta ole selkeaa yksimieli-
syytta. Yleisesti ottaen kannustamme
kriittiseen tarkasteluun, silla monet
osallistumisen maaritelméit poikkea-
vat merkittéivasti toisistaan eivatka
mittauskaytanteet laheskaan aina ole
mittausteorian mukaisia.Tama aiheut-
taa suuria haasteita, kun tulkitaan
empiirisia tutkimustuloksia ja pyritaan
tekemaan niiden perusteella liiketoi-
minnallisesti kannattavia paéitéksifi.
Tasta syysta taman artikkelin tarkoi-
tuksena on muodostaa kokonaiskuva
asiakkaan osallistumisen maaritelmis-
ta seka mittauskaytanteista erityisesti
markkinoinnin kirjallisuudessa.

johdanto

Osallistumisesta (engl. engagement)
puhutaan nykyaan yha enenevissa maarin
niin tutkijoiden kuin liikkeenjohtajienkin
keskuudessa. Viime vuosina tutkijat ovat
ehdottaneet osallistumisen maaritelmia
(van Doom ym.2010), kehittaneet mitta-

nakemyksia osallistumisen vaikutuksista

ja siihen vaikuttavista tekijéista (Kumar &
Pansari 2016). Tiltkimuksissa on havaittu,
etta asiakkaiden ja tyc'intekijéiden osallis-

_ tuminen on tarkeaa yrityksen menestymi-
sen kannalta (Emt.).

Osallistuminen on kuitenkin ilmic'ina
abstrakti, eika tutkijoilla tai liikkeenjohta-

E jilla ole yhteisymmarrysta siita, mita silla
ylipaataan tarkoitetaan. Monet tutkijat
ovat sita mielta, ett'a osallistuminen on
asiakkaan vastikkeetonta toimintaa (van
Doom ym. 2010), jota ilmentaa esimer-

5 kiksi suosittelu, palautteen antaminen tai
sisallén jakaminen. Osa tutkijoista taas

= tarkastelee osallistumista psykologisesta
néikékulmasta ja mieltaa osallistuminen

' esimerkiksi motivaationa (Algesheimer
ym. 2005), kokemuksena (Calder ym. 2009)
tai huomion yllapitamisena (Cian ym.
2014).

Koska osallistumisella on lukemattomia
maaritelmia, ei ole yllattavaa, etta sita
my6s mitataan niin akateemisissa kuin

5 kaupallisissakin tutkimuksissa lukuisil-
la eri tavoilla. Lisaksi osallistumista on
mitattu hyvin monissa eri konteksteissa,
kuten sosiaalinen media, brandit, media
ja verkkoyhteisét. Tama lisaa entisestaan
kaytettyjen mittareiden kirjoa. Muun
muassa nama asiat ovat johtaneet vaista-
mattémasti tilanteeseen, jossa tutkimustu-
losten tulkinta on aarimmaisen haasteel-

E lista ja saattaa johtaa helposti virheellisiin
johtopaatéksiin.

Yllamainituista syista pyrimme tassa
artikkelissa johdattelemaan lukijamme
lapi terminologisen viidakon ja muodos-

reita (Hollebeek ym. 2014) seka tarjonneet
nakékulmista, joista osallistumista on 1a-
tamaan kokonaiskuvan eri teoreettisista
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hestytty erityisesti markkinoinnin parissa
viimeisten vuosien aikana. Tarkastelujem-
me perusteella esitémme, ettéi osallistu-
Ininen 0n moniulotteinen, dynaaminen ja
vuorovaikutteinen ilmié, joka muodostuu
kolmesta ulottuvuudesta: kognitiivinen,
emotionaalinen ja kéiyttéiytymisperustei-
nen (behavioraalinen) osallistuminen.
Liséksi muodostamme yleiskuvan osallis-
tumiseen liittyvisté mittauskéiytéinteistéi ja
pyrimme tarjoamaan evfifit, joiden avulla
lukij a voi vélttéé suurimmat mittaami-
seen liittyvét sudenkuopat. Léhestymme
aihetta ulkoisten sidosryhmien néikc'ikul-
masta ja selkeyden vuoksi keskitymme
nimenomaan asiakkaiden osallistumisen
tarkasteluun.

Asiakkaan osallistumisen mfifiritelméit

Engagement-termille ei ole olemassa
yleisesti hyvfiksyttyé suomennosta. Usein
nékee kéiytettévéin termejé osallistami-
nen ja osallistuminen. Tissé artikkelissa
kéytémme termié osallistuminen, koska se
ilmentéiél mielestéimme parhaiten asiak-
kaan sekéi psykologista etté toiminnallista
(kéiyttéiytyminen) vuorovaikutusta osallis-
tumisen kohteen kanssa. Lisfiksi miellZa'm-
me, etté osallistaminen viittaa ensisijaisesti
yritysnéikc'ikulmaan, jolloin osallistaminen
tarkoittaa yrityksen suunnitelmallisia toi-
Inenpiteité, joiden tarkoituksena on liséitéi
eri sidosryhmétoimijoiden psykologista tai
toiminnallista osallistumista toivottuun
kohteeseen.

Kéiyttéméémme termié osallistumi-
nen ei pidz'al sekoittaa englanninkieliseen
termiin participation. Termej 51 engagement
ja participation kéiytetéién kirjallisuudessa

usein samaa tarkoittavassa merkitykses-
séi (ks. Dong & Sivakumar 2017), mutta
tissé artikkelissa engagement néihdéién
kokonaisvaltaisempana tenninéi kuin
participation. Engagement huomioi asiak-
kaan psykologisen osallistumisen, mutta
mielléimrne, ettfiparticipation viittaa
ensisijaisesti kéyttéytymiseen tai toimin-
taan, jolloin se on osa kéiyttéiytymisperus-
teista osallistumista (ks. Johnston 2018).
Kéiyttéytymisperusteista osallistumista 0n
esimerkiksi se, kun kuluttaja osallistuu
kaupallisen median, kuten verkkoleh-
den siséilléntuotantoon (MalInelin 8:
Villi 2017), tai tuottaa siséltééi sosiaali-
sen mediaan (Villi & Matikainen 2016).
KZa'yttéiméifimme termifi ei pidfi myéskfiéin
sekoittaa englanninkieliseen termiin
commitment, jota 0n pitkéiéin tarkasteltu
viestintéi-, markkinointi- ja organisaatiotut-
kimuksessa. Suomenkielisessé tutkimuk-
sessa commitment-termi on tyypillisesti
kialéinnetty sitoutumiseksi. Vaikka termin
engagement voisi periaatteessa kéiéntéiéi
myos sitoutumiseksi, niin selkeyden vuoksi
kéytémme termié osallistuminen.

Osallistumiseen liittyvifi termejéi kéy-
tetéién tutkimuksissa ja yleisesséi keskus-
telussa hyvin kirjavasti. Erilaisia asiakkai-
den osallistumisen méiéiritelmi'al loytyy
kirjallisuudesta helposti kymmenié. Jotta
lukija kykenisi muodostamaan selkeéin k0-
konaiskuvan asiakkaiden osallistumisesta
ja kehittéiméiéin osallistumista omassa asia-
kaskunnassaan, 0n ensiarvoisen téirkeéiéi
ymmértéé, misté eri tekijoistéi osallistumi-
nen muodostuu. EsitteleInme seuraavaksi
asiakkaiden osallistumiseen liittyvéin katta-
van kirjallisuuskatsauksemme (Hepola 8:
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Leppéiniemi 2019a) keskeisimméit tulokset
tiiviisti.

Yleisesti ottaen tutkijat ovat kohtuulli-
sen yksimielisié yhdestéi asiasta: osallistu-
minen ilmentfié vuorovaikutustilanteita,
joihin liittyvéit toimija (esim. asiakas tai
kuluttaja) ja osallistumisen kohde (esim.
yritys, bréindi, tuote, palvelu tai mainos)
(esim. Brodie ym. 2011). Vaikka tutkijat
léihestyvéit osallistumista monesta eri
néikékulmasta, on léhestymistavoissa 16y-
dettéivisséi yhteisié piirteité. Kun keskity-
té'léin asiakkaan osallistumisen yksittéiiseen
kohteeseen, voidaan Inéiéritelmét jakaa
kolmeen eri péiékategoriaan:

1) Osallistuminen ilmenee kéiyttfiy-
tymisenéi (esim. Pansari & Kumar
2017; van Doorn ym. 2010).

2) Osallistuminen ilmenee psykolo-
gisena tilana (esim. Algesheimer
ym. 2005; Calder ym. 2009).

3) Osallistuminen ilmenee sekéi kéiyt-
tfiytymisenéi ettfi psykologisena
tilana (esim. Hollebeek ym. 2014;
Hollebeek yIn. 2019).

Kfiyttéiytymisperusteinen
osallistuminen

Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettéi
tutkijat, jotka léhestyvéit osallistumista
asiakkaiden kéyttéiytymisen néikc'ikulmasta,
ovat kohtuullisen yksimielisiéi osallistu-
misen méiéritelméisté. Tutkijoiden vilillé
on kuitenkin selkeité néikemyseroja siité,
missé kaikissa kélyttéytymisen eri muo-
doissa osallistuminen voi ilmetéi. Periaat-
teessa kéyttéiytymisperusteisen osallistu-
misen méiéritelm'alt voidaan jakaa kahteen
ryhmiiéin:

/ 135

1) Asiakkaan osallistuminen (esim.
palautteen anto tai suosittelu) on
vastikkeetonta toimintaa eli siihen
ei liity rahallista vaihdantaa.
Asiakkaan osallistumiseen voi liit-
tyé seké rahallista vaihdantaa etté
vastikkeetonta toimintaa.

2)

Monet tutkijat ovat omaksuneet néike-
I myksen, etté osallistuminen ilmenee

ainoastaan asiakkaan vastikkeettomana
kéiyttéytymisenéi (esim. van Doorn ym.
2010). On kuitenkin perustellusti esitetty,
ettéi myés vaihdantaan liittyvél kéiyttéiyty-

_ minen ilmentééi asiakkaan osallistumista
(Kumar ym. 2010). On helppo yhtyéi téihéin

i mielipiteeseen, kun tarkastelee kaikkia eri
muotoja, miten asiakas voi 011a teke-
misisséi yrityksen kanssa — téilléin myés
ostaminen on luonnollinen osa asiakkaan
osallistumista (Kumar & Pansari 2016;
Pansari 8r Kumar 2017). Kun omaksumme
témén laajemman néikékulman, voimme
perustellusti todeta, ett'al kéyttfiytymispe-
rusteinen osallistuminen siséltéié kaikki
asiakkaan kéyttéytymisen muodot, joihin
asiakas kéiyttéiéi energiaa ollessaan tekemi-
sisséi yrityksen kanssa (Hepola 8r Leppéi-
niemi 2019b).

‘ Asiakkaan osallistumisen aktiivisuus
voi vaihdella suuresti. Héin voi 011a osallis-
tumatta (non-engaged) tai osallistua erit-

E téiin aktiivisesti (highly engaged) ollessaan
tekemisisséi yrityksen kanssa. Osallistu-

I misella on kuitenkin myés valenssi, joka
tarkoittaa sité, etté osallistumisella on seu-
rauksia, jotka voivat vaihdella positiivises-
ta negatiiviseen. Esimerkiksi kun asiakas
kirjoittaa yrityksestéi ylistéiviéi kommentte-
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ja tai jakaa aktiivisesti kavereilleen yritystéi
ilmenemismuodoille (esim. Kumar ym.
2010), mutta téilléi hetkell'al ei ole olemassa
vahvaa yhteisymmérrystéi kélyttéiytymisen
eri muodoista. Osallistumista ilmentéi-
vén kéiyttéiytymisen eri muodot voidaan
kuitenkin jakaa viiteen eri pfiékategoriaan
(Hepola 8r Leppéiniemi 2019b):

kehuvia arvioita, osallistumisen valenssi
on vahvasti positiivinen. Asiakas voi kui-
tenkin 011a myés syvé'lsti pettynyt yrityksen
toimintaan ja purkaa tyytymiittémyyttfién
kirjoittamalla yrityksestéi negatiivisia
kommentteja esimerkiksi Facebookissa
tai haukkumalla yritysté kavereilleen.
Tilléin osallistumisen valenssi on vahvasti
negatiivinen.

Néiden esimerkkien valossa on perus-
teltua esittéé, etté osallistumiskéyttéyty-
misen valenssia tulisi tarkastella yrityksen
néikékulmasta. Asiakkaan positiivinen tai
negatiivinen osallistumiskélyttéiytyminen
vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti ai-
noastaan yritykseen eli tuottaa yritykselle
arvoa tai tuhoaa sitii.Asiakkaa11e osallistu-
miskéyttéiytymiselléi ei ole léhtékohtaisesti
valenssia, koska kéyttéytymisen synnyt-
téimZa' kokemus ja siihen liittyvéi subjek-
tiivinen tulkinta méi'alrittéivét sen, onko
osallistumiskéyttéiytyminen asiakkaalle

Néiin ollen osallistumiskéiyttéiytyminen
ilmentéiéi ainoastaan asiakkaan positii-
visia tai negatiivisia ajatuksia (kognitii-
vinen osallistuminen) ja positiivisia tai
negatiivisia emootioita (emotionaalinen
osallistuminen) osallistumisen kohteesta.
Vastaavasti taas kéiyttéytymisen synnyt-
téivét kokemukset vaikuttavat asiakkaan
aikaisempiin ajatuksiin ja emootioihin.
Osallistuminen on siten dynaaminen
kokonaisuus, jossa osallistumisen kaikki
kolme eri ulottuvuutta ovat jatkuvassa
vuorovaikutuksessa keskenééin (Malthouse
8: Calder 2018).

Tutkimukset esittz'ivéit useita eri viite-

kehyksiéi osallistumiskéyttéiytymisen eri

1) ostaminen (esim. asiakas ostaa
auton kaupasta)

2) tuotteen tai palvelun kuluttaminen
(esim. asiakas ajaa autolla)

3) informaation kuluttaminen (esim.
asiakas lukee auton ohjekirjaa)

4) vertaistuen antaminen (esim. asia-
kas suosittelee autoa ystéivfilleen)

5) tuotteen tai palvelun kehittc'iminen
tai heikentc'iminen (esim. asiakas
antaa yritykselle palautetta
autosta).

Nékemyksemme mukaan néméi viisi
positiivinen vai negatiivinen (Li ym. 2018).

kéiyttéiytymisperusteisen osallistumisen
tarkastelun toimialasta riippumatta.
Asiakkaan osallistumiskélyttfiytymisesséi
saattaa kuitenkin 011a vaihtelua, joka riip-
puu osallistumisen kohteesta ja yrityksen
tarjoamista mahdollisuuksista.

péiéikategoriaa mahdollistavat asiakkaan

Otetaan esimerkiksi kaksi toisistaan
poikkeavaa tuotetta: kumisaappaat ja
sanomalehti. Molemmat tuotteet ostetaan
ja kulutetaan. Molempiin tuotteisiin voi
liittyéi myés informaation kuluttamista.
Asiakkaat voivat esimerkiksi katsella tuot-
teisiin liittyviéi mainoksia, lukea tuotear-
vioita ja osallistua tuotteita valmistavien
tai markkinoivien yritysten jérjestéimiin
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kokemuksiaan tuotteista. Kumisaappaiden
kéiyttéijéi voi 011a tyytyvéinen saappaiden
laatuun ja kehua niité ystéivilleen. Hén
voi myés pitéé saappaiden ulkonéic'istéi j a
ladata niisté kuvia sosiaaliseen mediaan.
Samalla tavalla sanomalehden lukija voi
011a tyytyvélinen sanomalehden toimituk-
selliseen siséltéc'in ja suositella lehteé ystéi-
villeen. Héin voi myés jakaa sanomalehden
sisfiltéé sosiaalisessa mediassa. Mutta kun
tarkastellaan asiakkaiden mahdollisuutta
osallistua tuotteiden kehittéimistyc'ihén,
niin néiden kahden tuotteen véilillé voi
ilmeté eroja. Asiakkaan on luultavasti
haastavaa osallistua kumisaappaiden ke-
hitystyéhc'in. Todennéikéisesti héinen ainoa
mahdollisuutensa osallistua tuotekehityk-
seen on léihettéié palautetta (esim. rapor-
toida havaitsemiaan puutteita tai esittéiéi
kehittéimisideoita) saappaita valmistavalle
yritykselle. Vastaavasti taas sanomalehtiyh-
tién asiakkaalla on léhtc'ikohtaisesti moni-
muotoisemmat mahdollisuudet osallistua
sanomalehden toimituksellisen siséillén
tuottamiseen. Hén voi esimerkiksi léhet-
tééi kuvia ja uutisvinkkejé sanomalehden
toimitukseen tai tarjota itse tuottamaansa
tekstié julkaistavaksi lehden mielipideosas-
tolla. Kuten néimial esimerkit osoittavat,
osallistumiskéiyttéiytymiselléi voi toimialas-
ta riippumatta 011a joitakin eroavaisuuksia,
mutta myés paljon yhteisiéi piirteité. Téistéi
syystéi edellé esitetyt viisi péékategoriaa
antavat mielestéimme oivalliset suuntavii-
vat osallistumiskéiyttéiytymisen léihemméil-
1e tarkastelulle.

tapahtumiin. Lisfiksi asiakkaat voivat jal<aa Psykologlnen osalllstumlnen
Useat tutkijat ovat tarkastelleet osallis-
tumista psykologisesta néikc'ikulmasta.

_ Tutkijoilla on kuitenkin hyvin eriéivié
nékemyksiéi siité, mité psykologinen
osallistuminen teoriassa tai kéytéinnc'isséi
tarkoittaa. Monet tutkimukset viittaavat

E kahteen erilaiseen psykologisen osallistu-
misen muotoon: kognitiiviseen ja emotio-
naaliseen osallistumiseen (esim. Hollebeek
ym. 2014).

Kognitiivisesta nfikiikulmasta asiak-
kaan osallistumista tarkastelevat tutkijat
korostavat mé'alritelmisséiéln vuorovaiku-

= tustilanteessa tapahtuvaa informaatz'on
prosessointia. Kéytetty terminologia on

' kuitenkin kirjavaa. Méléiritelmissfi esiintyy
mm. seuraavanlaisia ilmaisuja: "huomion
ylléipitéminen” (Cian ym. 2014), ”kesl<itty-
minen ja syventyminen” (Dwivedi 2015),
"osallisuus, omistautuminen ja kiinnostu-
minen” (Higgins 2006) ja ”ajatustoiminta
j a harkinta” (Hollebeek ym. 2014). Vaikka

5 Inéiéiritelmien vélillé on eroja, asiakkaan
kognitiivisten voimavarojen kéyttc'i on péiéi-
teemana suurimmassa osassa mééritelmiéi.
Téimén perusteella voidaan todeta, etté
kognitiivinen osallistuminen ilmentéé sitéi,
missé méiéirin asiakas tekee ajatustyc'itéi ol-
lessaan tekemisisséi osallistumisen kohteen
kanssa (Hepola 8: Leppéniemi 2019b).
Mitéi enemméin asiakas kéyttééi kognitii-

E visia resurssejaan tiedon késittelyyn, sité
voimakkaampaa héinen kognitiivinen
osallistumisensa on. Kuluttajan voimakas
syventyminen bréndéittyyn mobiilipeliin
(jopa niin, ettfi héln unohtaa kaiken muun
ympérillééin) on esimerkki kognitiivisesta
osallistumisesta. Kognitiivisen prosessoin-
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nin tuloksena syntyvét ajatukset voivat
011a yrityksen néikékulmasta joko myéntei-
siéi tai kielteisiéi (positiivinen tai negatiivi-
nen osallistuminen).

Asiakkaan osallistumisen emotio-
naalista néikiikulmaa suosivat tutkijat
tarkastelevat ensisijaisesti vuorovaikutusti-
lanteissa ilmeneviél tunnetiloja. Vaikka tut-
kijat méiéirittelevéit varsin niukkasanaisesti
emotionaalisen osallistumisen, kéiytetyistéi
termeistéi nousee esiin "emotionaalises-
ti motivoiva kokemus” (Kim ym. 2016),
“positiivinen emootio” (Hollebeek ym.
2014) ja "positiivinen emotionaalis-mo-
tivaationaalinen tila” (Hsieh & Chang
2016). Suurin osa tutkijoista léhestyy
aihetta positiivisen osallistumisen kautta,
mutta emotionaalisella osallistumisella
on kiistatta myés negatiivisia ilmenemis-
muotoja(H011ebeel< & Chen 2014), joista
esimerkkejé ovat viha, suru ja pettymys.
Téiméin perusteella voidaan todeta, ettéi
emotionaalinen osallistuminen ilmentéiéi
kanssakéiymisen heréttéimiéi tunteita,
jotka vaihtelevat positiivisesta negatiivi-
seen (Hepola 8r Leppéiniemi 2019b). Mitéi
vahvempia asiakaan tunteet ovat, niin sité
voimakkaampaa héinen (negatiivinen tai
positiivinen) osallistumisensa on.

Kokonaisvaltainen osallistuminen

Monet tutkijat ovat omaksuneet koko-
naisvaltaisen léihestynnstavan asiakkai-
den osallistumisen tarkasteluun. Vaikka
kéytetyt tennit hieman poikkeavat toisis-
taan, tutkijat ovat varsin yksimielisiéi siité,
etté osallistuminen on moniulotteinen
ilmiii, joka siséltéifi sekfi psykologisia ettéi
kéiyttéytymisperusteisia ilmenemismuo-

toja (esim.H011ebeek yIn. 2014; Kumar
& Pansari 2016). Liséiksi monet ovat sité
mielté, ettéi osallistuminen muodostuu
nimenomaan kolmesta ulottuvuudesta:
kognitiivinen, emotionaalinen ja kéiyttéiy-
tymisperusteinen osallistuminen (esim. de
Villiers 2015; Hollebeek & Chen 2014). Ios
otamme esimerkiksi mainoksen katsomi-
sen, ulottuvuudet néikyvéit siinéi seuraa-
vasti:
— asiakas voi 011a téysin syventynyt

mainokseen (kognitiivinen osallistu
minen)

— kokea voimakkaita tunteita mainosta
katsoessaan (emotionaalinen osallistu
minen)

— katsoa mainoksen uudelleen ja jakaa
sen tuttavilleen sosiaalisessa mediassa

(kéiyttéiytymisperusteinen osallistuminen).

Yhteenveto osallistumisen
miifiritelmistéi

Yhteenvetona esitéimme asiakkaiden osal-
listumisesta seuraavat kolIne havaintoa,
joiden uskomme péitevén yleisesti Inyés
yrityksen Inuihin sidosryhmésuhteisiin:

1) Osallistuminen on moniulot-
teinen ilmiii, joka muodostuu
kolmesta ulottuvuudesta: kogni-
tiivinen, emotionaalinen ja
kéiyttéiytymisperusteinen osallis-
tuminen. Néiiden kolmen tarkas-
telu mahdollistaa osallistumisen
kokonaisvaltaisen ymmélrtémisen.
Ulottuvuudet ovat vuorovaikutuk-
sessa keskenéién ja muodostavat
dynaamisen kokonaisuuden.
Kognitiivinen ja emotionaalinen
osallistuminen ohjaavat asiakkaan
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kéiyttéytymisperusteista osallistu-
mista, ja osallistumiskéiyttéiytymi-
sen synnyttéiméit uudet kokemuk-
set taas muokkaavat asiakkaan
ajatuksia ja emootioita. Tfistéi syys-
téi osallistumista tulisi tarkastella
kokonaisvaltaisesti, eiké pelkéistéiéin
seurata esimerkiksi osallistumisen
nékyvéé osaa eli kéyttéytymistéi.
Osallistuminen voi 011a positiivista I
tai negatiivista (valenssi). Vaikka
valenssia voi tarkastella useasta
eri néikékulmasta (asiakas, yritys
ja yhteiskunta), liiketoiminnan
kannalta jéirkevintéi on omaksua
yrityksen nékékulma. Téillc'iin
huomio kiinnittyy asiakkaan
osallistumiskéiyttéiytymiseen, joka
on positiivista, kun se tuottaa
(potentiaalista) arvoa yritykselle.
On kuitenkin syyté korostaa, etté
osallistumisen kognitiivisella ettéi
emotionaalisella ulottuvuudella
on niilléikin valenssi. Ne ohjaavat
osallistumiskéiyttéiytymistéi, joten
mité paremmin ymméirréimme
kognitiivisen ja emotionaalisen
osallistumisen valenssia, sitéi
paremmin ymmérrémme asiak-
kaan osallistumiskéiyttéiytymistéi
ja voimme halutessamme pyrkiéi
vaikuttamaan siihen.
Osallistuminen voi ilmetfi kai-
kessa asiakkaan ja organisaation
vilisessé kanssakéiymisesséi. Téimé
tarkoittaa sitéi, ettéi asiakkaan
osallistuminen on téirkeéé mitéi
moninaisimmissa vuorovaikutusti-
lanteissa. Yrityksen tulee kuiten-

kin ottaa osallistumisen kohde ja
konteksti huomioon, kun se arvioi
oman asiakaskuntansa osallistu-
mista. Esimerkiksi sanomalehden
tilaaja voi lukea 1ehden verkko-
versiota intensiivisesti joka péivé
ja 011a erittéin tyytyvéiinen 1ehden
toimitukselliseen siséltéén. Hén
voi myc'is suositella lehteéi tutta-
villeen, muttei kommentoi juttuja
eiké jaa niitéi eteenpéin. Héin ei
myéskéién pyri vaikuttamaan 1eh-
den sisélléntuotantoon esimerkiksi
léihettéiméilléi kuvia tai uutisvinkke-
jéi toimitukseen. Vaikka asiakkaan
osallistumiskéiyttéytyminen ei ole
asiakaskunnan al<tiivisinta, hinen
kognitiivinen ja emotionaalinen
osallistumisensa on merkittéi-
vé'al. Héln tulee todennéikéisesti
jatkamaan 1ehden tilaamista myés
tulevaisuudessa ja on siten arvokas
asiakas 1ehden kustantajalle.

johdatus mittaamiseen

Mittausta voidaan léihestyéi hyvin monella
eri tavalla. Psykologisen osallistumisen,
kuten myés esimerkiksi asenteen tai
tyytyvéiisyyden mittaus, ei onnistu viivoit-
timella tai vaa’alla. Téillaisten abstraktien
ilmiéiden mittaaminen edellyttéé usein
konkreettisten kysymyksien tai véiittémien

E muodostamista, ja halutun ilmién astetta
(esim. kuinka tyytyvéiisié asiakkaat ovat)
voidaan tulkita asiakkaiden vastauksien
perusteella. Vastaavasti taas kéiyttéytymis-
perusteinen osallistuminen on konkreet-
tinen ilmic"), j a sité voidaan kyselyn liséksi
mitata esimerkiksi kéiyttéiméilléi hyvéiksi
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yrityksen kanta-asiakasjarjestelrnassa 01e-
vaa objektiivista kayttaytymisdataa (esim.
asiakkaan ostot).

Abstraktien ilmiéiden mittaamiseen
liittyy tiettyja perusperiaatteita, jotka
maarittavat reunaehdot mittarin kehitta-
miselle, soveltamiselle ja luotettavuuden
tarkastelulle. Haluttu kasite on ensin
operationalisoitava eli muutettava
empiirisesti mitattavaan muotoon. Tania
tietenkin edellyttaa sita, etta haluttu ilmié
on maaritelty tasmallisesti, jotta tiedetaan,
mita tarkalleen halutaan mitata. Opera-
tionalisoinnin tyypillinen ongelma on se,
etta kehitetty mittari ei mittaa sita, mita
silla haluttaisiin mitata. Talléin mittarin
validiteetti on huono (Peter 1981). Tyypil-
lisena kaytannén esimerkkina on se, etta
suositteluhalukkuutta kaytetaan 1aajasti
asiakaskokemuksen mittarina, vaikka
asiakaskokemus ja suositteluhalukkuus
ovat kaksi eri asiaa, eika suosittelua tulisi
kayttaa asiakaskokemuksen mittaamiseen.
Suosittelua kaytetaan myés yleisesti esi-
merkiksi asiakasuskollisuuden ja -tyytyvai-
syyden mittarina, mika on myés validitee-
tin kannalta ongelmallista.

Joskus samaa kasitetta mitataan use-
ammalla kysymyksella tai vaittamallal.
Esirnerkiksi asiakastyytyvaisyytta voidaan
Initata kahdella seuraavalla kysymyksella
tai vaittamalla (Haumann yrn. 2014):
1) kuinka tyytyvainen olet yritykseen X

(erittain tyytymatén — erittain
tyytyvainen)?

2) olen erittain tyytyvainen yritykseen X
(taysin eri mielta — taysin samaa
mielta).
Useamman kysymyksen tai vaittz'irnan

kaytésta on monia etuja, joista yksi liittyy
mittarin reliabiliteettiin. Jos mittarin
reliabiliteetti on hyva, sen kayttc'ic'in ei
liity paljon mittausvirhetta ja toistuvat
mittaukset antavat taten samankaltaisia
tuloksia (Peter 1979). Yleisesti useamman
kysymyksen kaytélla voidaan parantaa
mittaustarkkuutta, silla se mahdollistaa
mittausvirheen osittaisen eliminoimisen
(DeVellis 2003; Hair ym. 2017). Yksittais-
ten kysymysten kayttaminen antaa myés
kaikista vahiten mahdollisuuksia arvioida
mittarin reliabiliteettia ja validiteettia
(Boyd yrn. 2005).

Kun kaytetaan useita kysymyksia
saman ilmic'in mittaamiseen, mittareiden
suhde piilevaan teoreettiseen muuttu-
jaan tulee maarittaa (Jarvis yrn. 2003).
Tyypillisesti oletuksena on reflektiivinen
mittaustapa, jossa mittareiden oletetaan
ilmentavan haluttua teoreettista ilmiéta
(ks. Coltman ym. 2008; Jarvis ym. 2003)2.
Talléin mittaamisen oletuksena on se,
etta kysymykset mittaavat samaa asiaa,
vaikka kysyrnykset on esitetty hieman eri
tavalla (Hattie 1985). Esirnerkiksi aiernrnin

Kaupallisissa tutkimuksissa ilmifitc'i mitataanjoskus vain yhdellfi
kysymykselld. Tdmd voi oIIa perusteltua, kun yritys haluaa tehdz'i
kyselystfi lyhyen. lliiin voidaan hyédyntiiii validoitua kysymyspattee
ristoaja valita sieltc'i yksi kysymys. Seuraavassa kappaleessa kuitenkin
kerromme, miksi tiimd 0n ongeImaIIista osallistumisen mittaamisessa
(yksittliiset kysymykset eivdt useirz mittaa samaa asiaa).

2
Esimerkkimli reflektiivisestii mittaamisesta voidaan kiiyttiiii aiemmin

esitetlyc'i asiakastyytyvc'iisyyden mittaamista kahden kysymyksen
avulla. Trilliiin latentin muuttujan (asiakastyytyvdisyysfia yksittdisten
kysymysten viilinen suhde on seuraavanlainen:
X1 : ME + 61
X2 = A22 + 52,
missfi X011 kysymys, A on lataus, Eon latentti muuttujaja 6 on
virhetermi.

Formatiivinen mittaustapa on harvemmin kc'iytetty vaihtoehtoinen
menetelmii,ja siinii mitataan Iatentin muuttujan aiheuttajia.
Esimerkiksi asiakastyytyviiisyyttii mitattaessa yksittdiset kysymykset
voisivat mitata tyytyvfiisyyden eri osa-alueita (tyytyvc'iisyys tuotteeseen,
tyytyvéiisyys asiakaspalveluunja m'in edelleen).
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esitetyt asiakastyytyvaisyyden kysyniykset
ovat nimenomaan reflektiivisia mittareita.
Tainan tulisi luonnollisesti johtaa siihen,
etta kaytetyt mittarit korreloivat vahvasti
keskenaan. Tutkimus on osoittanut, etta
mikali reflektiivisen mittauksen oletukset
eivat tayty — eika tutkija ole tasta tietoi-
nen — silla on vaikutusta empiirisiin tulok-
siin (Jarvis ym. 2003). Tama voi edelleen
johtaa virhepaatelmiin, mika tekee asiasta
erittain tarl<ean.Tutkin1us on kuitenkin
osoittanut, etta kaytannéssa useita mitta-
reita pidetaan virheellisesti reflektiivisina
(Emt.).

Haluamme lopuksi viela korostaa, etta
patevan ja luotettavan mittarin kehitta-
minen on haastava prosessi (ks. DeVellis
2016; Clark & Watson 1995). Lukijan on
hyva tiedostaa, etta luotettavan mittarin
kehittaminen edellyttaa huolellista suun-
nittelua ja empiirista testausta. 1(aytann6s-
sa tama tarkoittaa sita, etta itse keksityt
kysymykset tayttavat hyvin harvoin
mittarille asetetut yleiset validiteetti- ja
reliabiliteettivaatimukset. Tasta syysta, jos
kaytettavissa on valmis mittari, jonka vali-
diteetti ja reliabiliteetti on varmistettu jo
aiemmissa tutkimuksissa, sen kayttamista
kannattaa ehdottomasti harkita.

Osallistumisen mittaaminen
kfiytannfissfi

Koska asiakkaan osallistumisen maaritel-
masta ei ole yksiniielisyytta, kirjallisuudes-
ta 16ytyykin paljon erilaisia tapoja mitata
osallistumista. Kasitteiden sekamelska ja
epayhtenevaiset mittauskaytannét aiheut-
tavat suuria haasteita, kun osallistumiseen
liittyvia empiirisia tutkirnustuloksia tulki-
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taan.Jotta1ukija11e muodostuisi selkeampi
kokonaiskuva vallitsevista mittauskay-
tanteista ja niihin liittyvista haasteista ja

_ Inahdollisuuksista, tiivistamme seuraa-
vassa kattavan kirjallisuuskatsauksemme
keskeisimmat tulokset, jotka perustuvat
49:n osallistumista mittaavan tutkimuksen

E kriittiseen arviointiin(Hep01a 8r Leppani-
emi 2019a).

Vaikka erilaisia mittareita on ollut
kaytéssa lukematon maara, varsinaista
mittarinkehitystyéta on tehty huolestutta-

5 van vahan. Vain kuudessa tutkimuksessa
kehitettiin mittari osallistumiselle ja vain

= kuusi muuta tutkimusta hyédynsivat
naita mittareita. Kyselytutkimus on ollut

' ylivoimaisesti suosituin aineistonkeruume-
netelma. Myc'is objektiivista mittausdataa
on jossain maarin hyédynnetty, mutta 1a-
hinna vain kayttaytymisperusteisen osallis-
tumisen mittauksessa. Useat tutkimukset
ovat mitanneet vain yhta kayttaytyniisen
ilmenemismuotoa (esim. viestien kirjoitta-

5 minen tai valittaminen), joten tutkimustu-
losten tulkinnassa ja vertailussa kannattaa
011a hyvin varovainen. Jos osallistumista
on mitattu useammalla kysymyksella, niin
lahes poikkeuksetta se on mallinnettu
reflektiivisena.

Yleisesti ottaen olemme huolestuneita
sellaisten mittareiden 1<ayt65ta,joita ei
ole varta vasten kehitetty osallistumisen

E mittaamiseen. Talléin heraa vaistamattéi
kysymys, mittaako mittari oikeasti osal-
listumista. Kuitenkin erityisesti mittarit,
jotka mittaavat kayttaytyniisperusteista
osallistumista ja jotka on aiemmin ha-
vaittu 1u0tettaviksi,voivat soveltua, koska
osallistumisen nahdaan usein muodostu-
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van kéyttéytymisen eri ilmenemismuoto-
jen yhteisvaikutuksesta (esim. van Doorn
ym. 2010). Mutta jos kaikkia oleellisia
kéiyttéiytymisperusteisen osallistumisen
ilmenemismuotoja ei mitata, niin mitta-
rilta puuttuu siséiltévaliditeetti, eiké se
né'lin ollen ole luotettava. Jos esimerkiksi
osallistumista mitataan yhdelléi ainoalla
mittarilla (esiIn. henkilé'm verkkoyhteiséén
kirjoittaminen kommenttien lukumééirééi),
niin jotain oleellista asiakkaan osallis-
tumiskéiyttéytymisesté j éléi epéiileméttéi
mittaamatta. Télléin tiedémme asiak-
kaan kommentointiaktiivisuuden, mutta
ymmélrryksemme asiakkaan osallistumis-
kéyttéytymisestéi on véistéméttémésti
puutteellinen.

Toinen huolenaiheemme liittyy re-
flektiivisten mittareiden kéyttc'ién. Kuten
aiemmin tuli ilmi, reflektiivisillé mittareil-
1a téytyy 011a siséllléllisesti sama merkitys.
Kyseisen tutkimuksen aineistossa oli
kaikkiaan 35 artikkelia, joissa osallistumis-
ta mitattiin reflektiivisesti, ja tarkastelun
kohteena oli 116 reflektiivisesti mitattua
osallistumisen ulottuvuutta. Analyysin
perusteella yli 80 % ulottuvuuksista siséilsi
kysymyksié, joiden ei voi olettaa mittaavan
samaa asiaa. Esimerkiksi So yIn. (2016)
mittaavat tarkkaavaisuutta — yhté'l osal-
listumisen ulottuvuutta — muun muassa
seuraavilla véiitteillé (asteikko: téysin eri
mieltéi — téysin samaa mielté):
1) Kiinnitéin paljon huomiota bréndiin X.
2) Pidéin siitfi, ettfi opin liséifi bréindistéi X.

Luonnollisesti huomion kiinnittéminen
ja jostakin asiasta pitéiminen ovat kaksi
eri asiaa (vaikka ne voivat 011a yhteyksissé
toisiinsa), joten reflektiivisen mittauksen

vaatimukset eivéit kyseisesséi esimerkisséi
téyty. Havaittu ilmié on héilyttéivé'ln laaja,
joten asiaan on jatkossa kiinnitettévé
aikaisempaa enemmén huomiota.

Edellé esitetyn perusteella suosittelem-
me, ettéi tutkijat ja yritykset ovat kriittisié
arvioidessaan osallistumiseen liittyviZa'
tutkimustuloksia ja huolellisia suunnitel-
lessaan ja toteuttaessaan itse osallistumi-
seen liittyviéi tutkimuksia. Havaintojemme
perusteella annamme seuraavaksi ohjeita
mittaustulosten tarkasteluun seké'l mit-
tauksen toteuttamiseen.

Vinkkejéi mittaustulosten tarkasteluun:
1) Muista aina tarkistaa, miten osallistu-

minen on tutkimuksessa méifiritelty ja
mitattu.

2) Tyypillisesti tieteelliset mittarit ovat
tarkoitettu reflektiivisiksi mittareiksi,
joten arvioi, kuinka hyvin ne oikeasti
mittaavat samaa asiaa.

3) Ole kriittinen, kun tarkastelet tutki-
mustuloksia suhteessa omaan liiketoi-
mintaasi. Erityisesti kun tarkastellaan
kéiyttéiytymisperusteista osallistumis-
ta, konteksti saattaa vaikuttaa merkit-
téivéisti johtopéiéitéksiin.

Vinkkejfi mittauksen toteuttamiseen:

1) Kéytéi osallistumisen mittaukseen
kehitettyjé ja soveltuvia mittareita.
Vfilté kélyttéimélstéi mittaria, joka on
kehitetty jonkin muun ilmién mittaa-
miseen, ellei mittarin kéyttéén ole
hyvin perusteltua syyté.

2) Kéiytéi aina mittaria, jonka validitee-
tista ja reliabiliteettista olet vakuuttu-
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nut. Valta viimeiseen asti kysyrnysten
keksirnista itse, ellei sinulla ole resurs-
seja tehda kattavaa mittarinkehitys-
tyota.

3) Kannattaa pyrkia ennakkoluulotto-
masti hyodyntamaan objektiivisia me-
netelmia osallistumisen mittauksessa
(esim. aivokuvantaminen emotionaa-
lisen osallistumisen tarkastelussa ja
silmanliikkeen tunnistaminen kogni-
tiivisen osallistumisen tarkastelussa).

Yhteenveto

Tassa artikkelissa olemme kayneet lapi
asiakkaan osallistumista erilaisten teori-
oiden valossa seka esitelleet keskeisimpia
sen mittaamiseen liittyvia havaintoja.
Vaikka asiakkaiden kokonaisvaltainen
osallistuminen on yrityksille ensiarvoisen
tarkeaa, osallistumisen maaritelmasta
ja mittaamisesta ei ole yksimielisyytta.
Erityisesti osallistumisen mittaamisessa
esiintyy virheellisia kaytanteita, jotka ovat
mittausteorian vastaisia. Nama tekijat
asettavat haasteita tutkijoille ja yrityksil-
le, jotka ovat kiinnostuneita asiakkaiden
osallistumisen ymmartamisesta, mittaami-
sesta seka kehittamisesta. Toivomme, etta
artikkelimme auttaa naiden haasteiden
ynimartamisessa ja ratkaisemisessa.
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