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Teknologisen kehityksen myötä yritykset ovat tuoneet useita erilaisia kanavia, joiden 

kautta kuluttajat voivat olla vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Kanavien lisääntyessä 

kanavien välinen yhteistoiminta ei ole kuitenkaan kehittynyt samaa tahtia, joten asia-

kaskokemus on voinut jopa heikentyä yrityksen tarjoamien kanavien lisääntyessä. Op-

timaalisen asiakaskokemuksen rakentamiseksi usean eri kanavan välillä tarvitaan tietä-

mystä kanavien välisen toiminnan integraatiosta, josta on toistaiseksi hyvin rajatusti tie-

teellistä tutkimusta saatavilla.  

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tutkia, miten kanavaintegraation laatu vaikuttaa 

asiakaskokemuksen kognitiiviseen ja affektiiviseen ulottuvuuteen B2C kontekstissa, ja 

miten tätä kautta syntynyt asiakaskokemus vaikuttaa kuluttajan aikomukseen käyttää 

kaikkikanavaisen yrityksen palvelua. Lisäksi tavoitteena on selvittää vaikuttaako kana-

vaintegraation laatu vahvemmin asiakaskokemuksen affektiiviseen vai kognitiiviseen 

ulottuvuuteen.  
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kyselylomake Power Finland Oy:n asiakkaille viikoittaisen uutiskirjeen mukana. Kyse-
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SmartPLS 3.0 ohjelmistoa.  

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kanavaintegraation laatu muodostuu useasta 

alemman luokan ulottuvuudesta, ja kanavaintegraation laatu vaikuttaa positiivisesti 

asiakaskokemuksen kognitiiviseen ja affektiiviseen ulottuvuuteen. Kanavaintegraation 

laadulla oli hieman vahvempi vaikutus asiakaskokemuksen kognitiiviseen ulottuvuu-

teen kuin affektiiviseen ulottuvuuteen. Lisäksi tutkimuksen tulokset vahvistivat, että 

kanavaintegraation laadun kautta syntyneellä asiakaskokemuksella on positiivinen vai-

kutus kuluttajan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palveluja uudelleen.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Digitalisaation myötä yritykset pystyvät tarjoamaan kuluttajille monipuolisen 
valikoiman kanavia, joiden kautta kuluttajat voivat olla vuorovaikutuksessa 
yrityksen kanssa. Erilaisia kanavia, joiden kautta kuluttajat pystyvät olemaan 
vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa ovat esimerkiksi kivijalkamyymälä, verk-
kokauppa, mobiiliappi, chat-palvelu, sähköposti, puhelinlinja ja sosiaalinen 
media. Laajan kanavavalikoiman tarkoituksena on tyypillisesti mahdollistaa 
kuluttajille joustava tapa asioida yrityksen kanssa.  
 Digitalisaatio on myös tuonut kuluttajien saataville suuren määrän in-
formaatiota, jonka avulla kuluttajat voivat helposti vertailla yritysten brändejä, 
kampanjoita, hintoja ja valikoimaa kanavien välillä (Cao & Li, 2018; Karjaluoto 
& Tyrväinen, 2019). Yritykset ovat reagoineet tähän pyrkimällä integroimaan 
kanaviaan ja luomaan ympäristön, jossa eri kanavien väliset rajat hämärtyvät 
(Verhoef, Kannan & Inman, 2015).  Kanavien integroimista saumattomaksi ko-
konaisuudeksi kutsutaan kaikkikanavaiseksi (omnichannel) strategiaksi (Ver-
hoef ym. 2015; Gao, Fan, Li & Wang; 2021). Kaikkikanavaisen strategian on eh-
dotettu kehittyneen monikanavastrategian pohjalta, jossa yrityksellä on käytös-
sään useampia kuin yksi kanava, mutta kanavien välinen integraatio ei ole viety 
kovin pitkälle (Verhoef ym. 2015). 

Lazaris & Vrechopoulos (2014) havaitsivat, että yritykset ovat siirtymäs-
sä monikanavaisesta strategiasta kaikkikanavaiseen strategiaan, koska yritysten 
tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja kanavien välisen integraation taso on kas-
vanut teknologisen kehityksen johdosta. Lisäksi yhä useampi kuluttaja odottaa 
yrityksiltä saumatonta ja joustavaa ostokokemusta, jota kaikkikanavaista stra-
tegiaa käyttävät yritykset pystyvät kuluttajille tarjoamaan (Hajdas, Radomska 
& Silva, 2020). 
  Kaikkikanavaisen strategian käyttöönotto yrityksen markkinointistrate-
giassa näyttäisi olevan perustelua, koska sen on havaittu lisäävän asiakkaan 
keskimääräistä ostoa ja lisäävän asiakkaan pysyvyyttä verrattuna kanavastrate-
giaan, jossa käytössä on vain yksittäisiä kanavia ilman kanavaintegraatiota 
(Gao, Fan, Li & Wang, 2021). Toisaalta kaikkikanavaisen strategian implemen-
toinnissa tulee yritykselle usein vastaan haasteita, jotka hidastavat tai estävät 
strategian implementoinnin. Esimerkiksi Hajdas, Radomska & Silva (2020) tuo-
vat esiin yrityksen sisäiset ja ulkoiset esteet kanavien integroinnin parantami-
selle. Lisäksi Gao ym. (2021) ehdottavat, että yrityksen asiakaskokemuksen joh-
taminen monimutkaistuu, koska asiakassuhteiden hallinta on hoidettava kaik-
kikanavaisessa strategiassa koordinoidusti usean kanavan välillä. 

Kanavaintegraatiosta ja sen vaikutuksesta yrityksen kaikkikanavaiseen 
strategiaan on tehty monia viimeaikaisia tutkimuksia (esim. Hossain, Akter & 
Kattiyapornpong, 2020; Karjaluoto & Tyrväinen, 2019; Cao & Li, 2018; Zhang, 
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Ren, Wang & He, 2018), mutta kanavaintegraation vaikutusta kaikkikanavai-
seen asiakaskokemukseen on tutkittu melko niukasti. Aiemmin on tutkittu esi-
merkiksi kanavaintegraation vaikutusta asiakastyytyväisyyteen (Seck & Philip-
pe, 2013), asiakkaan voimaantumiseen (Zhang, Ren, Wang & He, 2018), asiak-
kaan ristiinostoaikomukseen (Hossain ym. 2020) ja vaihtokustannuksiin (Li ym. 
2018). Viimeisin tutkimus kanavaintegraation vaikutuksesta asiakaskokemuk-
seen on Gaon ym. (2021) tutkimus, jossa havaittiin kanavaintegraation vaikut-
tavan positiivisesti asiakaskokemukseen ja kaikkikanavaiseen käyttöaikomuk-
seen.  

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kolmeen keskei-
seen tutkimukseen, joissa on tutkittu kanavaintegraation laatua (Hossain ym. 
2020), asiakaskokemusta (Rose ym. 2012 & Gao ym. 2021), ja kaikkikanavaista 
käyttöaikomusta (Gao ym. 2021). Teoreettisen viitekehyksen pohjana on SOR-
viitekehys (stimulus-organism-response), jota on usein käytetty asiakaskoke-
muksen ymmärtämiseen online-ja offline ympäristöissä (Roy ym. 2018). SOR-
viitekehyksen keskeinen ajatus on se, että ulkoiset ärsykkeet vaikuttavat asiak-
kaan sisäisiin kognitiivisiin ja affektiivisiin tiloihin, mitkä lopulta vaikuttavat 
asiakkaan käyttäytymiseen (Roy ym. 2018). Aikaisemmissa tutkimuksissa SOR-
viitekehystä on käytetty esimerkiksi kognitiivisen ja affektiivisen asiakaskoke-
muksen tutkimiseen online-kontekstissa (Rose ym. 2012), osto- ja uudelleenos-
toaikomuksen tutkimiseen (Zhang, Lu, Gupta & Zhao, 2014), ja mobiilipalve-
luiden tutkimiseen (Lee, 2018). 

Tämä tutkimus toteutetaan B2C kontekstissa, eli tarkoituksena on tutkia 
miten kanavaintegraatio vaikuttaa tavallisiin kuluttaja-asiakkaisiin. Tutkimuk-
sen empiirinen aineisto kerätään kodinelektroniikkaa pääasiassa kuluttaja-
asiakkaille myyvältä Power Finland Oy:lta. Power Finland Oy sopii hyvin tä-
män tutkimuksen aineiston keruuseen, koska Power on panostanut vahvasti 
kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen kehittämiseen jo usean vuoden ajan. 

1.2 Tutkimuksen perustelu 

Kaikkikanavainen markkinointi on ilmiönä saanut viime vuosina paljon huo-
miota tieteellisessä tutkimuksessa (Mishra, Singh & Koles, 2021), ja Neslin (2006) 
totesi jo ennen kaikkikanavaisuus-termin vakiintumista kirjallisuuteen, että ka-
navaintegraatio yrityksen kanavien välillä on tärkeä aihe tutkimukselle. Tästä 
huolimatta kaikkikanavaiseen markkinointiin liittyvä teoria on vielä alkuteki-
jöissään (Hajdas, Radomska & Silva, 2020), ja esimerkiksi eri käsitteitä moni-
kanavaiseen kauppaan liittyen käytetään sekaisin keskenään (Beck & Rygl, 
2015).   

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa ei ole laajasti huomioitu kaik-
kikanavaiseen asiakaskokemukseen keskeisesti vaikuttavaa kanavaintegraation 
laatua, jonka on määritelty olevan yrityksen kyky tuottaa saumaton ostokoke-
mus kanavien välillä (Sousa & Voss, 2006). Kanavaintegraation laatua on aikai-
semmin tutkittu esimerkiksi asiakkaan sitouttamisen tekijänä (Hossain, Akter & 
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Kattiyapornpong, 2019) ja asiakastyytyväisyyden tekijänä (Seck & Philippe, 
2013), mutta asiakaskokemuksen tekijänä kanavaintegraation laatua ei ole vielä 
tutkittu.  
Suurin osa kaikkikanavaiseen markkinointiin liittyvästä tutkimuksesta on tehty 
yrityksen näkökulmasta (Verhoef ym. 2015; Mishra, Singh & Koles, 2021). Li-
säksi Mishra, Singh & Koles (2021) huomasivat, että asiakaskäyttäytymisestä 
kaikkikanavaisesta-ympäristössä on erittäin rajatusti tietoa saatavilla. Tämä 
tutkimus käsittelee kaikkikanavaista markkinointia asiakkaan näkökulmasta, 
josta on huomattavasti vähemmän tutkimustietoa verrattuna organisaatiotason 
näkökulmaan kaikkikanavaisesta kaupankäynnistä (Lee ym. 2019). 
 Asiakaskokemusta pidetään yhtenä tärkeimpänä yritykselle kilpailuetua 
tuovana tekijänä (Gao ym. 2021; Verhoef & Lemon, 2009). Tästä huolimatta 
asiakaskokemuksen syntymistä ja edellytyksiä kaikkikanavaisessa ympäristössä 
on tutkittu hyvin rajatusti (Gao ym. 2021). Tässä tutkimuksessa pyritään tuo-
maan uutta näkökulmaa asiakaskokemuksen muodostumiselle kaikkikanavai-
sessa ympäristössä tutkimalla kanavaintegraation vaikutusta asiakaskokemuk-
seen. 
 Asiakaskokemus on tässä tutkimuksessa jaettu kognitiiviseen ja affektii-
viseen ulottuvuuteen, koska ihmiset ostavat hyödykkeitä utilitaristisen hyödyn 
lisäksi saadakseen nautintoa itse ostamisesta (Rose ym. 2011; Frow & Payne, 
2007). Tämän takia on perustelua tutkia, miten kanavaintegraation laatu vaikut-
taa asiakkaan kokemaan kognitiiviseen sekä affektiiviseen asiakaskokemuksen 
ulottuvuuteen kaikkikanavaisessa ympäristössä. Kanavaintegraation laadun 
vaikutusta asiakaskokemuksen affektiiviseen ja kognitiiviseen ulottuvuuteen ei 
ole tutkittu aikaisemmin, joten tämä tutkimus tuo uuden näkökulman kaikki-
kanavaisen asiakaskokemuksen muodostumisen edellytyksille. 

Tämä tutkimus vastaa Lemon & Verhoef:in (2016) esittämään tutkimus-
tarpeeseen tutkia empiirisesti kanavaintegraation merkitystä asiakaskokemuk-
sen muodostumiselle. Positiivisen asiakaskokemuksen on havaittu olevan mer-
kittävä tekijä yrityksen kilpailuedun säilyttämisen kannalta (Rose ym. 2011; 
Lemon & Verhoef, 2016), mutta erinomaisen asiakaskokemuksen tekijöitä kaik-
kikanavaisessa ympäristössä on tutkittu niukasti (Gao ym. 2021). Tutkimalla 
kaikkikanavaisen markkinoinnin keskeisen tekijän, eli kanavaintegraation laa-
dun vaikutusta asiakaskokemukseen saadaan tietoa siitä, kuinka tärkeä tekijä 
kanavaintegraatio on yrityksen kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen muodos-
tumiselle.  

Myös Marketing Science Institute on ehdottanut tutkimusprioriteetiksi 
vuosille 2020–2022 tutkia millaisia strategioita tarvitaan luomaan saumaton in-
tegraatio ostoskorien, toimijoiden ja laitteiden välillä (MSI, 2020). Tässä tutki-
muksessa tutkitaan juuri niitä tekijöitä, joista saumaton integraatio eri kanavien 
välillä muodostuu, ja miten ne vaikuttavat asiakkaan kokemukseen. Asiakkaan 
kokema saumaton integraatio kanavien välillä on yrityksen kaikkikanavaisen 
strategian tärkeä tekijä, ja tämä tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä tästä 
keskeisestä kaikkikanavaisen markkinoinnin tekijästä ja sen vaikutuksesta asia-
kaskokemukseen. 
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1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia kaikkikanavaisen markkinoinnin 
keskeistä tekijää eli kanavaintegraatiota. Kanavaintegraation laatu on moniulot-
teinen ilmiö, joka muodostuu neljästä alaluokasta: kanavien välisen konfiguraa-
tion laatu, sisällön yhtenäisyyden laatu, prosessin yhtenäisyyden laatu, ja va-
kuuttavuuden laatu (Hossain ym. 2020).  

Tutkimuksessa on tarkoituksena ymmärtää, miten kanavaintegraation 
laadun eri ulottuvuudet vaikuttavat asiakaskokemuksen kahteen ulottuvuuteen 
eli kognitiiviseen ja affektiiviseen asiakaskokemukseen.  Laadukkaan kanavain-
tegraation ansiosta asiakkaat pystyvät tehokkaasti ja helposti hankkimaan tuot-
teita ja palveluita (Frow & Payne, 2007), ja saamaan samalla viihdettä ja nautin-
toa ostamisesta (Barari ym. 2020). Aiemmin on huomattu, että kanavaintegraa-
tion vaikutus saattaa olla erilainen asiakaskokemuksen kognitiiviseen ja af-
fektiiviseen ulottuvuuteen (Gao ym. 2021), joten tavoitteena on myös selvittää 
vaikuttaako kanavaintegraation laatu vahvemmin asiakaskokemuksen affektii-
viseen vai kognitiiviseen ulottuvuuteen. 

Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten kanavaintegraation laa-
dun kautta syntynyt asiakaskokemus vaikuttaa asiakkaan aikomukseen käyttää 
kaikkikanavaisen yrityksen tarjoamaa palvelua uudelleen. Positiivisen asiakas-
kokemuksen on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan myönteises-
ti asiakkaan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palvelua uudel-
leen (Gao ym. 2021). 
 
Tutkimuksen tavoitteisiin liittyvät tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaiset: 
 

- TK1: Miten kanavaintegraation laatu vaikuttaa kognitiiviseen ja affektiiviseen 
asiakaskokemukseen? 

 
- TK2: Miten kanavaintegraation laadun vaikutuksen kautta syntynyt asiakasko-

kemus vaikuttaa asiakkaan kaikkikanavaiseen käyttöaikomukseen? 
 

- TK3: Vaikuttaako kanavaintegraation laadun tekijät vahvemmin affektiiviseen 
vai kognitiiviseen asiakaskokemukseen? 
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2 TEORIA 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen teoreettista pohjaa, luodaan tut-
kimuksen teoreettinen viitekehys ja määritellään tutkimuksen hypoteesit. Tär-
keitä käsitteitä ja konsepteja tutkimuksen kannalta ovat kaikkikanavainen 
markkinointi, monikanavainen markkinointi, kanavaintegraatio, kanavainteg-
raation laadun tekijät ja asiakaskokemus. Nämä käsitteet ovat tutkimuksen 
kannalta keskeisiä, koska ne liittyvät oleellisesti tutkimuksen tavoitteiden ja 
teoreettisen pohjan ymmärtämiseen. Tämä tutkimus käsittelee kaikkikanavaista 
markkinointia erityisesti kuluttajamarkkinoinnin kontekstissa, ja tutkimuson-
gelmaa tarkastellaan kuluttajan näkökulmasta. 

2.1 Yrityksen kanavat 

Teknologisen kehityksen myötä yritykset tarjoavat yhä enemmän erilaisia ka-
navia, joiden kautta asiakkaat voivat olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. 
Neslin ym. (2006) määrittelevät kanavan olevan asiakkaan kosketuspinta asiak-
kaan ja yrityksen väliselle interaktiolle. Nykyään yleisiä käytössä olevia kanavia 
ovat esimerkiksi kivijalkamyymälät, nettikauppa, puhelinlinja, chat-palvelu, e-
mail, ja sosiaalinen media. Yrityksestä riippuen osa kanavista voi olla enemmän 
asiakaspalveluun keskittyviä (esim. chat-palvelu ja e-mail), kun taas kaupalli-
seen vuorovaikutukseen pyrkiviä kanavia voivat olla esimerkiksi kivijalka-
myymälä ja verkkokauppa.  

Kanavien lisäämisellä tai poistamisella on havaittu olevan vaikutusta yri-
tyksen muiden kanavien suorituskykyyn (Gensler, Dekimbe & Skiera, 2007; 
Pauwels & Neslin, 2015; Verhoef 2015). Vaikutus toisten kanavien suoritusky-
kyyn johtuu siitä, että uusi kanava saattaa heikentää alkuperäisten kanavien 
suorituskykyä, eli kannibalisoida niitä. Esimerkiksi perinteisen kivijalkamyy-
mälän yhteyteen avattava verkkokauppa saattaa vähentää kivijalkamyymälän 
myyntiä, koska asiakkaita siirtyy käyttämään verkkokauppaa kivijalkamyymä-
län sijasta. Pauwels & Neslin (2015) ehdottavat, että uuden kanavan tuomat sy-
nergiaedut ja myynnin kasvu kompensoivat tyypillisesti uuden kanavan kanni-
balisoivaa vaikutusta varsinkin silloin, jos uusi kanava on tarpeeksi erilainen 
muihin kanaviin verrattuna. Kokonaisuudessaan uuden kanavan lisääminen 
näyttäisi vaikuttavan positiivisesti yrityksen kokonaismyyntiin (Pauwels & 
Neslin, 2015).  
 Toisaalta kanavan poistaminen yrityksen kanavamixistä voi vaikuttaa 
positiivisesti yrityksen suorituskykyyn, jos kanavan ylläpitokulut ovat korkeat 
ja kanavan vaikutus yrityksen suorituskykyyn ei ole merkittävä (Verhoef, 2021).  
Esimerkiksi Konus, Neslin & Verhoef (2014) huomasivat, että poistamalla asi-
akkaille lähetettävän tuotekuvaston käytöstä voidaan säästää kuluissa merkit-
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tävästi, joten menetetty myynti kuvastoa suosivien asiakkaiden kautta ei vaiku-
ta kokonaistulokseen negatiivisesti.  
 On myös otettava huomioon, että kuluttajakäyttäytyminen ja kuluttajien 
suosimat kanavat muuttuvat ajan myötä teknologisen kehityksen mukana (Ko-
nus ym. 2014; Verhoef 2021). Heikommin kannattavien kanavien eliminointi voi 
olla järkevää varsinkin silloin, jos joku toinen yrityksen kanavista voi tuottaa 
asiakkaille samanlaiset palvelut kuin eliminoitu kanava. Verhoef (2021) tuo esil-
le esimerkiksi pankit, jotka ovat vähentäneet toimipisteitään kivijalkaympäris-
tössä, mutta lisänneet nettipankkipalveluita teknologisen kehityksen mahdollis-
tamana. 

2.2 Monikanavaisuus 

Teknologinen kehitys on mahdollistanut kuluttajille mahdollisuuden olla inter-
aktiivisessa yhteydessä yrityksiin useiden erilaisten kanavien kautta. Tätä usei-
den eri kanavien hyödyntämistä on kutsuttu kirjallisuudessa monilla eri nimillä, 
kuten monikanavaisuus (multichannel), ristikanavaisuus (crosschannel) ja 
kaikkikanavaisuus (omnichannel) (Beck & Rygl, 2015). Näitä monikanavaista 
kauppaa kuvaavia termejä on käytetty kirjallisuudessa synonyymeina toisilleen, 
vaikka niiden välillä on eroja. Monikanavaisuutta on välillä käytetty kirjalli-
suudessa yläkäsitteenä kaikelle monikanavaiselle kaupalle kanavien välisen in-
tegraation laadusta huolimatta (Beck & Rygl, 2015). Kirjallisuuden perusteella 
monikanavaisuutta voidaan kuitenkin pitää kaikkikanavaisuudesta poikkeava-
na konseptina, joten tässä kappaleessa pyritään tekemään selväksi näiden kah-
den konseptin erot. 

Monet kuluttajat käyttävät eri kanavia ostopolun eri vaiheissa (Lemon & 
Verhoef, 2016), tämä on hyvin tyypillistä nykyisessä asiakkaan kohtaamassa 
ympäristössä, jossa kanavia on tarjolla runsaasti. Esimerkiksi internettiä käyte-
tään usein tiedon hankkimiseen, ja lopulta itse osto voi tapahtua kivijalkaliik-
keessä. Verhoef, Neslin & Vroomen (2007) antoivat tämäntyyppiselle kuluttaja-
käyttäytymiselle nimeksi tutkimusshoppailu (research shopping). Samaa asiaa 
on tutkittu myöhemmin, jolloin ilmiölle on annettu nimi webrooming, eli tietoa 
etsitään netistä ja tuote ostetaan kivijalasta (Gensler, Neslin & Verhoef, 2017; 
Kleinlercher ym. 2020). Vastakkainen ilmiö webroomingille on showrooming, 
jossa kuluttaja käy kivijalkaliikkeissä etsimässä tietoa ja tutkimassa tuotteita, 
mutta tekee oston nettikaupassa (Verhoef, 2015; Kleinlercher ym. 2020). 

Neslin ym. (2006) määrittelevät monikanavaista strategiaa yrityksen nä-
kökulmasta seuraavasti: ”monikanavainen johtaminen on kanavien suunnitte-
lua, jalkauttamista, koordinointia ja arviointia siten, että se parantaa asiakkaan 
kokemaa arvoa tehokaan uusasiakashankinnan, asiakaspysyvyyden ja asiakas-
suhdekehittämisen kautta”. Monikanavainen markkinointi keskittyy siis usei-
den eri asiakkaan ja yrityksen välisen kosketuspintojen johtamiseen ja kehittä-
miseen (Neslin ym. 2006; Verhoef ym. 2015).  
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Beck & Rygl (2015) määrittelevät monikanavaisen kaupan olevan hyö-
dykkeiden myyntiä usean kanavan kautta siten, että asiakas ei voi käynnistää 
kanavien välistä interaktiota, eikä myyjä kontrolloi kanavien välistä integraatio-
ta. Tämä määritelmä on yhteneväinen Verhoefin ym. (2015) määritelmän kanssa, 
jossa korostuu heikko integraatio myyjän kanavien välillä.  
 Monikanavaista markkinointia käsittelevässä kirjallisuudessa korostuvat 
kolme keskeistä kanavaa, joista yrityksen kanavamix-muodostuu: offline-
kanavat, online-kanavat sekä perinteiset suoramarkkinointikanavat, kuten asi-
akkaille jaettavat katalogit (Verhoef ym. 2015). Näiden kanavien välillä ei kui-
tenkaan monikanavaisessa markkinoinnissa ole vahvaa integraatiota, joten näi-
tä kolmea kanavaa on perinteisesti johdettu erillään toisistaan (Verhoef, 2012).  

Hübner, Wollenburg & Holzapfel (2016) ehdottavat, että B2C yritykset 
käyvät läpi eri vaiheita ottaessaan käyttöön uusia kanavia. Usein aloitetaan lii-
ketoiminta vain yhtä kanavaa käyttäen (singlechannel), ja siitä laajennetaan 
usean kanavan käyttöön eli monikanavaiseen strategiaan (Verhoef ym. 2015).  
Monikanavaiselle strategialle tyypillistä on operoida useita kanavia erillään toi-
sistaan, jossa kanavien välisiä toimintoja ei ole integroitu asiakkaan näkökul-
masta (Hübner ym. 2016; Verhoef ym. 2015). Esimerkkinä tällaisesta moni-
kanavaista strategiaa käyttävästä yrityksestä on kivijalkakauppaa käyttävä yri-
tys, joka avaa kivijalkamyymälän rinnalle verkkokaupan, jolla ei ole mitään yh-
teistä logistista tai operatiivista yhteistyötä kivijalkamyymälän kanssa (Hübner 
ym. 2016). 

Monikanavaisessa strategiassa tyypillistä on siis se, että perinteisen kivi-
jalkamyymälän yhteyteen on esimerkiksi avattu verkkokauppa, ja näitä kahta 
eri kanavaa on johdettu ja kehitetty erillään toisistaan, joten näiden eri kanavien 
välinen integraatio on jäänyt usein heikoksi (Cao & Li, 2018; Gensler, 2012). 
Hübner ym. (2016) toteavat, että monikanavaisessa markkinoinnissa kanavien 
väliset prosessit hoidetaan erillään toisistaan, jolloin esimerkiksi saman yrityk-
sen verkkokaupasta ostettuja tuotteita ei voida palauttaa kivijalkakauppaan ja 
kanavien väliset rajat ovat sekä yritykselle että asiakkaalle selkeät. Moni-
kanavaisessa markkinoinnissa eri kanavat saattavat tarjota kuluttajille hyvin 
toisistaan poikkeavan ostokokemuksen, koska kanavien välinen integraatio on 
heikko tai sitä ei ole ollenkaan (Kumar & Venkatesan, 2005).  

Kirjallisuudessa on usein esitetty kaikkikanavaisen markkinoinnin kehit-
tyneen vaiheittain monikanavaisen markkinoinnin pohjalta, kun yritykset ovat 
kehittäneet kanavien välistä integraation laatua (Verhoef ym. 2015; Lazaris & 
Vrechopoulos, 2014). Beck & Rygl (2015) ehdottavat, että monikanavaisen 
markkinoinnin ja kaikkikanavaisen markkinoinnin välissä on ristikanavaisen 
markkinoinnin käsite. Ristikanavaisessa markkinoinnissa asiakkaalla on osittai-
nen hallinta interaktiolle yrityksen eri kanavien välillä, ja yritys hallitsee osit-
tain integraatiota eri kanavien välillä (Beck & Rygl, 2015). Ristikanavainen 
markkinointi on välimuoto monikanavaisen markkinoinnin ja kaikkikanavaisen 
markkinoinnin välissä, koska siinä yrityksellä ei ole vielä täyttä integraatiota eri 
kanavien välillä. Beckin & Ryglin (2015) havainto ristikanavaisesta markkinoin-
nista eräänlaisena välimuotona on linjassa Hübnerin ym. (2016) kanssa, jotka 
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ehdottavat, että yritykset etenevät usein vaiheittain yksittäisen kanavan käytös-
tä täysimittaiseen kaikkikanavaiseen strategiaan.  

Erottavana tekijänä eri monikanavaisen kaupan muotojen välillä vaikut-
taisi kirjallisuuden perusteella olevan kanavaintegraation taso (Gao ym. 2021; 
Hajdas, Radomska & Silva, 2020; Verhoef ym. 2015). Yksittäistä kanavaa käyttä-
essä kanavaintegraatiota ei ole, monikanavaisessa markkinoinnissa integraatio 
on heikkoa, ristikanavaisessa markkinoinnissa integraatio on keskitasoinen, ja 
lopulta kaikkikanavaisessa markkinoinnissa integraatio on lähes täydellinen 
(Hajdas, Radomska & Silva, 2020).  
Toisena erottavana tekijänä monikanavaisen kaupan eri muotojen välillä on 
strategisten ja operatiivisten päätösten monimutkaisuuden taso (Hajdas, Ra-
domska & Silva, 2020). Strategisten päätösten monimutkaisuuteen liittyy visi-
oon ja työntekijöihin liittyvät haasteet (Higgins, 2005). Visioon liittyvät haasteet 
viittaavat esimerkiksi lyhyen tähtäimen strategian olevan ristiriidassa pitkän 
aikavälin strategian kanssa (Chopra, 2016) ja kaikkikanavaisen strategian epä-
onnistuneessa linkittämisessä yrityksen pitkäaikaiseen strategiaan (Neslin & 
Shankar, 2009). Työntekijöihin liittyvät haasteet puolestaan ovat esimerkiksi 
yrityksen ristiriitaiset sisäiset motivaatiot (Hübner ym. 2016), ja yrityksen sisäi-
set siilot eri osastojen välillä (Rouziès ym. 2005), jotka puolestaan hankaloittavat 
tiedon integraatiota kanavien välillä (Hajdas, Radomska & Silva, 2020). 
 Operatiivisten päätösten monimutkaisuuden tasoon liittyy erityisesti da-
tan integraation haasteet siirryttäessä monikanavaisen kaupan hierarkiassa 
ylöspäin kohti kaikkikanavaista markkinointia (Hajdas, Radomska & Silva, 
2020). Lisäksi yhteneväisen asiakaskokemuksen luominen vaikeutuu, mitä mo-
nimutkaisemmaksi ja monikanavaisemmaksi yrityksen strategia muuttuu 
(Chatterjee & Kumar, 2017). 
 
 

 
 
KUVIO 1 Monikanavaisen kaupan muodot (Hajdas, Radomska & Silva, 2020, 
s.2). 
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2.3 Kaikkikanavaisuus 

Kaikkikanavaisuus (omnichannel) käsitteenä viittaa latinan sanaan ”omni”, jo-
ka tarkoittaa kaikkea tai universaalia (Lazaris & Vrechopoulos, 2014). Beck & 
Rygl (2015) määrittelevät kaikkikanavaisen strategian olevan hyödykkeiden 
myymistä laajan kanavavalikoiman kautta niin, että asiakas voi käynnistää täy-
den interaktion minkä tahansa kanavan kautta, ja yritys hallitsee täysin kana-
vien välisen integraation. Asiakkaan mahdollisuudella käynnistää täysi interak-
tio tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas pystyy palauttamaan tuotteen mitä 
tahansa kanavaa käyttäen, huolimatta alkuperäisestä kanavasta mistä tuote oli 
ostettu. Yrityksen kanavaintegraation hallinnalla puolestaan tarkoitetaan yri-
tyksen kykyä jakaa asiakastiedot, hinnat ja tuotteiden saatavuustiedot eri kana-
vien välillä. (Beck & Rygl, 2015.) Cummins ym. (2016) puolestaan ehdottavat 
kaikkikanavaisen myymisen olevan kaupantekoa, johon kuuluu kanavien väli-
nen integraatio, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen kokemus brändistä 
huolimatta siitä, mitä kanavaa asiakkaat käyttävät, tai missä vaiheessa ostopol-
kua asiakkaat ovat. Sekä Cumminsin ym. (2016), että Beckin & Rygl:in (2015) 
kaikkikanavaisen kaupan määritelmistä käy ilmi kanavaintegraation tärkeä 
merkitys kaikkikanavaiselle kaupalle.  
 Verhoef ym. (2015) määrittelevät kaikkikanavaisen johtamisen ole-
van ”lukuisten kanavien ja asiakkaan kosketuspintojen synergistä johtamista 
siten, että asiakaskokemus ja yrityksen suorituskyky on optimoitu kanavien vä-
lillä”. Tyypillisesti kaikkikanavaisen kaupan määrittelyssä korostuu laaja kana-
vavalikoima, saumaton asiakaskokemus ja kanavaintegraatio, koska nämä teki-
jät erottavat kaikkikanavaisen kaupan muista monikanavaisen kaupan muo-
doista.   
 Kaikkikanavainen markkinointi on kehitysaskel monikanavaisesta 
markkinoinnista, kuten on kirjallisuudessa yleisesti todettu (esim. Verhoef ym. 
2015; Lazaris & Vrechopoulos, 2014; Hajdas, Radomska & Silva, 2020). Verhoef 
(2021) ehdottaa, että syy monikanavaisen markkinoinnin kehittymiseen kaikki-
kanavaiseksi markkinoinniksi on asiakkaiden ja yritysten välisten kontaktipis-
teiden lisääntyminen saumattoman interaktion saavuttamiseksi. Toisaalta myös 
asiakkaat ovat alkaneet odottaa yrityksiltä yhä sujuvampaa ja saumattomampaa 
ostokokemusta käytössä olevien kanavien lisäännyttyä teknologisen kehityksen 
johdosta (Hajdas, Radomska & Silva, 2020). Tämä on johtanut siihen, että yri-
tykset pyrkivät kehittymään monikanavaisesta markkinoinnista kohti kaikki-
kanavaista markkinointia pärjätäkseen kilpailussa muiden monikanavaista 
kauppaa tekevien yritysten kanssa (Gao ym. 2021). 

Kaikkikanavaiseen kaupankäyntiin asiakkaan näkökulmasta liittyy oleel-
lisesti kanavien rinnakkaisen käyttämisen sijaan kanavien käyttäminen yhtä ai-
kaa (Parker & Hand, 2009). Asiakas pystyy esimerkiksi etsimään puhelinappli-
kaatiosta tietyn tuotteen hyllypaikan myymälästä, tai tarkistamaan kivijalka-
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myymälän varastosaatavuuden tiedot nettiselaimen kautta. Kanavien rinnak-
kainen käyttäminen monikanavaista strategiaa hyödyntävän myyjän kanssa on 
hankalaa, koska kanavien välinen integraatio on heikkotasoista. 

Kirjallisuudessa korostuu toistuvasti kaikkikanavaiseen kauppaan liitet-
tävä saumattomuus ja integraatio kanavien välillä (Lazaris & Vrechopoulos, 
2014; Verhoef ym. 2015; Cao & Li, 2018; Tyrväinen & Karjaluoto, 2019, Verhoef 
2021). Kanavaintegraatio ja saumattomuus ovat yhteydessä toisiinsa, sillä laa-
dukkaan kanavaintegraation kautta syntyy asiakkaan kokema saumattomuus, 
joka taas on keskeinen tekijä kaikkikanavaisessa kaupankäynnissä (Gao ym.  
2021). 
 

 
 

KUVIO 2 Monikanavaisen kaupan muotojen erot (Hajdas, Radomska & Silva, 
2020, s.3). 

2.4 Kanavaintegraatio 

Ennen varsinaista monikanavaisuus-käsitteen vakiintumista kirjallisuudessa 
Otto & Chung (2000) ehdottivat, että yleisiä online-kaupan piirteitä voisi integ-
roida offline-kanavan kanssa, ja myöhemmin Burke (2002) ehdotti, että yritys-
ten tulisi pyrkiä yhdistämään kanavien välistä toimintaa helpottaakseen asiak-
kaiden liikkumista kanavien välillä. Tätä kanavien välisen yhteistoiminnan li-
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säämistä kutsutaan kanavaintegraatioksi. Kanavaintegraatio on keskeinen tekijä 
saumattoman ja sujuvan ostokokemuksen luomisessa kaikkikanavaisessa ym-
päristössä, jossa yrityksellä on käytössä useita interaktiivisia kosketuspintoja 
asiakkaaseen (Gao ym. 2021). 

Monikanavaisen kaupankäynnin yleistyttyä asiakkaat käyttävät yhä 
enemmän eri kanavia ostamiseen (Verhoef ym. 2015), ja yritykset laajentavat 
käytössä olevien kanavien lukumäärää (Beck & Rygl, 2015). Kanavien välinen 
yhteistoiminta ei usein ole kehittynyt samaa vauhtia kuin käytettävissä olevat 
kanavat, joten asiakkaan ostokokemus ei välttämättä ole kovin saumaton käyt-
täessä useaa kanavaa ostoprosessin aikana (Zhang ym. 2010).  

Kanavaintegraatiolla viitataan online- ja offline-kanavien interaktioon ja 
yhteistoiminnan laajuuteen (Yan, Wang & Zhou, 2010). Neslin ym. (2006) ovat 
määritelleet kanavaintegraation strategiaksi, jossa määritellään käytettävien ka-
navien lukumäärä, kanavien välisen integraation taso, ja määritellään jokaisen 
kanavan merkitys asiakkaalle. Cao & Li (2015) määrittelivät kanavaintegraation 
käsittävän yrityksen tavoitteiden koordinoinnin, kanavien toteutuksen ja jal-
kautuksen siten, että saavutetaan synergiahyötyjä yritykselle ja etuja asiakkaille. 
Keskeisenä teemana kanavaintegraatiossa on siis useiden kanavien välinen in-
teraktio ja koordinaatio perusteellisen suunnittelun pohjalta. Kanavaintegraatio 
näyttäisi kirjallisuuden perusteella olevan kaikkikanavaisen kaupan mahdollis-
tajana, sillä laadukkaalla kanavaintegraatiolla saavutetaan kaikkikanavaiselle 
kaupankäynnille tyypillinen saumattomuus ja kanavien välinen sulava yhteis-
toiminta. 
 Yritysten halukkuus integroida kanavia toimimaan koordinoidusti yh-
dessä vaihtelee esimerkiksi toimialasta ja yrityksen koosta riippuen (Cao & Li 
2018). Kanavaintegraation toteutus vaatii yritykseltä resursseja ja riskinottoky-
kyä. Cao & Li (2018) tuovat esiin yrityksen IT-osaamisen, yrityksen monimuo-
toisuuden, ja varallisuuden tekijöinä, jotka usein vaikuttavat yrityksen päätök-
seen ryhtyä integroimaan kanavia toimimaan keskenään. Näistä syistä eri yri-
tyksissä on erilaisia kanavaintegraation tasoja, jotka voivat vaihdella olematto-
masta integraation tasosta täydelliseen kanavien väliseen yhteistyöhön (Cao & 
Li, 2015). Toisaalta täydelliseen kanavaintegraatioon pyrkiminen ei ole välttä-
mättä jokaiselle yritykselle tarkoituksenmukaista tai tarpeellista, koska integ-
raation toteutus vaatii yritykseltä resursseja ja positiivisen lopputuloksen saa-
vuttaminen ei ole taattu (Cao & Li, 2018). 
 Kanavaintegraation on ehdotettu muodostuvan useasta ulottuvuudesta, 
joita ovat integroidut tarjoukset, integroidut tuotetiedot ja hinnat, integroidut 
transaktiotiedot, integroitu informaation saatavuus, integroitu tilausten toteu-
tus ja integroitu asiakaspalvelu (Oh & Teo, 2010). Gao ym. (2021) havaitsivat 
näiden kuuden kanavaintegraation ulottuvuuden vaikuttavan merkittävästi 
kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen ja ehdottavat, että kanavaintegraatiolla 
on tärkeä rooli asiakkaan ostokokemuksen rakentamisessa kaikkikanavaisessa 
ympäristössä. Kanavaintegraation vaikutusta asiakaskokemukseen on tutkittu 
aikaisemmin hyvin rajallisesti, vaikka kanavaintegraation on havaittu olevan 
hyvin keskeinen tekijä asiakaskokemuksen muodostumiselle kaikkikanavaises-
sa ostoympäristössä.  
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Kanavaintegraation on havaittu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyy-
teen (Seck & Philippe, 2013; Shankar Inman & Mantrala, 2011), asiakkaan voi-
maantumiseen (Zhang ym. 2018), asiakkaan kokemaan arvoon (Hamouda, 
2019), vaihtokustannuksiin (Li ym. 2018) ja ristiinostoaikomukseen (Hossain ym. 
2020). Lisäksi kanavaintegraation on havaittu parantavan asiakkaan kokemaa 
palvelun laatua ja vähentävän koettuja riskejä, jonka puolestaan on havaittu 
johtavan korkeampaan tiedonhaku- ja ostoaikomukseen sekä maksuhalukkuu-
teen (Herhausen, 2015). 

Useissa tutkimuksissa kanavaintegraation selittäviksi tekijöiksi on liitetty 
tekijöitä, kuten integroidut tarjoukset, hinnat, tuotetiedot, transaktiotiedot, in-
formaation saatavuus, tilausten toteutus ja asiakaspalvelu (Gao ym. 2021; Li ym. 
2018). Tässä tutkimuksessa käytetään Hossainin ym. (2020) tunnistamia kana-
vaintegraation laadun tekijöitä, jotka poikkeavat hieman muissa tutkimuksissa 
käytetyistä kanavaintegraation tekijöistä. Lisäksi kanavaintegraation laadun te-
kijöitä ei ole aikaisemmin käytetty kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen tut-
kimiseen, joten kanavaintegraation laadun tekijöiden käyttäminen tässä tutki-
muksessa tuo uutuusarvoa tutkimuksen tuloksiin. 

2.5 Kanavaintegraation laadun tekijät 

Kanavaintegraatiota voidaan tutkia integraation laadun näkökulmasta. Kana-
vaintegraation laadulla tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa asiakkaille sauma-
ton ostokokemus useiden kanavien välillä (Sousa & Voss, 2006). Kuten todettu 
aiemmin, saumaton ostokokemus useiden kanavien välillä on kaikkikanavaisen 
kaupan ytimessä (Lazaris & Vrechopoulos, 2014; Verhoef, 2015; Tyrväinen & 
Karjaluoto, 2019, Verhoef 2021). Täten voidaan todeta, että toimivassa kaikki-
kanavaisessa kaupassa tarvitaan laadukasta kanavien välistä integraatiota, jotta 
asiakkaalle saadaan tarjottua saumaton ostokokemus, jossa eri kanavien välisen 
käytön kitka on minimoitu.   

Hossain ym. (2020), ehdottavat, että laadukas kanavaintegraatio muo-
dostuu usean tekijän summasta, jossa mukana on neljä pääluokkaa ja kymme-
nen alaluokkaa. Pääluokkia ovat kanavien välisen konfiguraation laatu, sisällön 
yhtenäisyyden laatu, prosessin yhtenäisyyden laatu, ja vakuuttavuuden laatu 
(Hossain ym. 2020). Nämä kanavaintegraation laadun ulottuvuudet kuvaavat 
kaikkikanavaiselle kaupalle keskeistä kanavaintegraatiota kattavasti, koska 
mukana on myös monesta muusta kanavaintegraatiota käsittelevästä tutkimuk-
sesta puuttuva vakuuttavuuden laatu. 
 

2.5.1 Kanavien välisen konfiguraation laatu 

Kanavien välisen konfiguraation laatu on monikanavaintegraation laadun 
luokka, joka viittaa mahdollisuuteen tehdä eri kanavissa samoja toimintoja yh-
teneväisellä laatutasolla (Banerjee, 2014). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
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esimerkiksi tilauksen voi yhtä vaivattomasti tehdä esimerkiksi verkkokaupan 
tai mobiiliapplikaation kautta. Kanavien välisellä konfiguraatiolla on kolme ala-
luokkaa: kanavavalinnan laajuus, kanavien avoimuus ja kanavien sopivuus 
(Hossain ym. 2020).  

Kanavavalinnan laajuus tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta valita usei-
den kanavien joukosta mieleisensä kanava, joka toimii kosketuspintana yrityk-
seen (Sousa & Voss, 2006). Asiakkaan ostopolkuun sisältyy useita vaiheita (Le-
mon & Verhoef, 2016), ja kanavavalinnan laajuuteen liittyy asiakkaan mahdolli-
suus valita useasta eri kanavasta ostopolun jokaiseen vaiheeseen sopiva kanava.  
Kanavavalinnan laajuuteen voidaan vaikuttaa lisäämällä yrityksen käyttöön 
uusia kanavia, joiden kautta asiakkaat voivat olla tekemisissä yrityksen kanssa 
(Hossain ym. 2020). 

Kanavien avoimuus tarkoittaa sitä, että asiakas on tietoinen yrityksen 
käytössä olevista kanavista, ja asiakas tietää, mitä ominaisuuksia kanavalla on 
(Sousa & Voss, 2006).  Asiakkaan on esimerkiksi helppo löytää tieto, että kivi-
jalkamyymälässä ei voida ottaa vastaan verkkokaupan palautuksia. Kanavien 
avoimuuteen yritys voi vaikuttaa esimerkiksi tiedottamalla asiakkaita markki-
noinnin keinoin kanavista ja niiden ominaisuuksista (Hossain ym. 2020). 

Viimeisenä alaluokkana kanavien välisen konfiguraation laadussa on 
kanavien sopivuus. Kanavien sopivuus tarkoittaa, että jokainen kanava on tar-
koituksenmukainen ja toimiva täyttämään kaikki toiminnot, joita kanavan kaut-
ta on mahdollista suorittaa (Banerjee, 2014). Esimerkiksi pankkilainan ottami-
nen puhelinasiakaspalvelun kautta ei ole sellainen tapa hoitaa lainan ottamista, 
jonka asiakkaat kokevat tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi hoitaa puheli-
mitse (Banerjee, 2014). 
 

2.5.2 Sisällön yhteneväisyyden laatu 

Sisällön yhtenäisyyden laadulla tarkoitetaan yrityksen eri kanavien kautta ulos 
ja sisään tulevan tiedon yhteneväisyyttä (Sousa & Voss, 2006). Alaluokkina si-
sällön laadulle on tunnistettu tiedon yhtenäisyys ja transaktiodatan integraatio, 
jotka muodostavat yhdessä asiakkaalle yhteneväisen kokonaisuuden yrityksen 
tuottamasta sisällöstä (Hossain, Akter & Kattiyapornpong, 2019).  

Tiedon yhtenäisyys tarkoittaa yrityksen tuottaman tiedon yhtenäisyytt 
kanavien välillä. Asiakkaiden on huomattu arvostavan tuotetietojen, hintojen, 
valikoimien, kuljetustietojen ja kampanjoiden olevan yhteneväisiä kanavien vä-
lillä (Wu & Chang, 2016). Heikko tiedon yhtenäisyys yrityksen kanavien välillä 
on havaittu vähentävän luottamusta ja aiheuttavan turhautumista (Hsieh ym. 
2012).  Tiedon yhtenäisyyttä kanavien välillä voidaan parantaa varmistamalla, 
että esimerkiksi hinta-, valikoima- ja saatavuustiedot ovat yhteneväiset kaikkien 
kanavien välillä (Hossain ym. 2020). 

Transaktiodatan integraatio on toinen sisällön yhtenäisyyden alaluokka, 
ja sillä tarkoitetaan asiakasdatan keräämistä, analysointia, integraatiota ja hyö-
dyntämistä eri kanavien välillä (Hossain, Akter & Kattiyapornpong, 2019). 
Transaktiodatan integraatio mahdollistaa osaltaan saumattoman ostokokemuk-
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sen, kun asiakkaan data, kuten ostohistoria ja demografinen profiili ovat käytet-
tävissä joustavasti yrityksen eri kanavien välillä (Godfrey, Seiders & Voss, 2011). 
Transaktiodatan integraatioon liittyy usein yksi keskeinen tietokanta tai asia-
kastietorekisteri, jota yrityksen kaikki kanavat hyödyntävät toiminnoissaan 
(Hossain ym. 2020). 
 

2.5.3 Prosessin yhtenäisyys 

 
Prosessin yhtenäisyys on kanavaintegraation laadun tekijä, joka viittaa yrityk-
sen asiakkaalle näkyvien osien (front-office) yhteneväisyyteen kanavien välillä 
(Banerjee, 2014; Sousa & Voss, 2006). Näitä asiakkaalle näkyviä osia ovat esi-
merkiksi palvelun tuntuma, odotusajat, imago ja työntekijöiden käyttäytyminen 
(Hossain ym. 2020).  Prosessin yhtenäisyyteen kuuluu kaksi alaluokkaa: järjes-
telmän yhtenäisyys ja imagon yhtenäisyys.  

Järjestelmän yhtenäisyys viittaa palvelun tuottamisen tekniseen puoleen, 
ja tarkoituksena on tuottaa kaikissa kanavissa yhteneväinen tekninen toteutus 
(Akter, Wamba & D'Ambra, 2019). Online-kontekstissa järjestelmän yhtenäisyy-
teen kuuluu yhteneväinen sujuvuus verkkosivun navigaatiossa, hakutoimin-
noissa, tilaamisessa, maksamisessa ja tuotteiden palauttamisessa (Hossain ym. 
2020). Offline-kontekstissa puolestaan järjestelmän yhtenäisyyteen liittyy myy-
mälän pohjapiirros, tuotteiden löytämisen helppous ja maksamisen sujuvuus 
(White, Joseph-Mathews & Voorhees, 2013). 

Imagon yhtenäisyyteen puolestaan kuuluu yrityksen brändiin liittyvien 
nimien, värien ja logojen käyttäminen yhteneväisesti kanavien välillä siten, että 
yrityksen brändistä viestitään samalla tavalla kanavasta riippumatta (Oh & Teo, 
2010). Imagon yhtenäisyyden parantamiseksi yrityksen tulisi siis keskittyä yh-
tenäistämään kaikki asiakkaalle näkyvät elementit online- ja offline-
kontekstissa. 

 

2.5.4 Vakuuttavuuden laatu 

Vakuuttavuuden laadulla viitataan niihin lukuisiin kanavan tekijöihin, jotka 
saavat aikaan varmuuden tunnetta ja luottamusta asiakkaissa (Hossain ym. 
2019). Vakuuttavuuden laatuun kuuluu kolme alaluokkaa: yksityisyys, turvalli-
suus, ja ongelmanratkaisun saatavuus (Hossain ym. 2019).  

Yksityisyyttä ja turvallisuutta elektronisiin palveluihin liittyen on tutkit-
tu laajalti (Parasuraman, Zeithaml & Malhotra, 2005; Al-Dweeri ym. 2017), mut-
ta sitä ei ole laajasti yhdistetty kanavaintegraation laatuun Hossainin ym. (2019) 
mukaan. Yksityisyydellä tarkoitetaan asiakkaan yksityisten tietojen suojaamista, 
ja turvallisuudella puolestaan asiakkaan kokemaa turvallisuutta käyttäessään 
yrityksen eri kanavia (Parasuraman ym. 2005). Yksityisyyden ja turvallisuuden 
takaaminen on oleellinen osa online- ja offline-kontekstissa, koska erinomaisen 
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asiakaskokemuksen saavuttamiseksi asiakkaan on koettava yrityksen kanavat 
luotettaviksi. 

Toinen varmuuden tunteen alaluokka, ongelmanratkaisun saatavuus 

tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta hoitaa palveluun liittyviä ongelmatilanteita 
tarvittaessa usean kanavan kautta jouhevasti (Van Vaerenbergh, 2019). Hyvin 
toteutetussa monikanavaintegraatiossa asiakas pystyy hoitamaan mahdollisia 
ongelmatilanteita ja antamaan palautetta yritykselle usean kanavan kautta il-
man, että prosessi ongelman korjaamiseksi alkaa aina uudelleen, kun yhteyttä 
otetaan toisen kanavan kautta (Hossain ym. 2019). 

 
TAULUKKO 1 Integraation laadun ulottuvuudet (Hossain ym. 2019, s. 231). 

Pääluokka Alaluokka Määritelmä Esimerkki Tutkimuksia 

Kanavien väli-
sen konfiguraa-
tion laatu 

Kanavavalinnan 
laajuus 

Asiakkailla on 
eri kanavia, joi-
den kautta asia-
kas saa halua-
mansa palvelun. 

Asiakkaat voivat 
tehdä ostoksia 
usean eri kanavan 
kautta (esim. 
myymälä, verkko-
kauppa ja mobii-
liappi 
 

Oh & Teo, 
2010; Sousa 
& Voss, 
2016; 
Banerjee, 
2014 

 Kanavien avoi-
muus 

Asiakkaat ovat 
tietoisia eri ka-
navien ominai-
suuksista. 

Yritys tiedottaa 
asiakkaille eri ka-
navista ja mitä eri 
kanavissa pystyy 
tekemään. 
 

Oh & Teo, 
2010; Sousa 
& Voss, 
2016; 
Banerjee, 
2014 

 Kanavien sopivuus Kanavissa tarjot-
tavat palvelut 
sopivat kyseisiin 
kanaviin. 

Verkkokaupassa 
ohjataan tekemään 
reklamaatiotapaus 
myymälässä, kos-
ka verkossa ei 
voida tarkastella 
tuotteen vikaa tar-
kemmin. 

Banerjee, 
2014 

Sisällön yhtenäi-
syys 

Informaation yhte-
näisyys 

Yrityksen vies-
timä informaatio 
on yhtenäistä eri 
kanavissa. 

Verkkosivuilla 
olevat tuotetiedot 
ovat yhtenäisiä 
myymälän tuote-
tietojen kanssa. 

Oh & Teo, 
2010; Sousa 
& Voss, 2016 

 Transaktiodatan 
yhtenäisyys 

Yrityksen ylläpi-
tämät asiakas-
tiedot ovat integ-
roituja ja yhte-
näisiä kanavien 
välillä. 
 

Myymälässä tehty 
ostohistoria löytyy 
myös verkkokau-
pan asiakastiedois-
ta. 

Oh & Teo, 
2010; Sousa 
& Voss, 
2016; 
Banerjee, 
2014 

Prosessin yhte-
näisyys 

Järjestelmän yhte-
näisyys 

Eri kanavissa 
käytettävät jär-
jestelmät ovat 
keskenään yhte-
näisiä ja helppo-

Mobiiliapissa ja 
verkkokaupassa 
käytettävä tilaus-
järjestelmä on yhtä 
helppokäyttöinen. 

Akter, 
D'Ambra, & 
Ray, 2013 
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käyttöisiä. 

 Imagon yhtenäi-
syys 

Brändin nimi, 
slogan, värit ja 
logo ovat yh-
tenöisiä kaikissa 
kanavissa. 

Asiakkaat tunnis-
tavat yrityksen 
mobiiliapin ja 
verkkokaupan 
helposti, koska 
yrityksen logot ja 
värit ovat keske-
nään yhtenäisiä. 

Oh & Teo, 
2010 

Vakuuttavuuden 
laatu 

Yksityisyys Asiakkaan hen-
kilökohtaiset 
tiedot ovat tur-
vassa kaikissa 
kanavissa. 

Asiakkaat luotta-
vat yritykset eri 
kanaviin, että hei-
dän henkilökoh-
taiset tietonsa py-
syvät turvassa. 

Akter, 
D'Ambra, & 
Ray, 2013; 
Bansal & 
Zahedi, 2014 

 Turvallisuus Asiakkaat koke-
vat asioinnin 
turvalliseksi yri-
tyksen kaikissa 
kanavissa. 

Yrityksen verkko-
sivu ja mobiiliappi 
ovat turvattu hait-
taohjelmilta, lisäk-
si myymälöissä on 
turvakamerat ja 
kokenut henkilös-
tö. 

Bansal & 
Zahedi, 2014 

 Ongelmanratkaisun 
saatavuus 

Asiakkailla on 
keinoja viestiä 
kokemistaan 
ongelmista yri-
tyksen kanssa. 

Asiakkaat voivat 
käydä myymäläs-
sä kysymässä net-
tikaupan tilauksen 
pitkittyneestä toi-
mituksesta. 

Smith, Kar-
wan & 
Markland, 
2009 

 

2.6 Asiakaskokemus 

Asiakaskokemus ja sen kehittäminen on tärkeässä roolissa yrityksen kilpai-
luedun kannalta, koska erinomaista asiakaskokemusta on vaikea kilpailijoiden 
kopioida (Verhoef & Lemon, 2009).  Erinomainen asiakaskokemus on tänä päi-
vänä keskeinen tavoite yrityksille, ja monet yritykset ovat ottaneet käyttöön 
asiakaskokemuksen johtamisen omana johtamisen haarana yrityksen sisällä 
(Homburg, Jozić & Kuehnl, 2017; Verhoef & Lemon, 2009).  

Asiakaskokemusta ei ole kuitenkaan aina pidetty omana rakenteenaan, 
vaan sen sijaan on mitattu esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä ja koettua palvelun 
laatua (Verhoef, 2009). Myöhemmin on havaittu, että esimerkiksi asiakastyyty-
väisyys voi olla asiakaskokemuksesta johtuva rakenne (Rose ym. 2011). Asia-
kaskokemus on vuosien varrella noussut akateemisen mielenkiinnon kohteeksi, 
koska sen on havaittu olevan konkreettinen ja merkittävä tekijä yritysten kilpai-
luedun muodostumisessa online- ja offline-kontekstissa (Gao ym. 2021). 

Asiakaskokemuksen määrittely käsitteenä on hieman muuttunut vuosien 
varrella, kun asiakaskokemuksesta on tunnistettu uusia piirteitä. Gentile, Spiller 
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& Noci (2007) määrittelevät asiakaskokemuksen olevan asiakkaan kokema reak-
tio, joka johtuu interaktiosta yrityksen tai tuotteen kanssa. Lisäksi Gentile, Spil-
ler & Noci (2007) ehdottavat, että asiakaskokemus on hyvin henkilökohtainen, 
ja se koostuu asiakkaan rationaalisesta, emotionaalisesta, sensorisesta, fyysises-
tä ja psyykkisestä osallistumisesta interaktioon yrityksen tai tuotteen kanssa. 

Meyer & Schwager (2007) puolestaan ehdottavat asiakaskokemuksen 
olevan asiakkaan sisäinen ja subjektiivinen vaste mihin tahansa suoraan tai 
epäsuoraan kontaktiin yrityksen kanssa. Suorilla kontakteilla tarkoitetaan esi-
merkiksi ostamista tai yrityksen tuotteen käyttöä, kun taas epäsuoralla kontak-
tilla tarkoitetaan satunnaisia kontakteja yrityksen tuotteiden, brändin, arvoste-
lujen, uutisten tai mainosten kanssa (Meyer & Schwager, 2007). Sekä Gentilen 
ym. (2007), että Meyerin & Schwagerin (2007) määritelmissä korostuu asiakas-
kokemuksen luonne henkilökohtaisena, sisäisenä reaktiona yrityksen tuotta-
miin ärsykkeisiin.  

Verhoef ym. (2009) määrittelevät asiakaskokemuksen olevan rakenteel-
taan holistinen, ja se sisältää asiakkaan kognitiiviset, affektiiviset, emotionaali-
set, sosiaaliset ja fyysiset vasteet yrityksen tuottamiin ärsykkeisiin. Holistisuu-
della Verhoef ym. (2009) tarkoittavat, että asiakaskokemus on kokonaisuus, jo-
ka muodostuu yrityksen hallitsemista ärsykkeistä (esim. valikoima, hinnat, 
myymälän/nettikaupan yleisilme ja tunnelma) ja ärsykkeistä, jotka eivät ole 
yrityksen hallinnassa (esim. muiden ihmisten vaikutus ja ostamisen tarkoitus). 
Lisäksi Verhoef ym. (2009) ehdottavat, että asiakaskokemus muodostuu koko-
naisuudesta, johon kuuluu tiedonhaku, ostaminen, tuotteen käyttö ja oston jäl-
keinen vaihe. 

 

2.6.1 Online- ja Offline-asiakaskokemus 

Kaikkikanavaisessa kaupanteossa asiakaskokemus on yhtä lailla tärkeässä roo-
lissa yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa, kuin yksittäistä kanavaa käyttä-
vän yrityksen tapauksessa. Kaikkikanavainen asiakaskokemus saattaa tosin olla 
vaikeammin hallittava ja johdettava, koska asiakkaalla on useita kosketuspinto-
ja yritykseen johtuen kanavien suuresta lukumäärästä (Gao ym. 2021). Lisäksi 
asiakaskokemuksessa kaikkikanavaisessa ympäristössä yhdistyvät online- ja 
offline-asiakaskokemuksen piirteet, koska asiakas saattaa käyttää jossakin osto-
polkunsa vaiheessa kivijalkakauppaa, ja toisessa vaiheessa käyttää nettikaup-
paa (Verhoef ym. 2015). Online- ja offline-asiakaskokemuksien välillä on eroa, 
koska asiakkaan kosketuspinnat yritykseen poikkeavat toisistaan näissä kah-
dessa asiakaskokemuksen muodossa. 
 Perinteisesti asiakaskokemusta on tutkittu offline-kontekstissa, koska on-
line-kaupat ovat nousseet kuluttajien suosioon vasta myöhemmin, kun tekno-
loginen kehitys mahdollisti yritysten kaupanteon internetin välityksellä (Rose 
ym. 2011). Nykyään kuluttajat voivat hankkia lähes kaikki tarvitsemansa hyö-
dykkeet suoraan internetistä, joten on perusteltua ehdottaa, että online-
asiakaskokemuksen erityispiirteet ovat tärkeä osa nykyaikaisen asiakaskoke-
muksen ymmärtämistä. 
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 Rose ym. (2012) määrittelevät online-asiakaskokemuksen olevan asiak-
kaan psykologinen tila, joka muodostuu asiakkaan subjektiivisesta vasteesta 
online-kaupan verkkosivun tuottamiin ärsykkeisiin. Lisäksi Rose ym. (2012) 
ehdottavat, että online-asiakaskokemus muodostuu kumulatiivisesti ajan kulu-
essa, kun asiakas on toistuvasti interaktiossa nettikaupan kosketuspisteiden 
kanssa. Online-asiakaskokemuksessa on paljon samoja piirteitä, kuin offline-
asiakaskokemuksessa, mutta myyjällä on huomattavasti heikompi asema johtaa 
asiakkaan kokemusta, koska asiakas voi olla interaktiossa myyjän kanssa missä 
ja milloin tahansa (Verhoef ym. 2009).  

Offline- ja online-asiakaskokemuksen välillä voidaan tunnistaa useita ero-
ja, koska kokemuksen muodostuminen tapahtuu hieman erilaisissa olosuhteis-
sa. Henkilökohtaisen kontaktin määrä on offline-kontekstissa suuri, kun taas 
online-kontekstissa erittäin pieni tai olematon. Eroa on myös informaation välit-
tämisessä asiakkaalle, koska online-kontekstissa tietoa voidaan välittää useassa 
eri muodossa, kun taas offline-kontekstissa tieto välittyy myymälän sisällä ole-
vien materiaalien kautta. (Rose ym. 2011.) 

Eroa offline- ja online asiakaskokemuksen välillä tulee myös interaktion 
ajan ja paikan suhteen. Asiakkaat pystyvät online-kontekstissa olemaan interak-
tiossa myyjän kanssa ajasta tai paikasta riippumatta, kun offline-kontekstissa 
interaktio on sidottu myyjän toimipaikkaan ja aukioloaikaan. Viimeisenä erona 
offline- ja online-asiakaskokemuksen välillä on brändin esiintuominen. Online-
kontekstissa brändi tuodaan tyypillisesti esiin audio-visuaalisesti, kun taas of-
fline-kontekstissa brändi voidaan tuoda esiin useammalla tapaa (esim. henkilö-
kunta, toimitilat ja muut fyysiset artefaktit). (Rose ym. 2011.) 

 
TAULUKKO 2 Offline- ja online-asiakaskokemuksen erot (Rose ym. 2011, s.27). 

 Offline Online 

Henkilökohtainen  
kontakti 

Korkea Matala 
 
 

Informaation  
välittäminen 

Intensiteetti riippuu pal-
jon käytettävästä medi-
asta. 
 

Intensiivinen 

Interaktion paikka ja 
ajankohta 

Yritys määrittelee inter-
aktion ajankohdan ja 
paikan 
 

Silloin ja siellä missä 
asiakas haluaa 

Brändin esiintuominen Laaja valikoima fyysisiä 
artefakteja, joiden kautta 
brändiä voidaan tuoda 
esiin. 

Vain audio-visuaalinen 
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Tässä tutkimuksessa käsitellään kaikkikanavaista kauppaa, jossa online- ja 
offline-kanavat toimivat saumattomasti yhdessä kanavaintegraation johdosta. 
Tästä syystä asiakaskokemusta ei jaeta tässä tutkimuksessa erikseen offline- ja 
online-kontekstiin, vaan kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen muodostumista 
tarkastellaan omana holistisena rakenteena, joka pitää sisällään molemmat 
asiakaskokemuksen ulottuvuudet.  Tälle näkökulmalle antaa tukea myös Hos-
sain ym. (2020), jotka ehdottavat, että kaikkikanavaisessa kontekstissa online- ja 
offline -ympäristöön jakaminen ei ole sopivaa, koska asiakkaat usein käyttävät 
kanavia sekaisin keskenään.  

 

2.6.2 Kognitiivinen ja affektiivinen asiakaskokemus 

 
Asiakaskokemuksen on havaittu muodostuvan kognitiivisesta ja affektiivisesta 
ulottuvuudesta (Frow & Payne, 2007; Rose ym. 2012), ja nämä kaksi ulottuvuut-
ta ovat kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen ulottuvuudet, joihin kanavainteg-
raation laadun vaikutusta tutkitaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, 
että asiakkaat tekevät ostopäätöksiä hankkiakseen hyödykkeitä utilitaristisessa 
mielessä, mutta myös saadakseen nautintoa ja viihdykettä ostamisesta (esim. 
Dennis, Brakus, Gupta & Alamos, 2014; Rose ym. 2011; Gao ym. 2021). Asiak-
kaiden on havaittu tavoittelevan kognitiivisia ja affektiivisia tavoitteita osto-
käyttäytymisessään sekä online- että offline-kontekstissa (Klaus & Maklan, 2013; 
Rose ym. 2011). Täten on luontevaa todeta, että asiakaskokemuksen jako kogni-
tiiviseen ja affektiiviseen ulottuvuuteen myös kaikkikanavaisessa kontekstissa 
on perusteltua. 

Asiakaskokemuksen kognitiivinen ulottuvuus viittaa asiakkaan tarpee-
seen saada hyödykkeitä tehokkaasti ja vaivattomasti (Frow & Payne, 2007; Rose 
ym. 2011). Kognitiivinen asiakaskokemus liittyy ostamisen funktionaaliseen 
puoleen, ja sillä viitataan esimerkiksi asiakkaan mahdollisuuteen vertailla tuot-
teita, hintoja ja laatua (Barari, Ross & Surachartkumtonkun, 2020).  

Asiakkaan ostaminen ei perustu pelkästään hyödykkeiden hankkimiseen 
utilitaristisessa mielessä, vaan asiakkaat kaipaavat myös hedonistisia piirteitä 
ostamisestaan (Rose ym. 2011). Asiakaskokemuksen affektiivinen ulottuvuus 
liittyy juuri tähän asiakkaan tavoitteeseen saavuttaa ostamisella muutakin kuin 
utilitaristisia tarpeita (Dennis ym. 2014). Asiakaskokemuksen affektiivinen puo-
li muodostuu asiakkaan tarpeesta saada nautintoa ja viihdettä ostamisesta, ja 
sen on havaittu olevan asiakkaalle erittäin tärkeä asiakaskokemuksen tekijä 
(Barari ym. 2020). Asiakaskokemuksen affektiivisella ulottuvuudella on myös 
havaittu olevan vahva vaikutus asiakkaan emotionaaliseen ja käytökselliseen 
vasteeseen asiakkaan ollessa interaktiossa yrityksen kanssa (Rose ym. 2012). 
 Kaikkikanavaista asiakaskokemusta tutkittaessa on perusteltua olettaa, 
että kanavaintegraation kautta syntynyt saumattomuus eri kanavien välillä li-
sää asiakkaan kokemaa nautintoa ostamisesta, ja samalla kanavien välinen 
saumattomuus lisää myös asiakkaan tehokkuutta ja vaivattomuutta ostoproses-
sin aikana. Täten on mielekästä jakaa kaikkikanavainen asiakaskokemus kogni-



 25 

tiiviseen ja affektiiviseen ulottuvuuteen, jotta voidaan tutkia kanavaintegraation 
laadun vaikutusta näihin kahteen asiakaskokemuksen keskeiseen ulottuvuu-
teen.  

2.7 Kaikkikanavainen käyttöaikomus 

Käyttöaikomusta on tutkittu paljon teknologian käyttöaikomuksen kontekstissa, 
ja sitä varten on kehitetty paljon erilaisia teorioita ja malleja, jotka pohjaavat so-
siaaliseen psykologiaan (Teo, 2011). Tunnettuja malleja ja teorioita ovat esimer-
kiksi teknologian hyväksymismalli (technology acceptance model, TAM) (Davis, 
Bagozzi & Warshaw, 1989), suunnitellun käyttäytymisen teoria (theory of plan-
ned behaviour, TPB) (Ajzen, 1991) ja yhdistetty teoria teknologian hyväksymi-
sestä (unified theory of acceptance and use of technology, UTAUT) (Venkatesh, 
Morris, Davis & Davis, 2003). 
 Esimerkiksi TAM-mallin on havaittu olevan tehokas malli selittämään 
tietojärjestelmän käyttäjän käyttäytymistä (Teo, 2011). TAM-mallissa koettu 
helppokäyttöisyys ja koettu järjestelmän hyödyllisyys vaikuttavat käyttäjän 
asenteeseen järjestelmän käyttöä kohtaan, ja lopulta asenne vaikuttaa aikomuk-
seen käyttää järjestelmää (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Tietojärjestelmän 
käyttöaikomusta voidaan siis selittää yksinkertaisimmillaan koetulla helppo-
käyttöisyydellä ja koetulla järjestelmän hyödyllisyydellä. 

Kaikkikanavainen käyttöaikomus pohjaa teknologian käyttöaikomuksen 
teorioihin, koska asiakkaan kokema järjestelmien helppokäyttöisyys ja hyödyl-
lisyys vaikuttavat asiakkaan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen yrityksen 
palveluja uudelleen. Tässä tutkimuksessa tarkastelussa ovat erityisesti asiakas-
kokemuksen affektiivinen ja kognitiivinen ulottuvuus, johon kanavaintegraati-
on laadun ulottuvuudet vaikuttavat kaikkikanavaisessa ympäristössä. Laaduk-
kaan kanavaintegraation kautta saavutettu saumattomuus ja sujuvuus lisäävät 
todennäköisesti asiakkaan kokemaa helppokäyttöisyyttä, jonka pitäisi TAM-
mallin mukaan lisätä asiakkaan käyttöaikomusta kaikkikanavaisen yrityksen 
palveluja kohtaan.  

Kaikkikanavainen käyttöaikomus tarkoittaa tässä tutkimuksessa asiak-
kaan aikomusta käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palvelua. Gao ym. (2021) 
ehdottavat, että erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoava kaikkikanavainen 
yritys saa asiakkaat käyttämään yrityksen palveluja myös uudelleen. Toisin sa-
noen erinomainen asiakaskokemus johtaa asiakkaan korkeampaan kaikkika-
navaiseen käyttöaikomukseen. 

2.8 Mallit ja hypoteesit 

Tässä kappaleessa esitetään tämän tutkimuksen kannalta oleelliset teoreettiset 
mallit, kuten SOR-viitekehys, ja tutkimuksen oma teoreettinen viitekehys. Li-
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säksi muodostetaan tutkimuksen hypoteesit, jotka on esitetty tutkimuksen teo-
reettisessa viitekehyksessä graafisesti ja sen jälkeen sanallisesti. 

2.8.1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Stimulus-organism-response (SOR) viitekehystä käytetään yleisesti kuluttaja-
käyttäytymisen tutkimisessa online- ja offline ympäristöissä (Gao ym. 2021, Ro-
se ym. 2012). SOR-viitekehyksestä voidaan puhua myös syöte-vaste- ja lopputu-
lemana (Rose ym. 2012). SOR-viitekehyksessä ympäristön ulkoiset ärsykkeet 
(syöte), vaikuttavat ihmisen sisäiseen tilaan (vaste) ja ihmisen sisäinen tila puo-
lestaan vaikuttaa käyttäytymiseen (lopputulema) (Zhang, Lu, Gupta & Zhao, 
2014; Gao ym. 2021). Aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa SOR-viitekehystä on 
sovellettu B2C-myyntiin, on havaittu, että ostoympäristön ärsykkeet vaikutta-
vat asiakkaan sisäisiin tiloihin (kognitiivinen & affektiivinen), jotka puolestaan 
vaikuttavat asiakkaan ostokäyttäytymiseen (Zhang ym. 2014). 
 Aiemmissa kuluttajakäyttäytymistä koskevissa tutkimuksissa stimulus-
tekijä SOR-viitekehyksestä on käsittänyt ostoympäristön tekijöitä, joiden kanssa 
asiakkaat ovat tekemisissä käyttäessään yrityksen palveluja (Zhang ym. 2014; 
Gao ym. 2021). Ostoympäristön tekijöitä voivat olla offline-kontekstissa myy-
mälän funktionaaliset ja esteettiset tekijät, kun taas online-kontekstissa se käsit-
tää koko verkkokaupan suunnittelun, jonka kanssa asiakkaat ovat tekemisissä 
(Zhang ym. 2014). Tässä tutkimuksessa stimulus-tekijä on kanavaintegraation 
laatu, joka toimii asiakkaalle ärsykkeenä, kun asiakas käyttää kaikkikanavaista 
strategiaa käyttävän yrityksen kanavia. 
 Organism-tekijä SOR-viitekehyksestä on tyypillisesti esitetty asiakkaan 
kognitiivisina ja affektiivisina sisäisinä tiloina, jotka sisältävät asiakkaan käsi-
tykset, kokemukset ja arviot yrityksestä (Zhang ym. 2014). Organism-tekijä on 
tässä tutkimuksessa asiakkaan sisäinen kognitiivinen ja affektiivinen kokemus 
kaikkikanavaisen myyjän luomasta ostoympäristöstä. 

Response-tekijä on SOR-viitekehyksen osa, joka kuvailee vastetta SOR-
viitekehyksen aiempiin tekijöihin. Vasteena voi olla esimerkiksi tietynlainen os-
tokäyttäytyminen tai tietyn teknologian käyttöaikomus (Gao ym. 2021). Tässä 
tutkimuksessa asiakkaan aikomus käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palveluja 
on vaste asiakkaan kognitiiviselle ja affektiiviselle asiakaskokemukselle kaikki-
kanavaisesta yrityksestä. 

SOR-viitekehyksen käyttäminen tämän tutkimuksen teoreettisen viiteke-
hyksen pohjana on perusteltua, koska samaa viitekehystä on käytetty laajasti 
online- ja offline kuluttajakäyttäytymisen tutkimiseen (Zhang ym. 2014; Roy ym. 
2019). Erityisen hyvin SOR-viitekehys sopii asiakaskokemuksen tutkimiseen, 
koska SOR-viitekehyksen organism-tekijä on usein jaettu kognitiiviseen ja af-
fektiiviseen tekijään (Zhang ym. 2014), samalla tavalla kuin Rose ym. (2011) eh-
dottavat asiakaskokemuksen muodostuvan kognitiivisesta ja affektiivisesta 
ulottuvuudesta.  
 SOR-viitekehystä on käytetty myös Gao:n ym. (2021) tutkimuksessa tut-
kimaan kanavaintegraation vaikutusta kognitiiviseen ja affektiiviseen asiakas-
kokemukseen ja kaikkikanavaiseen käyttöaikomukseen. Kyseisen tutkimuksen 
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tulokset osoittavat, että SOR-viitekehys sopii hyvin selittämään asiakkaan sisäi-
siä reaktioita ja käyttäytymistä kaikkikanavaisen ympäristön tuottamiin ärsyk-
keisiin.  

Alla olevassa kuviossa 3 on tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
Viitekehys pohjautuu SOR-malliin, kanavaintegraation laatu on viitekehyksen 
syöte, asiakaskokemus on vaste, ja asiakkaan kaikkikanavainen käyttöaikomus 
on viitekehyksen lopputulema. 

Kanavaintegraation laatu ja sen tekijät pohjatuvat Hossainin ym. (2020) 
ehdottamiin kanavaintegraation laadun tekijöihin. Kognitiivinen ja affektiivi-
nen asiakaskokemus pohjautuvat asiakaskokemuksesta tehtyyn aiempaan tut-
kimustietoon (esim. Rose ym. 2011 ja Gao ym. 2021). Asiakkaan kaikkikanavai-
nen käyttöaikomus pohjautuu Gao:n ym. (2021) tutkimukseen, jossa kaikkika-
navaista käyttöaikomusta käytettiin kuvaamaan asiakkaan käyttäytymistä, joka 
on seurausta asiakkaan kognitiivisista ja affektiivisista asiakaskokemuksen ulot-
tuvuuksista. 
 

 
KUVIO 3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

2.8.2 Tutkimuksen hypoteesit 

 
Tutkimuksen päätutkimusongelmana on tutkia miten kanavaintegraation laatu 
vaikuttaa asiakkaan kognitiiviseen ja affektiiviseen asiakaskokemukseen, ja mi-
ten kanavaintegraation laadun vaikutuksen kautta syntynyt asiakaskokemus 
vaikuttaa asiakkaan kaikkikanavaiseen käyttöaikomukseen. Tutkimusongel-
man ratkaisua lähestytään muodostamalla hypoteesit tutkittavien muuttujien 
välille. 
 Tutkimuskysymyksiä vastaavat hypoteesit on muodostettu perustuen 
aiempaan tutkimuskirjallisuuteen ja keskeisinä hypoteesien pohjana toimivina 
teorioina ovat Hossainin ym. (2020) muodostama malli kanavaintegraation laa-
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dusta ja Gao:n ym. (2021) muodostama malli asiakaskokemuksen vaikutuksesta 
kaikkikanavaiseen käyttöaikomukseen. 
Kanavien välisen konfiguraation laatu tarkoittaa sitä, että yrityksen kanavat 
pystyvät tarjoamaan yhtenäisesti ja yhdenmukaisella laatutasolla palveluita 
asiakkaalle (Banerjee, 2014). Kanavien välisen konfiguraation laatuun liittyy 
kolme alaluokkaa: kanavavalinnan laajuus, kanavien avoimuus ja kanavien so-
pivuus (Hossain ym. 2019). Hossain ym. (2020) havaitsivat tutkimuksessaan, 
että kanavien välisen konfiguraation laadulla on merkittävä positiivinen yhteys 
asiakkaan kokemaan kanavaintegraation laatuun.  
 Kun kanavien välisen konfiguraation laatu on korkea, asiakkaat pystyvät 
helposti valitsemaan tarkoitukseensa sopivan kanavan, ja suorittamaan osto-
prosessin yhtä helposti ja vaivattomasti jokaisen kanavan kautta (Hossain ym. 
2020).  Asiakkaan kokemaa vaivattomuutta ja helppokäyttöisyyttä lisää myös 
asiakkaan mahdollisuus käyttää kanavia ristiin, esimerkiksi palauttaa verkko-
kaupan ostos kivijalkakauppaan (Oh & Teo, 2010). Kaikki nämä vaivattomuutta 
lisäävät elementit parantavat asiakkaan ostokokemusta ja tyytyväisyyttä kaik-
kikanavaista strategiaa käyttävää myyjää kohtaan. 
 
H1: Kanavien välisen konfiguraation laatu vaikuttaa positiivisesti koettuun kanavain-
tegraation laatuun. 
 
Sisällön yhteneväisyyden laadulla kuvaillaan yrityksen eri kanavista lähtevän ja 
tulevan tiedon yhteneväisyyttä (Sousa & Voss, 2006). Alaluokkina sisällön yh-
teneväisyydelle on informaation yhtenäisyys ja transaktiodatan integraatio. 
Hossain ym. (2020) havaitsivat, että sisällön yhteneväisyydellä ja erityisesti in-
formaation yhteneväisyydellä on merkittävä positiivinen yhteys koettuun ka-
navaintegraation laatuun. Sisällön yhteneväisyydellä oli Hossainin ym. (2020) 
tutkimuksessa toiseksi vahvin vaikutus kanavaintegraation laatuun verrattuna 
muihin neljään kanavaintegraation laadun tekijään. 
 Informaation yhtenäisyyteen kuuluvat integroidut tuotetiedot ja hinnat 
kanavien välillä (Hossain ym. 2020). Informaation yhtenäisyyden on havaittu 
vähentävän asiakkaan hämmentymistä ja tehden ostamisesta tehokkaampaa ja 
vaivattomampaa kun hintoja ja tuotetietoja ei tarvitse vertailla eri kanavien vä-
lillä (Zhang ym. 2018; Dennis ym. 2014). Informaation yhtenäisyys siis helpottaa 
asiakkaan interaktiota kaikkikanavaisen myyjän kanssa. 
 Transaktiodatan integraatio mahdollistaa kaikkikanavaisen myyjän käsi-
tellä jokaista asiakasta yksilönä riippumatta siitä mitä kanavaa asiakas päättää 
käyttää (Zhang ym. 2018). Tämä mahdollistaa asiakkaalle helpon tavan tarkas-
tella ostohistoriaansa kaikkikanavaisen myyjän kanssa, ja lisäksi se mahdollis-
taa kaikkikanavaiselle myyjälle mahdollisuuden luoda personoituja suosituksia 
asiakkaalle perustuen asiakkaan ostohistoriaan (Oh & Teo, 2010). Asiakkaat 
pystyvät siis integroidun transaktiodatan ansioista helpommin asioimaan jat-
kossa kaikkikanavaisen myyjän kanssa, koska asiakkaat pystyvät oman ostohis-
toriansa avulla tehdä uusia ostoksia saman myyjän kanssa (Wu & Chang, 2016). 
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H2: Sisällön yhtenäisyyden laatu vaikuttaa positiivisesti koettuun kanavaintegraation 
laatuun. 
 
Prosessin yhteneväisyydellä tarkoitetaan asiakkaalle näkyvien, eri kanavissa 
olevien elementtien yhteneväisyyttä (Banerjee, 2014; Sousa & Voss, 2006). Näitä 
elementtejä ovat esimerkiksi palvelun tuntuma, odotusajat, imago ja työnteki-
jöiden käyttäytyminen (Hossain ym. 2020). Alaluokkina prosessin yhteneväi-
syydelle on järjestelmän yhteneväisyys ja imagon yhteneväisyys. Hossain ym. 
(2020) tunnistivat tutkimuksessaan, että prosessin yhteneväisyydellä ja sen ala-
luokilla on positiivinen yhteys kanavaintegraation laatuun.  
 Prosessin yhteneväisyyteen kuuluva integroitu viestintä yrityksen eri 
kanavien kautta on tärkeä tekijä, joka varmistaa, että kaikissa kanavissa on käy-
tössä yhtenäinen linja siitä, miten yrityksen brändistä ja kampanjoista viestitään 
(Oh & Teo, 2010).  Korkealaatuisen prosessin yhtenäisyyden kautta asiakkaat 
eivät saa ristiriitaista tietoa brändiin liittyen, koska kaikki viestintä on yhtenäis-
tä kanavien välillä. Prosessin yhtenäisyyden ansioista asiakkaat tietävät, että 
huolimatta kanavasta ostokokemus on yhtä nautinnollinen ja sujuva. 
  
 
H3: Prosessin yhteneväisyys vaikuttaa positiivisesti koettuun kanavaintegraation laa-
tuun. 
 
Vakuuttavuuden laadulla tarkoitetaan eri kanavien kykyä luoda varmuutta ja 
luottamusta asiakkaalle (Hossain ym. 2019). Alaluokkina vakuuttavuuden laa-
dulle ovat yksityisyys ja turvallisuus sekä ongelmanratkaisun saatavuus. Hos-
sainin ym. (2020) tutkimuksessa havaittiin, että vakuuttavuuden laadulla on 
kanavaintegraation laadun tekijöistä vahvin positiivinen vaikutus kanavainteg-
raation laatuun.  
 Asiakkaan yksityisyys ja turvallisuus asioidessa kivijalkakaupassa tai 
verkkokaupassa on tärkeä tekijä asiakaskokemuksen kannalta (Hossain ym. 
2020). Asiakkaat luovuttavat yksityisyyden kannalta tärkeitä tietoja yrityksen 
haltuun esimerkiksi antaessa yhteystietonsa nettikaupan tilausta tehdessä. Täs-
tä syystä on tärkeää, että kaikkikanavaisen yrityksen jokainen kanava vakuut-
taa asiakkaan siitä, että asiakkaan henkilökohtaiset tiedot pysyvät turvassa. 
 Vakuuttavuuden laatuun kuuluva ongelmanratkaisun saatavuus on toi-
nen tärkeä tekijä, joka saa asiakkaan luottamaan kaikkikanavaiseen yritykseen 
(Hossain ym. 2020). Integroitu asiakaspalvelu mahdollistaa sen, että asiakas voi 
hoitaa esimerkiksi nettikaupassa kohdatun ongelman kivijalkakaupassa (Oh & 
Teo, 2010). Integroitu asiakaspalvelu lisää asiakkaan luottamusta siihen, että 
kanavasta huolimatta on aina saatavilla ratkaisu ongelmaan.   
 
H4: Vakuuttavuuden laatu vaikuttaa positiivisesti koettuun kanavaintegraation laa-
tuun. 
 
Kanavaintegraation on ehdotettu pitkälti perustuvan teknologian käyttöön, mi-
kä puolestaan helpottaa erityisesti informaation yhtenäistämistä kanavien välil-
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lä (Oh & Teo, 2010). Gao ym. (2021) ehdottavat, että kanavaintegraatioon liitty-
vä informaation yhteneväisyys vaikuttaa vahvasti asiakkaan kognitiiviseen 
asiakaskokemukseen. Kanavaintegraation laadun tekijät sisältävät paljon teki-
jöitä, jotka lisäävät asiakkaan kokemaa tehokkuutta ja vaivattomuutta ostami-
sesta (esim. integroidut hinnat, tuotetiedot, transaktiodata, asiakaspalvelu). 
Kognitiivinen asiakaskokemus muodostuu juuri asiakkaan kokemasta tehok-
kuudesta ja vaivattomuudesta ostoprosessin aikana, joten on perusteltua olettaa, 
että kanavaintegraation laatu kokonaisuudessaan vaikuttaa positiivisesti kogni-
tiiviseen asiakaskokemukseen.  
 
H5a: Kaikkikanavaisen kanavaintegraation laatu vaikuttaa positiivisesti kognitiiviseen 
asiakaskokemukseen. 
 
Gao ym. (2021) ehdottavat, että kanavaintegraatio kokonaisuudessaan vaikut-
taa sekä kognitiiviseen, että affektiiviseen asiakaskokemukseen positiivisesti. 
Toisaalta samassa tutkimuksessa huomattiin, että informaation integraatioon 
liittyvät tekijät kanavaintegraatiossa vaikuttivat erityisen vahvasti kognitiivi-
seen asiakaskokemukseen. Lisäksi asiakaskokemusta käsittelevässä kirjallisuu-
dessa on yleinen konsensus siitä, että funktionaaliset tekijät, jotka tekevät asi-
akkaan ostokokemuksesta tehokkaamman ja vaivattomamman, vaikuttavat 
vahvasti kognitiiviseen asiakaskokemukseen (Rose ym. 2011; Frow & Payne, 
2007; Dennis ym. 2014). Tässä tutkimuksessa käytettävät kanavaintegraation 
laadun tekijät pitävät sisällään paljon juuri informaation yhteneväisyyteen lii-
tettäviä tekijöitä. Tästä syystä on perustelua olettaa, että kanavaintegraation laa-
tu vaikuttaa vahvemmin kognitiiviseen asiakaskokemukseen. 
 
H5b: Kaikkikanavaisen kanavaintegraation laatu vaikuttaa vahvemmin kognitiiviseen 
asiakaskokemuksen ulottuvuuteen kuin affektiivisen asiakaskokemuksen ulottuvuuteen. 
 
Gao ym. (2021) havaitsivat tutkimuksessaan, että integroitu asiakaspalvelun 
saatavuus vaikutti voimakkaimmin affektiiviseen asiakaskokemukseen. Muut 
Gaon ym. (2021) tutkimuksessa havaitut kanavaintegraation tekijät vaikuttivat 
pääsääntöisesti vahvemmin kognitiiviseen asiakaskokemukseen tai vaikutukset 
olivat yhtä vahvat molempiin asiakaskokemuksen ulottuvuuksiin.  

Affektiiviseen asiakaskokemukseen liittyy oleellisesti ostoprosessiin 
kuuluva nautinto ja viihdearvo, mitä asiakkaat kokevat (Barari ym. 2020; Frow 
& Payne, 2007). Kokonaisuudessaan kanavaintegraation kautta syntynyt sau-
maton ja sujuva asiakaskokemus lisää asiakkaan kokemaa nautintoa ostamises-
ta, koska asiakkaan kokemat riskit ja ongelmatilanteet vähenevät kanavien väli-
sen yhteistoiminnan ansiosta (Gao ym 2021). Tästä syystä on perusteltua olettaa, 
että laadukkaan kanavaintegraation kautta syntynyt sujuva ja saumaton osto-
kokemus lisää myös ostoprosessin nautinnollisuutta ja elämyksellisyyttä.  
 
H6: Kaikkikanavaisen kanavaintegraation laatu vaikuttaa positiivisesti affektiiviseen 
asiakaskokemukseen. 
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Kuten todettu aikaisemmin, vahvaan asiakaskokemukseen kuuluu positiivinen 
kognitiivinen puoli, eli asiakkaan on helppoa ja vaivatonta saada haluamansa 
hyödyke yritykseltä (Dennis ym. 2014; Rose ym. 2011). Positiivinen kognitiivi-
nen asiakaskokemus johtaa asiakkaan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen 
yrityksen tarjoamaa palvelua, koska sen kautta on helppoa ja vaivatonta hoitaa 
ostaminen (Gao ym. 2021). Tämä johtaa seuraavaan hypoteesiin: 
 
H7: Kognitiivinen asiakaskokemus vaikuttaa positiivisesti kaikkikanavaiseen käyttöai-
komukseen. 
 
Asiakaskokemukseen kuuluu myös affektiivinen puoli, koska tyypillisesti asia-
kas tavoittelee ostamisesta myös nautinnollisuutta ja viihdettä (Dennis ym. 2014; 
Barari ym. 2020). Asiakkaan saadessa nautintoa ja viihdettä ostamisesta kaikki-
kanavaisesta yritykseltä, käyttää asiakas todennäköisemmin kaikkikanavaisen 
yrityksen tarjoamia palveluita myös uudelleen. Gao ym. (2021) havaitsivat tut-
kimuksessaan affektiivisen asiakaskokemuksen lisäävän asiakkaan kaikkika-
navaista käyttöaikomusta omassa tutkimuskontekstissaan, joten seuraava hypo-
teesi on perusteltu: 
 
H8: Affektiivinen asiakaskokemus vaikuttaa positiivisesti kaikkikanavaiseen käyttöai-
komukseen. 
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3 MENETELMÄ JA AINEISTO 

Tutkimusmenetelmä tulisi valita vastaamaan tutkimuksen tavoitteita (Krish-
naswami & Satyaprasad, 2010, s. 15). Tutkimuksen menetelmä tulisi siis valita 
niin, että menetelmä sopii tutkimuksen teoriaan ja asetettuihin hypoteeseihin. 
Tämä tutkimus on luonteeltaan selittävä, eli tarkoituksena on löytää selitys tie-
tylle ilmiölle, joka johtuu kausaliteetista eri rakenteiden välillä (Saunders, Lewis 
& Thornhill, 2019, s. 188). Tavoitteena on siis tutkia kanavaintegraation laadun, 
asiakaskokemuksen ja kaikkikanavaisen käyttöaikomuksen välisiä suhteita, jo-
ten kvantitatiivinen menetelmän valinta tukee tätä tavoitetta. 
 Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen metodivalintaan johtaneet 
syyt ja käydään läpi tutkimuksen aineisto. Ensiksi käydään läpi kvantitatiivinen 
menetelmä, seuraavaksi aineiston kerääminen, ja lopuksi aineiston analyysin 
metodit. 

3.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Tässä tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, ja aineisto 
kerätään käyttämällä elektronista kyselylomaketta. Kvantitatiivista menetelmää 
käytetään tyypillisesti testaamaan valmiiksi määriteltyä teoreettista mallia, toi-
sin kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa tavoitteena on usein tunnistaa tai 
tuottaa teoreettisia malleja (Hair ym. 2015, s. 218). Kvantitatiivisessa tutkimuk-
sessa lähestymistapa on tyypillisesti deduktiivinen, eli aineistoa kerätään ja 
analysoidaan jonkin jo olemassa olevan teorian testaamista varten (Saunders 
ym. 2019, s. 176).  
 Tyypillinen erottava tekijä kvantitatiivisen tutkimuksen ja kvalitatiivisen 
tutkimuksen välillä on se, että kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on nu-
meerisessa muodossa, ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on tyypillisesti 
ei-numeerista. Toisaalta joissain tutkimuksissa käytetään yhdistetysti kvantita-
tiivisia ja kvalitatiivisia metodeja, joten rajanveto näiden kahden eri menetel-
män välille ei tulisi perustua vain aineiston laatuun (Saunders ym. 2019, s. 175). 
 Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tyypilliselle numeerisen datan keräämi-
selle on useita metodeja, ja metodin valita voi vaikuttaa tutkimuksen tulosten 
tarkkuuteen ja luotettavuuteen (Hair ym. 2015, s. 217). Numeerisen datan ke-
rääminen voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä elektronista kyselyloma-
ketta, joka on usein paras vaihtoehto silloin, kun dataa kerätään suurelta mää-
rältä yksilöitä (Hair ym. 2015, s. 210).  Elektronisen itsetäytettävän kyselylo-
makkeen etuna on se, että sillä saadaan tehokkaasti kerättyä suuri määrä vas-
tauksia yhdellä kertaa (Saunders ym. 2019, s. 504). Itse täytettävän kyselylo-
makkeen etuna on myös se, että tutkijan vaikutus lomakkeen vastauksiin on 
kohtalaisen pieni (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, s. 183).  
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Kyselyn tekemisessä on myös omat haasteensa. Kyselylomakkeen raken-
taminen siten, että saadut vastaukset ovat relevantteja tutkimuksen tavoitteiden 
kannalta voi olla haastavaa (Saunders ym. 2019, s. 504). Tutkijalla ei ole myös-
kään täyttä varmuutta siitä, että kyselyn vastaajat ovat täysin ymmärtäneet ky-
symykset tai ovatko vastaukset täytetty totuudenmukaisesti ja huolellisesti 
(Hirsjärvi ym. 2005, s. 184). Tässä tutkimuksessa on pyritty ratkaisemaan nämä 
haasteet ottamalla kyselylomakkeen kysymyspatteristo aiemmista tutkimuksis-
ta, joissa on tutkittu samankaltaisia rakenteita. Lisäksi kyselylomakkeen alussa 
on lyhyesti selitetty kysymysten vastaamisen kannalta tärkeimmät termit kuten 
kanavat ja kaikkikanavainen markkinointi. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen vahvuuksiin kuuluu tulosten hyvä yleistet-
tävyys ja toistettavuus. Hyvä yleistettävyys johtuu siitä, että kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa aineisto koostuu tyypillisesti suuresta otoskoosta. Kvantitatiivi-
sen tutkimuksen hyvä toistettavuus puolestaan johtuu siitä, että aineiston ke-
rääminen ei yleensä ole ainutlaatuinen ja uniikki tapahtuma. Aineisto kerätään 
tyypillisesti suuresta ja anonyymista joukosta, ja aineisto analysoidaan objektii-
visesti tilastollisin menetelmin. Tämä johtaa siihen, että tutkimus voidaan myö-
hemmin toistaa kohtalaisen helposti. (Hair ym. 2015, s. 153–155.) 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luonteeseen kuuluvat oleellisesti hypotee-
sien asettaminen, käsitteiden määrittely, aiemmat teoriat ja tutkimustulokset ja 
aineiston kerääminen siten, että se voidaan analysoida tilastollisin menetelmin. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, s.131). Tässä tutkimuksessa tärkeimmät 
kaikkikanavaiseen kaupankäyntiin liittyvät käsitteet on avattu yhdessä aiem-
pien teorioiden ja tutkimustulosten yhteydessä. Hypoteesit on asetettu aiem-
pien teorioiden pohjalta, ja samoin tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Lisäksi 
tutkimuskysymykset on asetettu siten, että tarkoituksena on tutkia muuttujien 
välisiä kausaalisia suhteita. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään kysely-
lomakkeen avulla, jotta aineisto on numeerisessa muodossa tilastollista analyy-
sia varten. Näin ollen voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tavoitteisiin 
päästään parhaiten käyttämällä kvantitatiivista menetelmää. 

3.2 Aineiston kerääminen 

Tämä tutkimuksen aineiston keräämisessä käytettiin itse täytettävää, struktu-
roitua kyselylomaketta aineiston keräämiseen. Linkki kyselylomakkeeseen lä-
hetettiin sähköpostitse Power Finland Oy:n (jatkossa Power) asiakkaille, jotka 
ovat tilanneet Powerin viikoittaisen uutiskirjeen sähköpostiinsa. Kutsu kyse-
lyyn vastaamiseen oli upotettu viikkokirjeen muiden uutisten joukkoon, klik-
kaamalla kutsua kyselyyn vastaajalle aukesi verkkosivu, jossa oli saatekirje ky-
selyyn liittyen. Lisäksi verkkosivulla oli tutkimuksen tiedote ja tietosuojailmoi-
tus. Kyselyn vastaamiseen kannustettiin arpomalla vastaajien kesken 100e ar-
voinen Power-lahjakortti. Kyselylomake oli avoin vastauksille 18.03.2022 – 
27.03.2022, ja lahjakortti arvottiin 30.03.2022. Yhteensä vastauksia kertyi 169 
kappaletta kyselyn aukioloaikana 
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 Tutkimuksen aineiston kerääminen tehtiin Powerin kautta, koska tämän 
tutkielman kirjoittaja on itse työsuhteessa Powerin kanssa, ja yrityksen kanavat 
ja asiakkaat ovat tutkielman tekijälle tuttuja. Power antoi arvottavaksi 100e ar-
voisen lahjakortin kyselylomakkeen vastaajille, mutta muuten Power ei ole tut-
kielmaa rahallisesti tukenut.  

Power myy kodinelektroniikkaa kuluttajille ja yrityksille. Power Finland 
Oy on osa Power International AS konsernia, ja Suomen lisäksi Powerilla on 
toimintaa Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Yhteensä kivijalkamyymälöitä Po-
werilla on Suomessa 44 kappaletta, ja lisäksi verkossa toimii nettikauppa. (Po-
wer, 2022.)  
 Power hyödyntää kaikkikanavaista strategiaa tarjoamalla asiakkaille 
useita vaihtoehtoisia kanavia vuorovaikuttaa yrityksen kanssa. Powerista voi 
ostaa kivijalkamyymälöistä, verkkokaupasta, verkkosivuilla toimivasta chat-
palvelusta, soittamalla asiakaspalveluun tai laittamalla asiakaspalveluun säh-
köpostia. Lisäksi Powerin sosiaalisen median tilien, kuten Instagramin ja Face-
bookin kautta voi tavoittaa Powerin asiakaspalvelun, ja olla muuten vuorovai-
kutuksessa kyseisen brändin kanssa. 

 Power on toteuttanut laajamittaista kanavaintegraatiota kanaviensa vä-
lillä. Asiakas pääsee itse tarkastelemaan omaa ostohistoriaansa MyPower-
palvelun kautta verkossa, eikä ole väliä mistä kanavasta osto oli alun perin teh-
ty. Esimerkiksi Powerin verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden välillä on in-
tegroitu ostohistoria, asiakastiedot, tuotetiedot, hinnat ja kampanjat. Eri kana-
vien välinen yhteistyö käy nopeasti ilmi Powerin myymälässä tai verkossa asi-
oidessa yhtenäisestä brändin esilletuonnista, tuotetiedoista ja hinnoista. Kana-
vien välisen integraation merkitys Powerille käy ilmi myös Powerin keskeisestä 
sloganista ”sama halpa hinta myymälässä ja netissä”. 

Powerin käyttämä kaikkikanavainen strategia tekee Powerista hyvän yri-
tyksen tutkimuksen aineiston keräämistä ajatellen. Powerin asiakkaista saata-
van datan avulla päästään tutkimaan juuri tämän tutkimuksen kannalta keskei-
siä kanavaintegraation laadun piirteitä ja kaikkikanavaista asiakaskokemusta, 
koska Powerilla on aidosti useita eri kanavia, joiden toimintaa on integroitu laa-
jasti. Lisäksi Powerin asiakkaana on demografisen profiilin puolesta hyvin laaja 
kirjo asiakkaita, joka vaikuttaa positiivisesti tutkimuksen tulosten yleistettävyy-
teen.  

Koska tutkimuksen kyselylomake lähetettiin Powerin viikoittaisen uutis-
kirjeen mukana, saatiin kyselyyn vastamaan asiakkaita, jotka ovat sitoutuneet 
melko vahvasti Poweriin. Todennäköisesti viikkokirjeen avaavat ja lukevat sel-
laiset asiakkaat, jotka oikeasti ovat usein vuorovaikutuksessa kyseisen yrityk-
sen kanssa. Tästä syystä voidaan olettaa, että kyselyyn vastaajat ovat todennä-
köisesti käyttäneet Powerin eri kanavia kohtalaisen ahkerasti, jolloin myös ky-
selylomakkeen kautta saatu data edustaa asiakkaita, jotka ostavat usean eri ka-
navan kautta. 
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3.2.1 Kyselylomake 

Toimivan kyselylomakkeen rakentaminen on haastavaa, koska kyselylomak-
keen rakentamisessa on useita vaiheita, jotka voivat vaikuttaa kyselyn avulla 
kerätyn aineiston tarkkuuteen. Toimivan kyselylomakkeen rakentamiseksi tut-
kimusongelman on oltava tarkasti määritelty, ja tutkimuksen tavoitteet selvillä. 
Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet on määri-
telty jo johdannossa, joten kyselylomakkeen rakentamiseen lähdettiin hyvältä 
pohjalta.  

Kyselylomake tulisi suunnitella siten, että vastaajat ymmärtävät kysy-
mykset, muuten vaarana on vastaajien turhaantuminen ja vastausten laadun 
heikentyminen. Helposti ymmärrettävien kysymysten tuottamiseksi ammatti-
kielen käyttöä tuli välttää kysymyksissä. Kysymysten tulisi olla mahdollisim-
man selkeitä ja lyhyitä, jotta vastaajat jaksavat lukea kysymykset ajatuksella 
loppuun asti. Itse kyselylomake ei myöskään saisi olla liian pitkä, koska vastaa-
jat muuten väsyvät ja vastausten laatu voi laskea, tai pahimmillaan kyselylo-
makkeeseen ei vastata ollenkaan.  (Hair ym. 2015, s. 281–283.)  
 Tämän kyselylomakkeen vastauksissa käytettiin aiemmissa tutkimuksis-
sa hyväksi todettua seitsemänportaista Likert-asteikkoa, koska Likert-asteikko 
sopii hyvin asenteiden ja mielipiteiden mittaamiseen (Hair ym. 2015, s. 237). Li-
säksi seitsemänportainen Likert-asteikko on tarkempi kuin viisiportainen, kos-
ka se antaa vastaajalle laajemman skaalan ilmaista mielipidettään (Hair ym. 
2015, s.237). Tässä tutkimuksessa käytetyssä Likert- asteikossa yksi ääripää 
oli ”1 - täysin eri mieltä”, ja toinen ”7 - täysin samaa mieltä”.  

 Tärkeä vaihe kyselomakkeen rakentamisessa on sopivan mittaris-
ton löytäminen, jotta kysymykset mittaavat tutkimuksen kannalta oikeita asioi-
ta. (Hair ym. 2015, s. 271–272). Tähän tutkimukseen kyselylomakkeen mittaristo 
otettiin aiemmista vertaisarvioiduista tutkimuksista, joten tässä tutkimuksessa 
käytetyt kysymykset rakentuvat aikaisemman teorian pohjalle, mikä varmistaa 
myös tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin. Hossain ym. (2020) tutkimuk-
sesta otettiin kanavaintegraation laatuun liittyvä mittaristo, kognitiiviseen ja 
affektiiviseen asiakaskokemukseen liittyvä mittaristo Gao ym. (2021) tutkimuk-
sesta, ja kaikkikanavaiseen käyttöaikomukseen liittyvä mittaristo Shi, Wang, 
Chen & Zhang (2020) tutkimuksesta.  

Suurin osa tähän tutkimukseen valituista mittareista oli jo validoitu ja 
testattu useassa kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Poikkeuksena oli vakuutta-
vuuden laadun ulottuvuus, joka oli tunnistettu Hossainin ym. (2019) tutkimuk-
sen kvalitatiivisessa vaiheessa. Vakuuttavuuden laatuun kuuluvat mittarit (yk-
sityisyys, turvallisuus ja ongelmanratkaisun saatavuus) olivat kuitenkin tutkittu 
ja testattu elektronisen palvelun laatua tutkivassa kirjallisuudessa. 

Vastaajien demografista taustaa kartoittavien kysymysten lisäksi kysy-
myksiä lomakkeessa oli 38 kappaletta. Aihealueet vastasivat tutkimuksen teo-
reettista viitekehystä ja hypoteeseja. Kyselyn alussa olivat mukana vastaajien 
demografista taustaa kartoittavia monivalintakysymyksiä, kuten sukupuoli, ikä 
ja koulutustaso. Kaikki kyselyssä käytetyt kysymykset olivat alun perin eng-
lanniksi, joten ne täytyi kääntää suomeksi. Käännöstyö pyrittiin toteuttamaan 
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siten, että kysymysten alkuperäinen merkitys pysyi muuttumattomana. Kään-
nöstyössä avusti natiivi englannin kielen puhuja, joka opiskelee kansainvälistä 
liiketaloutta. Tällä tavoin varmistettiin, että kysymysten alkuperäinen merkitys 
pysyi mahdollisimman muuttumattomana.  

Kanavaintegraation laatua mitattiin neljällä pääluokalla, jotka muodos-
tuivat kymmenestä alaluokasta (taulukko 3). Kysymykset kanavaintegraation 
laatuun liittyen otettiin Hossainin ym. (2020) tutkimuksesta, ja aihealueet olivat 
kanavien välinen konfiguraatio, sisällön yhtenäisyys, prosessin yhtenäisyys ja 
vakuuttavuus. Yksi kysymys poistettiin Hossainin ym. (2020) alkuperäisestä 
kysymyspatteristosta, koska se ei sopinut tutkimuksen kontekstiin: ”Varallisuu-
teeni liittyviä tietoja Powerin eri kanavissa ei jaeta muille ”. Power ei kerää asi-
akkaiden varallisuuteen liittyvää informaatiota, joten tästä syystä kysymystä ei 
otettu kyselyyn mukaan.  

Kognitiiviselle ja affektiiviselle asiakaskokemukselle oli molemmille 
omat kysymyksensä. Kognitiiviselle asiakaskokemukselle oli neljä kysymystä ja 
affektiiviselle asiakaskokemukselle kolme kysymystä. Kysymykset otettiin 
Gaon ym. (2021) tutkimuksesta. Gaon ym. (2021) kysymyspatteristo kognitiivi-
sesta ja affektiivisesta asiakaskokemuksesta sopi tämän tutkimuksen konteks-
tiin ilman tarvetta kysymysten muokkaamiselle.  

Kaikkikanavaiselle käyttöaikomukselle oli kyselyn viimeinen aihealue, ja 
siihen liittyi kolme kysymystä, millä kaikkikanavaista käyttöaikomusta mitat-
tiin. Kysymykset otettiin Shi ym. (2020) tutkimuksesta, ja kysymykset sopivat 
suoraan tämän tutkimuksen kontekstiin, joten kysymyksiä ei tarvinnut muoka-
ta. Alla olevasta taulukosta 3 nähdään koosteena kyselylomakkeen mittarit ja 
niiden lähdetutkimukset. 

TAULUKKO 3 Kyselylomakkeen mittarit. 

Mittari 
 

Mittarin lähde 

Kanavien välisen konfiguraation laatu 
- Kanavavalinnan laajuus 
- Kanavien avoimuus 
- Kanavien sopivuus 

 
Hossain ym. 2020 

Sisällön yhtenäisyyden laatu 
- Informaation yhtenäisyys 
- Transaktiodatan integraatio 

 
Hossain ym. 2020 

Prosessin yhteneväisyyden laatu 
- Järjestelmän yhtenäisyys 
- Imagon yhtenäisyys 

 
Hossain ym. 2020 

Vakuuttavuus 
- Yksityisyys 

 
Hossain ym. 2020 
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- Turvallisuus 
- Ongelmanratkaisun saatavuus 

Kognitiivinen asiakaskokemus 
 

Gao ym. 2021 

Affektiivinen asiakaskokemus 
 

Gao ym. 2021 

Kaikkikanavainen käyttöaikomus 
 

Shi ym. 2020 

 

3.3 Aineiston analyysi 

Kyselylomakkeella kerätty data vietiin SPSS-ohjelmaan analyysin ensimmäistä 
vaihetta varten. SPSS-ohjelmaa käytettiin raa’an datan muokkaamiseen. Dataa 
muokattiin poistamalla kyselylomakkeen vastaukset, jossa vastaaja oli vastan-
nut jokaiseen kysymykseen ”täysin eri mieltä” tai ”täysin samaa mieltä”. Pois-
tettuja vastauksia oli yhteensä 12 kappaletta. Kyselyn vastausten joukossa ei ol-
lut kuin muutamia yksittäisiä kysymyksiä, joihin vastaaja oli jättänyt vastaa-
matta, vaikka yhteenkään kysymykseen ei ollut pakko vastata. Näissä kohdissa, 
joissa ei ollut vastausta, käytettiin muiden vastausten keskiarvoa. Yhteensä hy-
väksyttyjä vastauksia oli 157 kappaletta, jotka otettiin mukaan varsinaiseen ai-
neiston analysointivaiheeseen. 
 Konfirmatorinen faktorianalyysi tapahtui SmartPLS 3.0-ohjelmistolla 
käyttäen rakenneyhtälömallia (structural equation modelling, SEM), jota käyte-
tään paljon markkinoinnin tutkimuksissa (Hair, Sarstedt & Ringle, 2012). Kon-
firmatorista faktorianalyysiä käytetään silloin, kun tutkijalla on selvä ymmärrys 
tutkittavan ilmiön faktoreista (Karjaluoto, 2007). Konfirmatorisessa faktoriana-
lyysissa tavoitteena on joko vahvistaa tai hylätä tutkijan aikaisempi ymmärrys 
faktoreista perustuen empiiriseen dataan (Karjaluoto, 2007). Tässä tutkimukses-
sa tutkijalla oli selvä ymmärrys tutkittavan ilmiön faktoreista, joten eksploratii-
vinen faktorianalyysi voitiin jättää tässä tutkimuksessa välistä. 
     PLS-SEM valittiin tämän tutkimuksen datan analyysiin, koska se sopii 
hyvin ennustavaan analyysiin, joka on myös tämän tutkimuksen tavoitteena 
(Hair ym. 2012). PLS-SEM sopii hyvin hierarkkisten ja monimutkaisten mallien 
tutkimiseen (Chin, 2010), ja tässä tutkimuksessa esimerkiksi kanavaintegraation 
laatu on hierarkkinen ja monimutkainen rakenne. Lisäksi PLS-SEM analyysissä 
aineisto voi olla kohtalaisen pieni (esim. 100 vastausta), eikä datan tarvitse olla 
normaalisti jakautunutta (Hair ym. 2012). Tässä tutkimuksessa dataa on kohta-
laisesti (n=157), ja data ei ole analyysin perusteella normaalisti jakautunut. 
 SEM-malleja on kahta erilaista: kovarianssi-SEM (CB-SEM) ja varianssi-
pohjainen osittaisten pienempien neliösummien SEM (PLS-SEM).  Tässä tutki-
muksessa datan analyysiin käytettiin PLS-SEM-mallia, koska CB-SEM mallista 
poiketen se pystyy toimimaan paremmin monimutkaisissa tutkimusmalleissa, 
ja se pystyy mittaamaan formatiivisia ja reflektiivisiä latentteja muuttujia. (Hair 
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ym. 2012.) Tässä tutkimuksessa oli mukana sekä reflektiivisiä, että formatiivisia 
latentteja muuttujia, joten PLS-SEM-mallin valinta on perusteltua. 

Datan analyysissä kanavaintegraation laatua käsiteltiin korkeamman ta-
son rakenteena, jolla oli neljä ensimmäisen tason ulottuvuutta (kanavien välisen 
konfiguraatio laatu, sisällön yhtenäisyyden laatu, prosessin yhtenäisyyden laa-
tu ja vakuuttavuuden laatu). Kognitiivinen ja affektiivinen asiakaskokemus se-
kä kaikkikanavainen käyttöaikomus olivat ensimmäisen tason ulottuvuuksia. 

Datan analyysissä SmartPLS-ohjelmistossa käytettiin toistettujen indi-
kaattorien lähestymistapaa, eli ohjelmistossa tuotettu malli arvioi korkeamman 
ja matalamman tason rakenteita yhtäaikaisesti (Becker, Klein & Weltzels, 2012). 
Datan analyysi on määritelty reflektiivis - formatiiviseksi, koska ensimmäisen 
tason ulottuvuudet (kanavaintegraation laadun ulottuvuudet, kognitiivinen ja 
affektiivinen asiakaskokemus ja kaikkikanavainen käyttöaikomus) olivat tämän 
tutkimuksen mallissa reflektiivisiä (Mode A), ja korkeamman tason ulottuvuu-
det (kanavaintegraation laatu) olivat puolestaan formatiivisia (Mode B) (Becker, 
Klein & Weltzels, 2012).Toistettujen indikaattorien lähestymistapa toimii Becke-
rin ym. (2012) mukaan erityisen hyvin malleissa, joissa on reflektiivisiä ja for-
matiivisia rakenteita, joten voidaan todeta, että toistettujen indikaattorien lähes-
tymistapa PLS-SEM analyysissa sopii hyvin tähän tutkimukseen. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen tuloksia, jotka saatiin analysoimalla 
kyselylomakkeella kerätty kvantitatiivinen aineisto. Ensiksi esitetään vastaajien 
demografiset taustatekijät, jonka jälkeen arvioidaan Smart-PLS ohjelmiston 
tuottama mittausmalli. Lopuksi arvioidaan rakennemalli ja testataan tutkimuk-
sen hypoteesit. 

4.1 Kyselyn demografiset taustatekijät 

Kyselyyn hyväksytysti vastanneista 156 vastaajasta 61.3 % (95) oli miehiä, ja 
38.7 % (60) oli naisia. Suurin osa vastaajista kuului ikäluokkaan 50–59 vuotta 
(23.7 %), ja toiseksi suurin ikäluokka oli 20–29-vuotiaat (19.2 %). Alle 20-
vuotiaita oli vain 0.6 % (1), joten lähes kaikki vastaajat olivat iältään yli 20-
vuotiaita. Koulutustaustan osalta peruskoulun käyneitä oli 6.4 % (10) vastaajista, 
toisen asteen (lukio/ammattikoulu) käyneitä oli 39.7 % (62), korkea-asteen käy-
neitä (yliopisto/AMK) käyneitä oli 51.9 % (81), ja lopulta tieteellisen jatkotut-
kinnon suorittaneita oli 1.9 % (3) vastaajista. Alla olevasta taulukosta 4 nähdään 
kyselylomakkeen vastaajien demografiset taustatekijät koostettuna. 
 Mielenkiintoinen havainto kyselyn vastaajista oli se, että suurin vastaaja-
ryhmä oli iältään 50–59-vuotiaita (23.7 % vastaajista). Tämä saattaa johtua siitä, 
että tutkimuksen kysely lähetettiin Powerin viikoittaisen uutiskirjeen mukana, 
joten on mahdollista, että viikkokirjettä lukevat useammin ikäluokaltaan van-
hemmat asiakkaat. Lisäksi mielenkiintoista oli huomata, että yli puolella vastaa-
jista oli korkea-asteen koulutus suoritettuna. Korkea-asteen suorittaneet vastaa-
jat todennäköisesti kokivat tämän tutkimuksen kyselyyn vastaamisen helpom-
maksi, koska he ovat todennäköisesti oman koulunsa aikana myös toteuttaneet 
tai vastanneet vastaavanlaisiin kyselyihin. 
 

TAULUKKO 4 Vastaajien demografiset taustatekijät.     

Sukupuoli % N 

Mies 61.3 95 

Nainen 38.7 60 

Yhteensä 100 155 

      

Ikä % N 

Alle 20 0.6 1 

20–29 19.2 30 

30–39 14.7 23 
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40–49 15.4 24 

50–59 23.7 37 

60–69 16.3 25 

yli 70 10.3 16 

Yhteensä  100  156  

Koulutus % N 

peruskoulu 6.4 10 

toinen aste 39.7 62 

korkea-aste 51.9 81 

tieteellinen jatkotutkinto 1.9 3 

Yhteensä 100 156 

 

4.2 Mittausmallin arviointi 

Rakenneyhtälömallin (SEM) tuloksia analysoidaan tyypillisesti kahdessa vai-
heessa: ensin mittausmallin tarkastelu (measurement model), ja seuraavaksi ra-
kennemallin tarkastelu (structural model) (Anderson & Gerbing, 1988). Mittaus-
mallia kutsutaan usein SEM-mallin ulkoiseksi malliksi, ja se näyttää mallin eri 
rakenteiden ja niihin kuuluvien indikaattorimuuttujien välisiä suhteita (Hair 
ym. 2012). Mittausmallia käytettiin tässä tutkimuksessa arvioimaan mallin en-
simmäisen tason rakenteiden reliabiliteettia ja validiteettia, ja sen tehtiin kon-
firmatorisella faktorianalyysillä SmartPLS 3.0 ohjelmistolla. Tarkastelun koh-
teena olivat indikaattorien reliabiliteetti, mittarien johdonmukaisuus, yhte-
neväisyysvaliditeetti ja erotteluvaliditeetti, jotka ovat tärkeitä rakenneyhtälö-
mallin luotettavuuden arvioinnin kannalta (Hair ym. 2012).  

4.2.1 Indikaattoreiden reliabiliteetti 

Ensiksi tarkasteltiin indikaattorien reliabiliteettia, missä tarkoituksena on tar-
kastella, kuinka vahvasti indikaattorit latautuvat eri faktoreihin (factor loadings) 
(Hair ym. 2012). Monissa tutkimuksissa faktorin latausta 0.7 tai enemmän pide-
tään riittävänä latauksena, mutta usein malleissa on muutamia indikaattoreja, 
joiden lataus on alle 0.7 (Hulland, 1999). Monissa eksploratiivisissa tutkimuk-
sissa indikaattorit, joiden lataus on alle 0.4 tai 0.5 jätetään pois mallista (Hulland, 
1999). Tässä tutkimuksessa raja-arvo asetettiin hieman korkeampaan arvoon 0.6, 
koska korkean latauksen saavat indikaattorit selittävät paremmin latentin 
muuttujan varianssia (Hulland, 1999). 
 IMAGO1 oli ainoa indikaattori, joka poistettiin matalan latauksen takia 
(0.568). Jäljelle jäävät indikaattorit latautuivat arvoilla 0.618–0.933, mutta suurin 
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osa indikaattoreista sai latauksen > 0.7, mikä tarkoittaa, että indikaattoreilla on 
vahva yhteys niitä vastaaviin latentteihin muuttujiin (Chin, 2010). Erityisen 
vahvasti latautuivat affektiivista ja kognitiivista asiakaskokemusta mittaavat 
indikaattorit, heikommin latautuivat kanavaintegraation laadun eri ulottu-
vuuksia mittaavat indikaattorit. Alla olevasta taulukosta 5 nähdään faktorila-
taukset. 
 
TAULUKKO 5 Faktorilataukset. 

 AFFAK PROSYHT KOGAK KÄYTTÖAIK KONF SISYHT VAKUUT 

AFFEKTIIVINEN1 0.919 - - - - - - 

AFFEKTIIVINEN2 0.933 - - - - - - 

AFFEKTIIVINEN3 0.793 - - - - - - 

IMAGO2 - 0.810 - - - - - 

IMAGO3 - 0.669 - - - - - 

JÄRJESTELMÄ1 - 0.774 - - - - - 

JÄRJESTELMÄ2 - 0.874 - - - - - 

JÄRJESTELMÄ3 - 0.864 - - - - - 

KOGNITIIVINEN1 - - 0.888 - - - - 

KOGNITIIVINEN2 - - 0.925 - - - - 

KOGNITIIVINEN3 - - 0.767 - - - - 

KOGNITIIVINEN4 - - 0.887 - - - - 

KÄYTTÖAIKOMUS1 - - - 0.926 - - - 

KÄYTTÖAIKOMUS2 - - - 0.870 - - - 

KÄYTTÖAIKOMUS3 - - - 0.899 - - - 

AVOIMUUS1 - - - - 0.820 - - 

AVOIMUUS2 - - - - 0.771 - - 

AVOIMUUS3 - - - - 0.785 - - 

LAAJUUS1 - - - - 0.618 - - 

LAAJUUS2 - - - - 0.769 - - 

LAAJUUS3 - - - - 0.685 - - 

SOPIVUUS1 - - - - 0.632 - - 

SOPIVUUS2 - - - - 0.718 - - 

INFORMAATIO1 - - - - - 0.782 - 

INFORMAATIO2 - - - - - 0.708 - 

INFORMAATIO3 - - - - - 0.835 - 

INFORMAATIO4 - - - - - 0.773 - 

TRANSAKTIODATA1 - - - - - 0.762 - 

TRANSAKTIODATA2 - - - - - 0.782 - 

TRANSAKTIODATA3 - - - - - 0.700 - 

TRANSAKTIODATA4 - - - - - 0.746 - 

TURVALLISUUS1 - - - - - - 0.751 

TURVALLISUUS2 - - - - - - 0.827 

YKSITYISYYS1 - - - - - - 0.716 

YKSITYISYYS2 - - - - - - 0.750 

ONGELMANRATKAISU2 - - - - - - 0.829 
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ONGELMARATKAISU1 - - - - - - 0.687 

 

4.2.2 Mittausmallin sisäinen johdonmukaisuus 

Seuraavaksi tarkasteltiin ensimmäisen tason rakenteiden sisäistä luotettavuutta. 
Rakenneyhtälömalleissa sisäisen johdonmukaisuuden luotettavuutta arvioi-
daan yhteisreliabiliteetilla (composite reliability) ja Cronbachin alphalla. 
Cronbachin alpha on yleinen sisäisen johdonmukaisuuden luotettavuuden mit-
tari, koska se antaa arvion reliabiliteetista perustuen havaittujen muuttujien vä-
lisiin korrelaatioihin. Cronbachin alphan suurin rajoite on se, että siihen sisältyy 
oletus faktoreiden yhtäläisestä latauksesta (Hair ym. 2012). Yhteisreliabiliteet-
tiin ei sen sijaan sisälly oletusta faktoreiden yhtäläisestä latauksesta, joten usein 
yhteisreliabiliteetti on tarkempi luotettavuuden mittari kuin Cronbachin alpha 
(Hair ym. 2012). 

Yhteisreliabiliteettia voidaan tulkita samalla asteikolla kuin Cronbachin 
alphaa, eli korkeampi arvo on parempi kuin matala arvo. Sekä Cronbachin 
alphassa, että yhteisreliabiliteetissa arvon tulisi olla 0.7 ja 0.95 välissä, silloin ra-
kenteilla on riittävä sisäinen luotettavuus (Sarstedt, Ringle & Hair, 2017). Liian 
korkeat luvut kuten >0.95 voivat olla ongelmallisia, koska se tarkoittaa, että in-
dikaattorit ovat liian samanlaisia keskenään (Sarstedt ym. 2017).  Syynä liian 
suureen Cronbachin alphan tai yhteisreliabiliteetin arvoon voi olla esimerkiksi 
liian samanlaiset kysymykset lomakkeessa tai vastaajien vastaustyyli, jossa jo-
kaiseen kysymykseen vastataan samalla vastauksella (straight lining) (Diaman-
topoulos ym. 2012). 

Tyypillisesti Cronbachin alpha saa hieman matalampia arvoja, kun taas 
yhteisreliabiliteetti saa korkeampia arvoja. Sarstedt ym. (2017) ehdottavat, että 
SEM-mallin rakenteiden sisäistä luotettavuutta voidaan arvioida Cronbachin 
alphalla ja yhteisreliabiliteetilla siten, että Cronbachin alpha on luotettavuuden 
alaraja, ja yhteisreliabiliteetti on yläraja. 

Taulukosta 6 nähdään rakenteiden sisäinen luotettavuus mitattuna 
Cronbachin alphalla ja yhteisreliabiliteetilla. Kaikki Cronbachin alphan arvot 
ovat 0.7 ja 0.95 välillä, joten Cronbachin alphan perusteella rakenteiden sisäinen 
luotettavuus on hyvällä tasolla. Yhteisreliabiliteetin arvot olivat odotetusti hie-
man korkeammat kuin Cronbachin alphassa, mutta arvot olivat kuitenkin alle 
0.95. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että rakenteiden sisäinen luotettavuus 
on hyvä. 

Mittausmallin yhteneväisyysvaliditeettia (convergent validity) mitataan 
keskiarvovarianssilla (Average Variance Extracted, AVE) (Sarstedt ym. 2017). 
Keskiarvovarianssi mittaa sitä varianssin määrää, joka tiettyyn rakenteeseen si-
sältyy suhteessa saman rakenteen varianssiin, joka on seurausta mittausvirhees-
tä (Forner & Larcker, 1981). Keskiarvovarianssin tulisi olla 0.5 tai enemmän, sil-
loin voidaan todeta, että kyseinen rakenne selittää ainakin 50 % muuttujan vari-
anssista (Fornell & Larcker, 1981). Tässä tutkimuksessa jokainen rakenne sai 
keskiarvovarianssiarvoksi yli 0.5, joten mittausmallin yhteneväisyysvaliditeetti 
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on hyväksyttävällä tasolla. Alla olevasta taulukosta nähdään eri rakenteiden 
keskiarvovarianssi.  
 
TAULUKKO 6 Cronbachin alpha, yhteisreliabiliteetti ja keskiarvovarianssi. 

 Cronbachin Alpha Yhteisreliabiliteetti Keskiarvovarianssi (AVE) 

KÄYTTÖAIK 0.880 0.926 0.807 

AFFAK 0.860 0.914 0.781 

KOGAK 0.890 0.925 0.755 

KONF 0.871 0.900 0.530 

PROSYHT 0.858 0.899 0.643 

SISYHT 0.896 0.917 0.581 

VAKUUT 0.854 0.892 0.580 

 
 
 
Lopuksi mittausmallista arvioidaan vielä erotteluvaliditeetti (discriminant validi-
ty), jonka tarkoituksena on mitata, kuinka rakenne on empiirisesti erotettavissa 
toisista rakenteista (Sarstedt ym. 2017). Erotteluvaliditeetti analysoi kuinka pal-
jon rakenne korreloi muiden rakenteiden kanssa, ja kuinka vahvasti kyseisen 
rakenteen indikaattorit edustavat vain yhtä rakennetta (Sarstedt ym. 2017). 
Erotteluvaliditeetti mitattiin Fornell-Larcker kriteerin mukaan, eli rakenteiden 
keskiarvovarianssiarvojen (AVE) neliöjuuria verrattiin latenttien muuttujien 
korrelaatioihin (Fornell & Larcker, 1981). Keskiarvovarianssien neliöjuurien tu-
lisi olla suurempi kuin korrelaatioarvot muiden latenttien muuttujien kanssa. 
 
TAULUKKO 7 Erotteluvaliditeetti. 

 AFFAK KOGAK KONF KÄYTTÖAIK PROSYHT SISYHT VAKUUT 

AFFAK 0.884       

KOGAK 0.665 0.869      

KONF 0.458 0.650 0.728     

KÄYTTÖAIK 0.732 0.787 0.561 0.898    

PROSYHT 0.609 0.789 0.695 0.710 0.802   

SISYHT 0.531 0.540 0.579 0.553 0.715 0.762  
VAKUUT 0.508 0.583 0.541 0.609 0.697 0.698 0.762 

 
 
 Yllä olevasta taulukosta 7 nähdään mittausmallin erotteluvaliditeetti 
Forner-Larcker kriteerillä mitattuna. Keskiarvovarianssien nelijuuret (tummen-
nettuna) ovat suuremmat kuin korrelaatio muiden latenttien muuttujien kanssa. 
Täten voidaan todeta, että mittausmallin erotteluvaliditeetti on hyväksyttävä. 
Kokonaisuudessaan ensimmäisen tason indikaattorien reliabiliteetti, mittarien 
johdonmukaisuus, yhteneväisyysvaliditeetti ja erotteluvaliditeetti ovat hyväk-
syttävällä tasolla, joten seuraavaksi voidaan arvioida tutkimuksen rakennemal-
lia. 
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4.2.3 Korkeamman tason rakenteen validointi 

Korkeamman tason rakenteen (kanavaintegraation laatu) sopivuus arvioitiin 
viimeisenä osana mittausmallia. Ensimmäisen tason rakenteiden arvioinnissa 
käytetään latentteihin muuttujiin liittyvien indikaattoreiden latauksia ja painoja, 
mutta korkeamman tason rakenteen arvioinnissa näitä samoja arvoja ei voida 
käyttää. Sen sijaan korkeamman tason rakenteiden arvioinnissa tulee käyttää 
korkeamman ja matalamman tason rakenteiden välisiä suhteita. Korkeamman 
tason rakenteen lataukset ja painotukset käyvät ilmi matalan- ja korkean tason 
rakenteiden välisestä polkukertoimesta. (Becker, Klein & Weltzels, 2012.) 

Kanavaintegraation laatu oli SEM-mallin korkeamman tason formatiivi-
nen rakenne, joka muodostui neljästä ensimmäisen tason kanavaintegraation 
laadun rakenteesta (KONF, SISYHT, PROSYHT ja VAKUUT).  Korkeamman 
tason rakenteen arvioimiseksi tutkittiin matalamman ja korkeamman tason ra-
kenteiden välisiä suhteita, kuten Becker ym. (2012) suosittelevat.  Toisin kuin 
ensimmäisen tason rakenteiden validoinnissa, korkeamman tason rakenteiden 
painotukset ja lataukset on tarkistettava korkean ja matalan tason rakenteen vä-
lisestä polkukertoimesta (Becker ym. 2012). 

Tarkastelussa olivat ulkoiset painotukset, ulkoiset lataukset ja multikol-
lineaarisuus VIF-arvon avulla (variance inflation factor, VIF). VIF-arvoa käytetään 
mittaamaan formatiivisen muuttujan kollineariteettiä. VIF-arvojen tulisi olla al-
le 5 (Hair, Risher, Sarstedt & Ringle, 2019), mutta Sarstedt ym. (2017) ehdottavat, 
että VIF-arvot yli 3 viittaavat jonkinasteiseen kollineaarisuuteen muuttujien vä-
lillä.  

Alla olevasta taulukosta 8 nähdään, että rakenteiden väliset suhteet oli-
vat tilastollisesti merkittäviä, kun p < 0.05, ja T-arvon ollessa yli 1.96. Lisäksi ra-
kenteiden VIF-arvot olivat reilusti alle 5, joten korkeamman tason rakenteessa ei 
todettu ongelmia kollineariteetissä. Tulosten perusteella korkeamman tason 
formatiivinen rakenne INTEGLAATU hyväksytään, ja datan analyysissä voi-
daan edetä rakennemallin arviointiin. 
 

TAULUKKO 8 Korkeamman tason rakenteen validointi. 

Korkea taso Matala taso Polkukerroin (β) T-arvo P-arvo Ulkoiset painot VIF 

INTEGLAATU KONF 0.305 10.654 <.001 0.043–0.058 1.992 
 SISYHT 0.339 13.287 <.001 0.051–0.061 2.476 
 PROSYHT 0.274 12.316 <.001 0.060–0.072 3.035 
 VAKUUT 0.244 9.286 <.001 0.043–0.066 2.315 
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4.3 Rakennemallin arviointi 

Mittausmalli todettiin eri usealla kriteerillä mitattuna luotettavaksi, joten seu-
raavaksi voidaan analysoida rakennemalli (structural model), jota kutsutaan 
myös sisäiseksi malliksi (Hair ym. 2012). Rakennemallin analyysistä selviää la-
tenttien muuttujien välisten suhteiden vahvuus ja tilastollinen merkitsevyys, 
lisäksi rakennemallin avulla testataan tutkimuksen hypoteesit. Muuttujien vä-
listen suhteiden tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin käyttämällä SmartPLS-
ohjelmiston bootstrapping-toimintoa 5000 osanäytteellä ja merkitsevyystasolla 
0.05.  Bootstrapping-toimintoa käytetään yleisesti rakennemallin suhteiden 
merkitsevyyden arvioimiseen (Chin, 2010). Osanäytteiden lukumäärän tulisi 
olla suurempi kuin aineistoon kuuluvien validien havaintojen määrä, usein 
käytetään esimerkiksi 5000 osanäytteen määrää bootstrapping-toimintoa käyt-
täessä (Hair ym. 2012). 
 

4.3.1 Polkukertoimet ja merkitsevyydet 

Rakenneyhtälömallissa olevat polkukertoimet (path coefficients, β), edustavat la-
tenttien muuttujien välisiä suhteita (Sarstedt ym. 2017). Polkukertoimet saavat 
arvoja välillä -1 < x <1. Polkukertoimen arvot lähellä arvoa 1 kertovat vahvasta 
positiivisesta suhteesta muuttujien välillä, kun taas arvot lähellä -1 kertovat 
vahvasta negatiivisesta suhteesta muuttujien välillä. Yleisesti polkukertoimen 
arvoa 0.2 korkeampia pidetään merkitsevinä, ja alle 0.1 arvoja ei-merkitsevinä. 
 T-arvot sekä p-arvot mittaavat tulosten tilastollista merkitsevyyttä (Sar-
stedt ym. 2017). Rakennemallin laskemisessa käytettiin 0.05 merkitsevyystasoa, 
joten T-arvon tulisi olla yli 1.96, jotta tuloksen voidaan katsoa olevan tilastolli-
sesti merkittävä. Lisäksi P-arvon tulisi olla alle 0.05, jotta tulos on tilastollisesti 
merkittävä. (Chin, 2010.) 
 
TAULUKKO 9 Muuttujien väliset polkukertoimet ja merkitsevyydet. 

Hypoteesi Polkukerroin (β) T-arvo P-arvo Tulos 

H1: KONF -> INTEGLAATU 0.305 10.824 <.001 Tuettu 

H2: SISYHT -> INTEGLAATU 0.339 13.196 <.001 Tuettu 

H3: PROSYHT -> INTEGLAATU 0.274 12.147 <.001 Tuettu 

H4 VAKUUT-> INTEGLAATU 0.244 9.367 <.001 Tuettu 

H5a, H5b: INTEGLAATU -> KOGAK 0.741 17.464 <.001 Tuettu 

H6: INTEGLAATU -> AFFAK 0.612 12.863 <.001 Tuettu 

H7: KOGAK -> KÄYTTÖAIK 0.540 8.018 <.001 Tuettu 

H8: AFFAK -> KÄYTTÖAIK 0.372 5.649 <.001 Tuettu 

 
Taulukosta 8 nähdään latenttien muuttujien väliset polkukertoimet ja ti-

lastolliset merkitsevyydet. Taulukosta voidaan todeta, että kaikki polkukertoi-
met ovat positiivisia (β > 0.2) ja tilastollisesti merkitseviä (T-arvo > 1.96, P-arvo < 
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0.05). Tämä tarkoittaa, että kaikki tutkimuksen hypoteesit hyväksytään. Vah-
vimmat yhteydet löytyvät kanavaintegraation laadun ja kognitiivisen ja af-
fektiivisen asiakaskokemuksen väliltä. Heikompia yhteyksiä löytyi puolestaan 
integraation laadun neljän ulottuvuuden ja integraation laadun väliltä, mutta 
yhteydet olivat silti merkitseviä.  

Rakennemallia arvioitaessa tärkeä luku on myös R-neliö (R-square, R²), jo-
ka ilmaisee riippumattoman muuttujan selitysvoimaa (Karjaluoto, 2007). Toisin 
sanoen R-neliö kertoo, kuinka paljon riippumattomat muuttujat pystyvät selit-
tämään riippuvan muuttujan vaihtelua. R-neliö saa arvoja nollan ja yhden välil-
lä, ja mitä korkeamman arvon muuttuja saa, sitä tarkemmin muuttuja pystyy 
selittämään riippuvan muuttujan vaihtelua (Sarstedt ym. 2017). R-neliön arvoa 
0.75 voidaan pitää huomattavana, 0.50 kohtuullisena ja 0.25 heikkona (Sarstedt 
ym. 2017).   
 
TAULUKKO 10 Riippuvien muuttujien R-neliö arvot. 

Muuttuja R-neliö 

AFFAK 0.374 

KOGAK 0.548 

KÄYTTÖAIK 0.697 

INTEGLAATU 1.000 

 
Yllä olevasta taulukosta 9 nähdään, että riippumattomien muuttujien affektiivi-
nen asiakaskokemus, kognitiivinen asiakaskokemus ja kaikkikanavainen käyt-
töaikomus R-neliö arvot ovat kohtuullisia. Integraation laatu saa R-neliö arvok-
si täyden 1.000, koska se on korkeamman tason formatiivinen muuttuja, jonka 
vaihtelu pystytään selittämään täydellisesti alemman tason muuttujilla (Becker 
ym. 2012). Kanavaintegraation laatu pystyy selittämään 37.4 % affektiivisen 
asiakaskokemuksen vaihtelusta, ja 54.8 % kognitiivisen asiakaskokemuksen 
vaihtelusta. Affektiivinen ja kognitiivinen asiakaskokemus puolestaan pystyvät 
yhdessä selittämään 69.7 % kaikkikanavaisen käyttöaikomuksen vaihtelusta. 
Alla olevasta kuviosta 4 nähdään muuttujien väliset polkukertoimet, T-arvot ja 
riippuvien muuttujien R-neliöt. 
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KUVIO 4 Rakennemalli. 

4.3.2 Hypoteesien arviointi 

Hypoteesi 1: Kanavien välisen konfiguraation laatu vaikuttaa positiivisesti koet-
tuun kanavaintegraation laatuun. 

 
Tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi oli empiirisen datan perusteella tuettu. 
Polkukerroin kanavien välisen konfiguraation laadun ja kanavaintegraation 
laadun välillä oli kohtalainen (0.305), ja T-arvon ollessa yli 1.96 voidaan todeta, 
että tulos on tilastollisesti merkittävä. Hypoteesin hyväksyminen on linjassa 
aiemman kirjallisuuden kanssa, jossa on myös havaittu positiivinen yhteys kon-
figuraation laadun ja kanavaintegraation laadun välillä (Hossain ym. 2020). 
 

Hypoteesi 2: Sisällön yhtenäisyyden laatu vaikuttaa positiivisesti koettuun ka-
navaintegraation laatuun. 

 
Polkukerroin sisällön yhtenäisyyden laadun ja kanavaintegraation laadun välil-
lä on kohtalainen (0.339), ja T-arvo on 13.024, joten tulos on tilastollisesti merkit-
tävä. Polkukerroin oli korkein neljästä mitatusta kanavaintegraation laadun 
ulottuvuudesta, joten voidaan todeta, että tämän tutkimuksen kontekstissa si-
sällön yhtenäisyys vaikutti voimakkaimmin koettuun kanavaintegraation laa-
tuun. Tuloksesta voidaan päätellä, että mitä korkeampi on yrityksen eri kana-
vissa tuottaman sisällön yhtenäisyys, sitä korkeampi on myös koettu kanavain-
tegraation laatu. Hypoteesin hyväksyminen on linjassa aiemman tutkimustie-
don kanssa (Gao ym. 2021; Hossain ym. 2020). 
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H3: Prosessin yhtenäisyys vaikuttaa positiivisesti koettuun kanavaintegraation 
laatuun. 
 

Polkukerroin prosessin yhtenäisyyden ja kanavaintegraation laadun välillä on 
kohtalainen (0.274), ja T-arvo on 12.260, joten tutkimuksen kolmas hypoteesi 
hyväksytään. Prossin yhtenäisyydellä on siis positiivinen vaikutus asiakkaan 
kokemaan kanavaintegraation laatuun. Havainto on linjassa aiemman tutki-
mustiedon kanssa (Hossain ym. 2020). 
 

H4: Vakuuttavuuden laatu vaikuttaa positiivisesti koettuun kanavaintegraation 
laatuun. 

 
Tutkimuksen neljäs hypoteesi hyväksytään polkukertoimen arvon ollessa 0.244 
ja T-arvon ollessa 9.337. Vakuuttavuuden laatu sai kaikista neljästä kanavain-
tegraation laadun ulottuvuuksista heikoimman suhteen koettuun kanavainteg-
raation laatuun, mutta kohtalaisen vahva polkukerroin kertoo kuitenkin siitä, 
että vakuuttavuudella on positiivinen vaikutus asiakkaan kokemaan kanavain-
tegraation laatuun. 
  

 H5a: Kaikkikanavaisen kanavaintegraation laatu vaikuttaa positiivisesti kogni-
tiiviseen asiakaskokemukseen. 
 

Polkukerroin kanavaintegraation laadun ja kognitiivisen asiakaskokemuksen 
välillä oli vahva (0.741) ja T-arvo oli 17.660, joten tämä hypoteesi sai vahvan tu-
en empiirisestä datasta. Voidaan siis päätellä, että kanavaintegraation laadulla 
on vahva vaikutus asiakaskokemuksen kognitiiviseen puoleen. Tulos on linjas-
sa aiemman tutkimustiedon kanssa (Gao ym. 2021). 
 

H5b: Kaikkikanavaisen kanavaintegraation laatu vaikuttaa vahvemmin kognitii-
viseen asiakaskokemuksen ulottuvuuteen kuin affektiivisen asiakaskokemuksen 
ulottuvuuteen. 

 
Polkukerroin kanavaintegraation laadun ja kognitiivisen asiakaskokemuksen 
välillä on korkeampi, kuin kanavaintegraation laadun ja affektiivisen asiakas-
kokemuksen välillä (0.741 > 0.612), joten tämä hypoteesi hyväksytään. Ero pol-
kukertoimissa vähäinen, joten ero kanavaintegraation vaikutuksen vahvuudes-
sa on pieni. Tästä tuloksesta voidaan päätellä, että laadukkaan kanavaintegraa-
tion tuoma saumattomuus ja sujuvuus vaikuttaa hieman voimakkaammin asia-
kaskokemuksen kognitiiviseen puoleen.  
 

H6: Kaikkikanavaisen kanavaintegraation laatu vaikuttaa positiivisesti affektii-
viseen asiakaskokemukseen 

 
Rakennemallista käy ilmi, että kanavaintegraation laadulla on vahva positiivi-
nen vaikutus affektiiviseen asiakaskokemukseen polkukertoimen ollessa 0.612 
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ja T-arvon ollessa 12.929 tulos on tilastollisesti merkittävä, joten tämä hypoteesi 
hyväksytään. Tuloksesta käy ilmi, että kanavaintegraation laadulla voidaan 
vaikuttaa merkittävästi myös asiakkaan tunteisiin ja ostamisen elämyksellisyy-
teen.  
 

H7: Kognitiivinen asiakaskokemus vaikuttaa positiivisesti kaikkikanavaiseen 
käyttöaikomukseen. 

 
Polkukerroin kognitiivisen asiakaskokemuksen ja kaikkikanavaisen käyttöai-
komuksen välillä on vahva (0.540), ja T-arvon ollessa 7.920 tulos on tilastollisesti 
merkittävä. Tämä hypoteesi hyväksytään, ja tuloksista voidaan päätellä, että 
asiakaskokemuksen kognitiivisella puolella on selkeä yhteys asiakkaan aiko-
mukseen käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palveluja uudelleen. 
 

H8: Affektiivinen asiakaskokemus vaikuttaa positiivisesti kaikkikanavaiseen 
käyttöaikomukseen. 

 
Tutkimuksen viimeinen hypoteesi hyväksytään polkukertoimen ollessa kohta-
lainen 0.372 ja T-arvon ollessa 5.635. Tuloksesta voidaan päätellä, että affektiivi-
sella asiakaskokemuksella on positiivinen yhteys asiakkaan aikomukseen käyt-
tää kaikkikanavaisen yrityksen palveluja. Yhteys on kuitenkin heikompi kuin 
hypoteesissa 7 arvioitu kognitiivisen asiakaskokemuksen ja kaikkikanavaisen 
käyttöaikomuksen välinen yhteys. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Tässä kappaleessa vedetään yhteen tutkimuksen empiirisestä datasta pääteltä-
vissä olevat johtopäätökset ja verrataan niitä aikaisempiin tutkimuksiin. Lisäksi 
vastataan tutkimuksen alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lopuksi poh-
ditaan liikkeenjohdollisia vaikutuksia, tutkimuksen rajoitteita ja jatkotutkimus-
aiheita. 

5.1 Johtopäätökset empiirisistä tuloksista 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kaikkikanavaisen markkinoinnin 
keskiössä olevaa ilmiötä eli kanavien välistä integraatiota, ja sen vaikutusta 
asiakaskokemuksen kognitiiviseen ja affektiiviseen puoleen. Lisäksi tavoitteena 
oli tutkia miten kognitiivinen ja affektiivinen asiakaskokemus vaikuttavat asi-
akkaan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palveluja uudelleen. 
Kanavaintegraation laatu kaikkikanavaista asiakaskokemusta selittävänä teki-
jänä on täysin uusi malli kaikkikanavaisuutta tutkivassa kirjallisuudessa, joten 
tämä tutkimus tuo kaivattua tietoa optimaalisen asiakaskokemuksen tekijöistä 
kaikkikanavaisessa kontekstissa. 
 Lemon & Verhoef (2016) ovat esittäneet tutkimustarpeen kanavainteg-
raation merkityksen tutkimisesta asiakaskokemuksen selittävänä tekijänä, joten 
tämä tutkimus vastaa tähän tutkimustarpeeseen. Myös Marketing Science Insti-
tute on ehdottanut tutkimusprioriteeksi tutkia, millaisia strategioita tarvitaan 
luomaan saumaton integraatio ostoskorien, toimijoiden ja laitteiden välillä (MSI, 
2020). Tämän tutkimuksen tuloksista käy hyvin ilmi, miten monella eri tekijällä 
on vaikutusta saumattoman asiakaskokemuksen luomisessa kaikkikanavaisessa 
ympäristössä.  

Positiivisen asiakaskokemuksen on havaittu olevan merkittävä tekijä yri-
tyksen kilpailuedun kannalta, mutta kaikkikanavaisessa ympäristössä asiakas-
kokemuksen muodostumista on tutkittu niukasti (Gao ym. 2021). Tämä tutki-
mus pyrkii tuomaan esiin kanavaintegraation tärkeän roolin asiakaskokemuk-
sen rakentajana. 
 
Tutkimuksen tavoitteiden perusteella muodostettiin tutkimuksen alussa seu-
raavat tutkimuskysymykset:  
 

- TK1: Miten kanavaintegraation laatu vaikuttaa kognitiiviseen ja affektiiviseen 
asiakaskokemukseen? 

 
- TK2: Vaikuttaako kanavaintegraation laadun tekijät vahvemmin affektiiviseen 

vai kognitiiviseen asiakaskokemukseen? 
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- TK3: Miten kanavaintegraation laadun vaikutuksen kautta syntynyt asiakasko-
kemus vaikuttaa asiakkaan kaikkikanavaiseen käyttöaikomukseen? 

 
 

Kanavaintegraation laadun ulottuvuudet (kanavien välisen konfiguraation 
laatu, sisällön yhtenäisyyden laatu, prosessin yhtenäisyys ja vakuuttavuuden 
laatu) saivat tilastollisesti merkittävän positiivisen yhteyden kanavaintegraati-
on laatuun (β = 0.244–0.339). Kanavaintegraation laadun ulottuvuuksista sisällön 
yhtenäisyys sai vahvimman yhteyden kanavaintegraation laatuun, joka on lin-
jassa Hossain ym. (2020) tutkimuksen kanssa, joka oli toteutettu finanssipalve-
luiden kontekstissa. Tämä löydös viestii siitä, että eri kanavien välisen sisällön 
yhtenäisyys on tärkeä kanavaintegraation tekijä myös kodinelektroniikan vähit-
täiskaupan kontekstissa. Hossainin ym. (2020) tutkimuksessa vakuuttavuuden 
laatu sai korkeamman polkukertoimen, kuin tämän tutkimuksen rakennemal-
lissa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kodinelektroniikan kaupassa asi-
akkaat eivät koe vuorovaikutukseen liittyvää turvallisuuden tunnetta aivan yh-
tä tärkeänä tekijänä kuin finanssipalveluihin liittyvässä vuorovaikutuksessa.  

Aiemmin kanavaintegraation vaikutusta asiakaskokemukseen oli tutkinut 
Gao ym. (2021), mutta heidän teoreettisesta viitekehyksestänsä puuttui vakuut-
tavuuteen liittyvä ulottuvuus. Tässä tutkimuksessa saatiin vahvistus sille, että 
kanavaintegraation suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös vakuuttavuuden 
laatu, eli asiakkaan turvallisuuden ja yksityisyyden tunteesta tulisi pitää huolta 
kanavaintegraatiota toteuttaessa kaikkikanavaisessa ympäristössä. Asiakkaan 
turvallisuuteen ja varmuuden tunteeseen liittyvien kanavaintegraation tekijöi-
den on nimittäin havaittu vaikuttavan erityisesti affektiiviseen asiakaskoke-
mukseen (Gao ym. 2021). Toisaalta vakuuttavuuden laadun merkitys voi vaih-
della eri toimialoilla. Gao ym. (2021) tutkimus oli toteutettu finanssipalveluiden 
kontekstissa, ja kyseisellä toimialalla asiakkaan turvallisuus ja yksityisyys voi-
vat olla tärkeämpiä kanavaintegraation tekijöitä kuin vähittäiskaupan alalla. 

Tutkimuksen tulosten perusteella kanavaintegraation laatu vaikutti positii-
visesti kognitiiviseen ja affektiiviseen asiakaskokemukseen. Aiempaa tutkimus-
tietoa kanavaintegraation vaikutuksesta asiakaskokemukseen oli vain hyvin ra-
jatusti saatavilla, lähinnä Gao ym. (2021) olivat tätä aihetta tutkineet aiemmin. 
Tämän tutkimuksen tulos kanavaintegraation laadun osalta oli linjassa Gao ym. 
(2021) kanssa, mutta Gao ym. (2021) käyttivät kanavaintegraation mittaamiseen 
erilaista mittaristoa. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että kanavaintegraatiota 
voidaan mitata useasta ulottuvuudesta muodostuvana rakenteena, jolla on sel-
keä vaikutus asiakaskokemuksen kognitiiviseen ja affektiiviseen ulottuvuuteen.  
 Kaikkikanavaiseen strategiaan oleellisesti liittyvä kanavaintegraatio si-
sältää useita funktionaalisia piirteitä, jotka tekevät asiakkaan vuorovaikutukses-
ta yrityksen kanssa saumatonta ja sulavaa (Gao ym. 2021; Hossain ym. 2020; 
Verhoef ym. 2015). On siis loogista ajatella, että asiakkaan vuorovaikutuksen 
tehostaminen kanavaintegraation kautta vaikuttaa positiivisesti erityisesti asia-
kaskokemuksen kognitiiviseen puoleen, koska asiakaskokemuksen kognitiivi-
nen ulottuvuus viittaa asiakkaan tarpeeseen saada hyödykkeitä tehokkaasti ja 
vaivattomasti (Frow & Payne, 2007; Rose ym. 2011). Tutkimuksen tulokset tu-
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kevat yhteyttä kognitiivisen asiakaskokemuksen ja kanavaintegraation laadun 
välillä, ja rakenneyhtälömallin perusteella yhteys on erittäin vahva.  
 Tutkimuksen tulosten perusteella kanavaintegraation laadulla oli vahva 
positiivinen vaikutus myös asiakaskokemuksen affektiiviseen puoleen.  Asia-
kaskokemuksen affektiivinen puoli viittaa asiakkaan tarpeeseen saada nautin-
toa ja viihdettä ostamisesta (Barari ym. 2020, Rose ym. 2011). Kanavaintegraati-
on laadulla vaikuttaisi olevan selkeä yhteys asiakkaan kokemaan hedonistiseen 
tarpeeseen saada ostamisesta nautinnollisia kokemuksia. Asiakaskokemuksen 
affektiivinen puoli on saanut vähemmän huomioita osakseen tieteellisessä tut-
kimuksessa erityisesti kaikkikanavaisessa kontekstissa (Gao ym. 2021), joten 
tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat kanavaintegraation vaikuttavan posi-
tiivisesti myös asiakaskokemuksen affektiiviseen puoleen. 

Tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen saatiin vastaus: kanavain-
tegraation vaikutus oli hieman heikompi affektiivisen asiakaskokemukseen, 
kuin kanavaintegraation laadun vaikutus kognitiiviseen asiakaskokemukseen. 
Gao ym. (2021) huomasivat, että suurimmalla osalla heidän tutkimuksessaan 
käyttämistä kanavaintegraation tekijöistä polkukerroin kognitiiviseen asiakas-
kokemukseen oli suurempi kuin affektiiviseen asiakaskokemukseen. Tässä tut-
kimuksessa käytettiin erilaista mittaristoa kuin Gao ym. (2021) tutkimuksessa 
mittaamaan kanavaintegraation vaikutusta affektiiviseen asiakaskokemukseen, 
mutta lopputuloksena huomattiin, että kanavaintegraation laatu vaikuttaa erit-
täin vahvasti myös affektiiviseen asiakaskokemukseen. Kanavaintegraation 
laadun vaikutus kognitiiviseen ja affektiiviseen asiakaskokemukseen oli kui-
tenkin lähes yhtä vahva rakenneyhtälömallin polkukertoimien perusteella, jo-
ten voidaan todeta, että kanavaintegraation laadun vaikutus on erittäin merkit-
tävä molempiin asiakaskokemuksen ulottuvuuksiin. 

Tutkimuksen viimeinen tutkimuskysymys liittyi kanavaintegraation laa-
dun kautta syntyneen asiakaskokemuksen vaikutukseen asiakkaan aikomuk-
seen käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palveluja uudelleen. Tutkimuksen tu-
loksista on huomattavissa, että sekä kognitiivinen asiakaskokemus, että af-
fektiivinen asiakaskokemus vaikuttavat positiivisesti asiakkaan kaikkikanavai-
seen käyttöaikomukseen. Kognitiivisen asiakaskokemuksen vaikutus oli hie-
man vahvempi kuin affektiivisen asiakaskokemuksen vaikutus, joten tulosten 
perusteella vaikuttaisi siltä, että asiakkaan kognitiiviset prosessit vaikuttavat 
hieman vahvemmin asiakkaan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen yrityk-
sen palveluja uudelleen. Tämä tulos on linjassa Gao ym. (2021) tuloksen kanssa, 
he huomasivat tutkimuksessaan, että kognitiivisella asiakaskokemuksella on 
hieman vahvempi vaikutus kaikkikanavaiseen käyttöaikomukseen kuin af-
fektiivisella asiakaskokemuksella.  
 Kuten aiemmasta kirjallisuudesta käy ilmi, kanavaintegraatio on keskei-
nen tekijä sujuvan ja saumattoman ostokokemuksen luomisessa kaikkikanavai-
sessa ympäristössä (Gao ym. 2021; Verhoef ym. 2015; Sousa & Voss, 2006). Ka-
navaintegraatiolla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia yritysten suori-
tuskykyyn (Seck & Philippe, 2013; Shankar Inman & Mantrala, 2011), ja kaikki-
kanavainen strategia vaikuttaisi kirjallisuuden perusteella tuottavan positiivisia 
vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn (Gao ym. 2021). Tämän tutkimuksen tu-



 53 

loksista käy ilmi, että kanavaintegraation laatu omana rakenteenaan vaikuttaa 
myönteisesti kaikkikanavaisen yrityksen tuottamaan asiakaskokemukseen af-
fektiivisella ja kognitiivisella tasolla.  

5.2 Liikkeenjohdolliset suositukset 

Tutkimuksen liikkeenjohdolliset suositukset liittyvät vahvasti kanavaintegraa-
tion laadun huomioimiseen kaikkikanavaista strategiaa suunniteltaessa. Tämän 
tutkimuksen tuloksista huomataan, että kanavaintegraation laadun ulottuvuu-
det, eli kanavien välisen konfiguraation laatu, sisällön yhtenäisyyden laatu, 
prosessin yhtenäisyyden laatu ja vakuuttavuuden laatu muodostavat yhdessä 
asiakkaan kokeman kanavaintegraation laadun, joka vaikuttaa merkittävästi 
asiakaskokemukseen ja asiakkaan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen yri-
tyksen palveluja.  

Kaikkikanavaista strategiaa hyödyntävän yrityksen johdon tulisi ottaa 
huomioon, että kanavaintegraatio on moniulotteinen ilmiö (Gao ym. 2021; Hos-
sain ym. 2020). Esimerkiksi pelkkä eri kanavien välisen sisällön yhtenäistämi-
nen ei välttämättä riitä saumattoman ja yhtenäisen kokemuksen luomiseen, 
vaan tulee ottaa huomioon muutkin kanavaintegraation ulottuvuudet. Vakuut-
tavuuden laatuun liittyvät turvallisuus, yksityisyys ja ongelmanratkaisun saa-
tavuus ovat kanavaintegraation laadun ulottuvuuksia, jotka on otettu vasta 
viimevuosina huomioon kanavaintegraatiota arvioitaessa. Tämän tutkimuksen 
tulosten perusteella vakuuttavuuden laadulla on kuitenkin merkittävä yhteys 
asiakkaan kokemaan kanavaintegraation laatuun. Liikkeenjohdon on tärkeää 
ottaa kanavaintegraation moniulotteisuus huomioon kaikkikanavaista strategi-
aa suunniteltaessa. 
 Kanavaintegraation laadulla on merkittävä yhteys kaikkikanavaista stra-
tegiaa toteuttavan yrityksen asiakaskokemukseen (Gao ym. 2021). Asiakasko-
kemuksen on puolestaan todettu olevan merkittävä kilpailuedun lähde yrityk-
sille (Rose ym. 2011; Verhoef & Lemon, 2009). Liikkeenjohdon olisi siis hyvä 
pyrkiä viemään kanavien välinen integraatio mahdollisimman korkealle tasolle, 
koska kanavaintegraatiolla pystytään vaikuttamaan sekä asiakkaan kokemaan 
kognitiiviseen, että affektiiviseen asiakaskokemukseen. Kanavien välisen integ-
raation ansiosta asiakkaat pystyvät siis olemaan tehokkaammin ja sulavammin 
vuorovaikutuksessa kaikkikanavaisen yrityksen kanssa (kognitiivinen puoli), ja 
saamaan vuorovaikutuksesta enemmän nautintoa ja viihdettä (affektiivinen 
puoli).  

Laadukkaan kanavaintegraation kautta syntynyt asiakaskokemus vai-
kuttaa asiakkaan aikomukseen käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palveluja 
uudelleen (Gao ym. 2021). Koska asiakaskokemuksen on ehdotettu koostuvan 
kumulatiivisesti pitkän ajan kuluessa asiakkaan ollessa vuorovaikutuksessa yri-
tyksen kanssa (Rose ym. 2011), voidaan päätellä, että laadukkaan kanavainteg-
raation kautta syntynyt asiakaskokemus vahvistuu entisestään, kun asiakas 
käyttää kaikkikanavaisen yrityksen palvelua yhä uudelleen. Yritysjohdon on 



 54 

siis otettava huomioon, että kanavaintegraatioon panostaminen näkyy yrityk-
sen tuloksessa pitkällä aikavälillä, kun asiakkaat ovat toistuvassa vuorovaiku-
tuksessa yrityksen kanssa. 

5.3 Tutkimuksen arviointi ja rajoitteet 

Usein tutkimuksen laatua arvioidaan tutkimalla tutkimuksen reliabiliteettia ja 
validiteettia. Validiteetilla mitataan sitä, kuinka tutkimuksen indikaattorit (ky-
selyn kysymykset) mittaavat sitä asiaa mitä niiden pitäisi mitata (Hair ym. 2015, 
s. 250). Reliabiliteetti puolestaan ilmaisee tutkimuksen tulosten toistettavuutta 
(Hair ym. 2015, s. 252). Tässä tutkimuksessa validiteetti ja reliabiliteetti varmis-
tettiin käyttämällä kyselylomakkeessa aiemmin vertaisarvioiduissa tutkimuk-
sissa testattua mittaristoa. Valmiin mittariston hyödyntämisessä on se etu, että 
mittariston validiteetti ja reliabiliteetti on jo testattu ja varmistettu, ja tuloksia 
voidaan vertailla ainakin jossain määrin eri tutkimusten välillä, joissa on käytet-
ty samaa mittaristoa (Hair ym. 2015, s. 250). 
 Tutkimuksen mittausmallin reliabiliteetti ja validiteetti mitattiin käyttä-
mällä SmartPLS 3.0 ohjelmistoa. Tarkastelun kohteena olivat indikaattorien re-
liabiliteetti, mittarien johdonmukaisuus, yhteneväisyysvaliditeetti ja erotteluva-
liditeetti. Kaikki reliabiliteetin ja validiteetin mittarit, joita mittausmallissa käy-
tettiin, osoittivat tutkimuksen mittariston olevan hyväksyttävällä tasolla. Koko-
naisuutena tutkimuksen indikaattorit mittasivat oikeita konsepteja, ja tutki-
muksen tulosten toistettavuus on hyvä. 
 Yksi kysymys jätettiin pois alkuperäisestä mittaristosta (My financial in-
formation across various channels of the bank is not shared with others), koska 
se ei sopinut tämän tutkimuksen kontekstiin. Alkuperäistä mittaristoa oli käy-
tetty finanssialan kontekstissa, jossa käsitellään asiakkaan varallisuuteen liitty-
vää tietoa. Power ei kerää tai käsittele asiakkaan varallisuuteen liittyvää tietoa, 
joten tämän kysymyksen rajaaminen ulos tämän tutkimuksen mittaristosta oli 
perusteltua. Kysymyksen jättäminen tutkimuksen mittaristoon olisi todennä-
köisesti vääristänyt jonkin verran tuloksia analyysivaiheessa, koska kyselyn 
vastaajat eivät olisi voineet vastata kysymykseen perustuen oikeaan kokemuk-
seen Powerista. Yhden kysymyksen jättäminen pois alkuperäisestä mittaristosta 
ei todennäköisesti vaikuttanut merkittävästi asiakkaan yksityisyyden tunnetta 
mittaavaan rakenteeseen, koska kyseistä rakennetta mittasi silti vielä kaksi 
muuta kysymystä (YKSITYISYYS 1 & YKSITYISYYS 2). 

Kuten tutkimuksissa yleensä, tälläkin tutkimuksella on useita rajoitteita, 
jotka vähentävät tutkimuksen yleistettävyyttä ja luotettavuutta. Tutkimuksen 
kyselylomake lähetettiin kaikkikanavaista strategiaa käyttävän yrityksen vii-
koittaisessa uutiskirjeessä, mutta kyselyyn vastaaja ei välttämättä ollut käyttä-
nyt useampaa kuin yhtä kyseisen yrityksen kanavaa. Tämä johti siihen, että vas-
taaja saattoi vastata kyselyyn ainoastaan päästäkseen osallistumaan kyselyn 
vastaajien kesken järjestettyyn lahjakorttiarvontaan. Kyselyn vastausten joukos-
sa olikin useita lomakkeita, joissa oli vastattu kaikkiin kysymyksiin joko ”täysin 
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samaa mieltä” tai ”täysin eri mieltä”. Nämä vastaukset kuitenkin poistetiin 
SPSS-ohjelmassa ennen varsinaista konfirmatorista faktorianalyysia SmartPLS- 
ohjelmistossa. 

Toisaalta kyselylomake lähetettiin yrityksen viikoittaisen uutiskirjeen 
mukana, ja uutiskirjeen tilaaminen on asiakkaille täysin vapaaehtoista. Voidaan 
pitää todennäköisenä, että uutiskirjettä eivät lue asiakkaat, jotka asioivat yrityk-
sen kanssa vain harvoin. Tästä syystä voidaan olettaa, että kyselyyn vastanneet 
asiakkaat ovat kohtalaisen usein vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, koska 
kyseiset asiakkaat lukevat kuitenkin säännöllisesti yrityksen uutiskirjettä. To-
dennäköisesti nämä asiakkaat ovat myös paremmin perillä yrityksen tarjoamis-
ta kanavista, ja käyttävät niitä useammin kuin asiakkaat, jotka eivät ole uutis-
kirjettä tilanneet. 
 Itse täytettävässä kyselylomakkeessa yleinen ongelma on vastausten laa-
dun varmistamien. Vaikka kysymyksistä yritettiin tehdä mahdollisimman ym-
märrettäviä ja yksinkertaisia, niin vastaajat saattavat silti ymmärtää kysymyksiä 
väärin, ja siten vääristää tutkimuksen tuloksia. Tätä ongelmaa yritettiin ratkais-
ta selittämällä kyselylomakkeen alussa lyhyesti mitä kaikkikanavaisuus tarkoit-
taa kansankielellä. Lisäksi kyselyn alkuperäiset kysymykset olivat englanniksi, 
joten ne oli käännettävä suomeksi. Käännöstyöstä johtuen osa kysymysten 
merkityksestä saattoi muuttua käännöstyön tuloksena. Kysymysten merkityk-
sen muuttumista pyrittiin vähentämään käyttämällä käännöstyössä suomalaista, 
natiivia englannin kielen puhujaa, joka opiskelee kansainvälistä liiketaloutta 
suomessa. 
 Kyselyn vastaajien rajoittuminen yhden suomalaisen kodinelektroniik-
kaketjun asiakaskuntaan rajoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä eri toimialoihin. 
Eri toimialoilla asiakkaat voivat pitää eri kanavaintegraation eri ulottuvuuksia 
erilaisessa tärkeydessä, kuin kodinelektroniikan kaupassa. Esimerkiksi finans-
sipalveluiden tapauksessa turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvät kanavain-
tegraation ulottuvuudet voivat saada erilaisia painotuksia. 
 Powerilla on käytössään useita kanavia (nettikauppa, kivijalka, chat, pu-
helinlinja ja e-mail), joiden kautta asiakkaat voivat olla vuorovaikutuksessa yri-
tyksen kanssa, mutta pääasialliset kanavat interaktiolle ovat nettikauppa ja kivi-
jalka. Powerin kanavaportfoliosta puuttuu nykyään yleinen B2C yrityksissä 
käytössä oleva puhelinapplikaatio. Tämä on yksi rajoite tutkimuksen tulosten 
yleistettävyyden kannalta, koska tutkimuksen aineisto kerättiin yrityksen asi-
akkailta, jotka eivät pysty käyttämään nykyään suosittua puhelinapplikaatiota 
vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa saatiin vahvistettua empiirisen tiedon kautta kanavainteg-
raation laadun ulottuvuuksien vaikutus asiakaskokemukseen ja kaikkikanavai-
seen käyttöaikomukseen. Tutkimuksen tulosten kautta esiin nousi kuitenkin 
mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Aineisto tähän tutkimukseen hankittiin 
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vain yhden yrityksen asiakkaista, joten jatkossa kanavaintegraatiota ja asiakas-
kokemusta voisi tutkia keräämällä aineistoa usealta yritykseltä eri toimialoilta. 
Usealta eri toimialalta toimivilta yrityksiltä kerätty aineisto voisi tuoda esiin pa-
remmin yleistettäviä tuloksia siitä, mitkä kanavaintegraation tekijät ovat tär-
keimpiä erinomaisen asiakaskokemuksen kehittämisessä. 
 Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe on myös tutkia miten kanavainteg-
raation vaikutuksen kautta syntynyt asiakaskokemus vaikuttaa asiakkaan osto-
frekvenssiin ja kulutushalukkuuteen yrityksen kanssa. Tämän tutkimuksen tu-
loksista kävi ilmi, että laadukkaan kanavaintegraation ansiosta asiakaskokemus 
on parempi ja asiakas todennäköisemmin käyttää yrityksen palveluja uudelleen. 
Epäselväksi kuitenkin jää se, että saako laadukas kanavaintegraatio asiakkaan 
ostamaan useammin ja enemmän kaikkikanavaista strategiaa käyttävältä yri-
tykseltä. 
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LIITE 1: KYSELYN MITTARIT 

Kanavavalinnan laajuus (Hossain ym. 2020) 
[LAAJUUS1] Power tarjoaa minulle useita eri kanavia (esim. myymälä, netti-
kauppa, chat, puhelin ja e-mail) käyttää heidän palvelujaan. 
[LAAJUUS2] Voin valita usean eri kanavan joukosta asioidessani Powerilla. 
[LAAJUUS3] Voin valita vaihtoehtoisen kanavan Powerilla asioimiseen, jos en 
syystä tai toisesta pysty käyttämään haluamaani kanavaa.  
 
Kanavien avoimuus (Hossain ym. 2020) 
[AVOIMUUS1] Olen tietoinen Powerin tarjoamien kanavien ominaisuuksista. 
[AVOIMUUS2] Tiedän kuinka käyttää kanavien ominaisuuksia saavuttaakseni 
tavoitteeni. 
[AVOIMUUS 3] Power on tehnyt minulle selväksi eri kanavien ominaisuudet. 
 
Kanavien sopivuus (Hossain ym. 2020) 
[SOPIVUUS1] Power ei pakota minua käyttämään tiettyä kanavaa tiettyä tar-
koitusta varten (esim. vain myymälästä voi tilata pesukoneen asennuksen). 
[SOPIVUUS2] Powerin tarjoamat palvelut eri kanavissa ovat sopivia kyseisiin 
kanaviin. 
 
Informaation yhtenäisyys (Hossain ym. 2020) 
[INFORMAATIO1] Powerilla on yhtenäiset tuotekuvaukset kaikissa kanavis-
saan. 
[INFORMAATIO2] Powerilla on yhtenäiset hintatiedot kaikissa kanavissaan. 
[INFORMAATIO3] Powerilla on yhtenäiset tiedot tarjouksista ja kampanjoista 
kaikissa kanavissaan. 
[INFORMAATIO 4] Kokonaisuudessaan Powerin tarjoama informaatio on yh-
tenäistä kanavien välillä. 
 
Transaktiodatan integraatio (Hossain ym. 2020) 
[TRANSAKTIO1] Tehtyäni oston Powerissa, ostoon liittyvät tiedot päivittyvät 
ostohistoriaani Powerilla. 
[TRANSAKTIO2] Power pitää tallessa ostohistoriani kaikissa kanavissa. 
[TRANSAKTIO3] Ostaessani yhdestä Powerin kanavasta voin tarkastella osto-
tapahtumaa toisen kanavan kautta.  
[TRANSAKTIO4] Huolimatta käyttämästäni kanavasta, Power on tietoinen os-
tohistoriastani. 
 
Järjestelmän yhtenäisyys (Hossain ym. 2020) 
[JÄRJESTELMÄ1] Kaikki Powerin tarjoamat kanavat ovat helppokäyttöisiä. 
[JÄRJESTELMÄ2] Kaikki Powerin tarjoamat kanavat mahdollistavat joustavan 
tavan hoitaa asiani. 
[JÄRJESTELMÄ3] Palvelukokemus on yhtenäinen kaikissa Powerin tarjoamis-
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sa kanavissa. 
 
Imagon yhtenäisyys (Hossain ym. 2020) 
[IMAGO1] Powerin nimi, slogan ja logo ovat yhtenäisiä kaikissa yrityksen ka-
navissa. *** 
[IMAGO2] Minulla on yhtenäinen vaikutelma Powerista huolimatta siitä, mitä 
kanavaa käytän. 
[IMAGO3] Power ylläpitää yhtenäistä brändiä kaikissa kanavissaan. 
 
Yksityisyys (Hossain ym.2020) 
[YKSITYISYYS1] Henkilökohtaiset tietoni Powerin eri kanavissa ovat suojattu. 
[YKSITYISYYS2] Henkilökohtaisia tietojani Powerin eri kanavissa ei jaeta muil-
le. 
 
Turvallisuus (Hossain ym. 2020) 
[TURVALLISUUS1] Kaikissa Powerin tarjoamissa kanavissa on riittävät turval-
lisuudet takaavat ominaisuudet. 
[TURVALLISUUS2] Tunnen oloni turvatuksi käyttäessäni Powerin eri kanavia. 
 
Ongelmanratkaisun saatavuus (Hossain ym. 2020) 
[ONGELMA1] Jos minulle tulee ongelma Powerin tarjoaman palvelun kanssa, 
voin käyttää eri kanavia ilmoittaakseni ongelmasta (esim. chat, puhelinlinja, e-
mail tai kasvokkain asiakaspalvelijan kanssa). 
[ONGELMA2] Power mahdollistaa keinot ilmaista tyytymättömyyteni. 
 
Kognitiivinen asiakaskokemus (Gao ym. 2021) 
[KOGAK1] Jos olisin harkitsemassa tuotteen ostamista, Powerin kaikkika-
navainen palvelu auttaisi minua tekemään paremman ostopäätöksen. 
[KOGAK2] Powerin kaikkikanavainen palvelu tarjoaa minulle tietoa, joka voi 
olla hyödyllistä tuotetta ostaessa. 
[KOGAK3] Jos olisin harkitsemassa tuotteen ostamista, Powerin kaikkika-
navainen palvelu auttaisi minua löytämään etsimäni tuotteen. 
[KOGAK4] Powerin kaikkikanavaisen palvelun käyttäminen antaa minulle li-
sätietoa tuotteista, hinnoista ja tarjouksista. 
 
Affektiivinen asiakaskokemus (Gao ym. 2021) 
[AFFAK1] Powerin kaikkikanavainen palvelu on viihdyttävää 
[AFFAK2] Powerin kaikkikanavainen palvelu on nautinnollista. 
[AFFAK3] Powerin kaikkikanavainen palvelu saa aikaan tunteita ja ajatuksia. 
 
Kaikkikanavainen käyttöaikomus (Shi, Wang, Chen & Zhang, 2020) 
[KÄYTTÖAIK1] Aion käyttää Powerin monikanavaista ostoympäristöä lähitu-
levaisuudessa. 
[KÄYTTÖAIK2] Aion käyttää Powerin monikanavaista ostoympäristöä useasti 
tulevaisuudessa. 
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[KÄYTTÖAIK3] Voisin suositella Powerin monikanavaista ostoympäristöä ys-
tävilleni. 

Kaikki kysymykset mitattiin 7-portaisella Likert-asteikolla (1 - täysin eri mieltä 
ja 7 - täysin samaa mieltä). *** = indikaattori poistettiin analyysissa matalan fak-
torilatauksen takia. 
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LIITE 2: ALKUPERÄINEN MITTARISTO ENGLANNIKSI 

Breadth of channel (Hossain ym. 2020) 
[LAAJUUS1] The bank offers me multiple channels to access its services. 
[LAAJUUS2] I can choose among a range of channels when dealing with the 
bank. 
[LAAJUUS3] I can always use some other channels when I cannot access a cer-
tain channel of the bank. 
 
Transparency of channel (Hossain ym. 2020) 
[AVOIMUUS1] I am aware of the service features provided by the bank's mul-
tiple channels (website, physical branch and mobile app). 
[AVOIMUUS2] I know how to utilize the features of the bank's multiple chan-
nels to meet my needs (website, physical branch and mobile app). 
[AVOIMUUS 3] The bank informed me well about various features of their 
multiple channels (website, physical branch and mobile app). 
 
Appropriateness of channel (Hossain ym. 2020) 
[SOPIVUUS1] The bank does not force me to use a specific channel for a specif-
ic purpose. 
[SOPIVUUS2] Services provided through the bank's different channels are ap-
propriate for those channels. 
 
Information consistency (Hossain ym. 2020) 
[INFORMAATIO1] The bank provides consistent information about its service 
features across multiple channels (website, mobile app and physical branch). 
[INFORMAATIO2] The bank provides consistent information about its service 
fees across multiple channels (website, mobile app and physical branch). 
[INFORMAATIO3] The bank provides consistent information about its promo-
tional offers across multiple channels (website, mobile app and physical 
branch). 
[INFORMAATIO 4] The bank provides consistent information about its pro-
motional offers across multiple channels (website, mobile app and physical 
branch). 
 
Transaction data integration (Hossain ym. 2020) 
[TRANSAKTIO1] After making a transaction, my transaction data are updated 
in all the channels of the bank (website, mobile app, physical branch). 
[TRANSAKTIO2] The bank keeps a history of transactions that I make through 
its different channels. 
[TRANSAKTIO3] When I make a transaction through one channel (physical 
branch, website or mobile app), I can keep track of it through another channel 
of the bank.  
[TRANSAKTIO4] Regardless of the channel I use, the bank is aware of my past 
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transactions with them. 
 
System consistency (Hossain ym. 2020) 
[JÄRJESTELMÄ1] All the channels (website, mobile app and physical branch) 
of the bank are easy to use. 
[JÄRJESTELMÄ2] All the channels (website, mobile app and physical branch) 
of the bank has a flexible system to meet my needs. 
[JÄRJESTELMÄ3] The service experience is consistent across all the channels of 
this bank (website, mobile app and physical branch). 
 
Image consistency (Hossain ym. 2020) 
[IMAGO1] The bank's brand name, slogan, and logo are consistent across all its 
channels (website, mobile app and physical branch). 
[IMAGO2] I have a consistent impression of the bank regardless of the channel 
I use. 
[IMAGO3] The bank maintains a consistent brand image through all its chan-
nels (website, mobile app and physical branch). 
 
Privacy (Hossain ym.2020) 
[YKSITYISYYS1] My personal information across various channels of the bank 
(website, mobile app and physical branch) is protected. 
[YKSITYISYYS2] My personal information across various channels of the bank 
(website, mobile app and physical branch) is not shared with others. 
 
Security (Hossain ym. 2020) 
[TURVALLISUUS1] All the channels of the bank have adequate security fea-
tures. 
[TURVALLISUUS2] I feel secure about using this bank's multiple channels. 
 
Service recovery accessibility (Hossain ym. 2020) 
[ONGELMA1] If there is any service problem, I can use multiple channels of 
the bank to report service failure. (e.g., website, telephone, mobile app, in-
person). 
[ONGELMA2] The bank provides the means whereby I can voice my com-
plaints. 
 
Cognitive customer experience (Gao ym. 2021) 
[KOGAK1] If I were planning to buy a product, this retailer’s omnichannel ser-
vice would help me to make a better decision. 
[KOGAK2] Using this retailer’s omnichannel service provides information that 
would be helpful in buying a product 
[KOGAK3] If I were planning to buy a product, this retailer’s omnichannel ser-
vice would help me to find what I was looking for 
[KOGAK4] Using this retailer’s omnichannel service gives me more infor-
mation about products, price, and promotion 
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Affective customer experience (Gao ym. 2021) 
[AFFAK1] Using this retailer’s omnichannel service provides entertainment. 
[AFFAK2] Using this retailer’s omnichannel service is pleasurable. 
[AFFAK3] This retailers’ omnichannel service induces feelings and sentiments. 
 
Kaikkikanavainen käyttöaikomus (Shi, Wang, Chen & Zhang, 2020) 
[KÄYTTÖAIK1] I will use this retailer’s omnichannel shopping in the near fu-
ture. 
[KÄYTTÖAIK2] I intend to use this retailer’s omnichannel shopping frequently 
in the future. 
[KÄYTTÖAIK3] I prefer to recommend this retailer’s omnichannel shopping to 
people around me. 
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