
Digitaalisissa kanavissa syntyvän  
käyttäjäkokemuksen valvontaan kaivataan  
automaatiota, kattavuutta ja kohdistettavuutta

KARTOITUS PALJASTAA:

KARTOITUKSEN LÖYDÖKSET vahvistavat 
omia näkemyksiämme, että käyttäjäkokemuk-
sen valvonta on korkealla prioriteetissa ja sen tar-
joamat liiketoimintahyödyt on tunnistettu, mutta 
teeman ympärille on vasta syntymässä vakiintunei-
ta käytänteitä.

Jokainen haastateltu pitää käyttäjäkokemuksen 
hallintaa ja valvontaa erittäin tärkeänä tai tärkeä-

nä fokusalueena ja sen merkitys yhä kasvaa. Peräti    
83 prosenttia vastaajista kertoo sen olevan kehit-
tämisen prioriteetissa hyvin korkealla tai korkeal-
la. 

Hankemielessä käyttäjäkokemuksen valvon-
ta ei välttämättä edes kilpaile muiden kanssa, vaan 
integ roituu osaksi perusliiketoimintaa ja sen yllä-
pito ja -kehityshankkeita.

Toteutimme alkukesästä 2017 kartoituksen selvittääksemme, miten suomalaiset  
yritykset hallitsevat digitaalisissa kanavissa ja sovelluksissa syntyviä käyttäjä- ja  
asiakaskokemuksia. 



Käyttäjäkokemus on  
korkeimmalla mahdol-
lisella tasolla prioritee-
teissa. Sen merkitys on 
kasvanut ja korostunut. 

Käyttäjäkokemuksen valvonta  
aktiivisinta pilotoinnin yhteydessä

Käyttäjäkokemuksen valvonta mielletään usein 
uuden palvelun tai applikaation sovelluksen pilo-
tointiin, lanseeraukseen tai protoihin liittyväksi. 
Harvassa on maininnat, jossa sitä käsiteltäisiin jat-
kuvan palvelun kannalta.

– Vähintään yhtä tärkeää kuin viedä käytäntöön 
ja tuotantoon, on myös varmistaa, että palvelu toi-
mii moitteettomasti. Suurin liikevaihto tulee kui-
tenkin sieltä jo olemassa olevista palveluista, koros-
taa Jarkko Linna CA Technologiesilta.

Nykyiset käytänteet  
perustuvat vapaaehtoisuuteen 

Käyttäjäkokemuksen mittaamisen ja hallinnan toi-
menpiteitä leimaa, että ne perustuvat käyttäjän an-
tamaan vapaaehtoiseen palautteeseen.  Yleisin käy-
täntö mitata kokemusta on erilaiset käyttäjä- ja 
käytettävyyskyselyt sekä asiakaspalautekyselyt ja 
kartoitukset.

– Vastaajan omaa aktiivisuutta vaativissa kyse-
lyissä, esimerkiksi NPS-kyselyissä, on äärimmäisen 
hankala varmistaa, että saadaan vastauksia katta-
vasti kaikista asiakasryhmistä. Esimerkiksi tyyty-
mättömien joukko heittäytyy helposti passiivisek-
si. Tästä syystä suhtautuisin vapaaehtoisuuteen 

perustuvaan mittausdataan hyvin kriittisesti. Li-
säksi kyselyillä harvoin saadaan selville asiat, jotka 
johtivat tyytymättömyyteen tai tyytyväisyyteen – 
esimerkiksi vaikuttiko kokemukseen käytössä ollut 
käyttöjärjestelmä, näytön koko tai verkkoyhteyden 
vahvuus – vaan tieto jää irralliseksi, kuvailee Mik-
ko Peltoniemi CA Technologiesilta.

– Kyselyissä on lisäksi heikkoutena, että ne vää-
jäämättä mittaavat historiakokemusta. Nykyisil-
lä ratkaisuilla voidaan kuitenkin saada reaaliaikai-
nen näkymä missä mennään ja mihin applikaatiosi 
käytettävyys on kehittymässä, hän sanoo.
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Suurin kehityspaine  
mobiilissa

Kartoitus paljastaa, että suurin kehityspaine kohdis-
tuu mobiiliin, myös verkkokauppa saa mainintoja.

– Erityisesti mobiilissa yleisesti korostetaan, 
että kokemuksen tulisi olla virtaviivainen. Täs-
tä syystä pop upit tai muut kyselyiden tuottamat 
keskeytykset ovat juuri mobiilissa erityisen kiusal-
lisia, kuvailee Peltoniemi nykyisten käytäntöjen 
heikkouksia. 

– Passiivisella mittaamisella pääsemme onneksi 
seuraamaan mobiilisovelluksen toimivuutta ilman, 
että ärsytämme käyttäjää, Linna muistuttaa.

Vahvuudet: mittaamisen vakiintunut 
asema ja säännönmukaisuus

Nykyisen käyttäjäkokemuksen valvonnan vahvuu-
tena pidetään ylipäätään sitä, että käyttäjäkoke-
muksen mittaaminen on vakiinnuttanut asemaansa 
ja toimintatavoissa alkaa näkyä säännönmukaisuut-
ta. Lisäksi hyvänä koetaan suuret datamäärät sekä 
käytössä olevien työkalujen helppokäyttöisyys.

Eniten mainintoja käytössä olevista työkaluista 
saa web-analytiikka (Google Analytics) ja verkko-
kyselytyökalut. Muilta osin vakiintuneita, laajassa 
käytössä olevia työkaluja tai ratkaisuja ei kartoi-
tuksessa tunnistettu.

Hyvää on, että mitataan. Nyt on kova draivi  
kohti dataohjautuvaa kulttuuria.



– Tulos osoittaa, että työkalupakki on vielä ha-
janainen. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, kos-
ka saatavilla on ratkaisu, joka tarjoaa kaikki neljä 
oleellista asiaa yhdessä paketissa: mittausta, diag-
nostiikkaa, hälytyksiä ja sidosryhmien informoin-
tia. Diagnostiikka kertoo tarkasti, mikä on men-
nyt pieleen. Esimerkiksi syyn sille, miksi vasteajat 
ovat kasvaneet tai sovelluksen käytettävyys hidas-
tunut, kuvailee toimitusjohtaja Juha Strandman 
E2 Software Oy:stä.

Haasteena kokonaiskuva suuresta  
datamäärästä ja manuaaliset työvaiheet

Käyttäjäkokemuksen valvonnan yleisimmät haas-
teet liittyvät kokonaiskuvan hahmottamiseen, da-
tan suuren määrän kohdistettavuuteen sekä eri jär-
jestelmien yhteensovittamiseen ja automaation 
lisäämiseen.

– Tulos peilaa mielestäni hyvin arkea, jossa vie-
lä yleisesti eletään: vaikka havaittaisiin ongelmia, 
ei tiedetä milloin ja miten ne ovat alkaneet. Täl-
löin ensimmäinen riski on, että lähdetään selvittä-
mään väärää asiaa, kun ei esimerkiksi tiedetä onko 
ongelma mobiilisovelluksessa, tietoliikennever-
kossa, palomuurissa, palvelimessa vai jossakin mi-
tä muutettiin viime viikolla. Tyypillisesti selvitys-
työn edetessä tiimin henkilömäärä kasvaa ja kello 
käy. Usein tuhlataan päiviä, jopa viikkoja, ennen 
kuin pystytään paikallistamaan, mistä vika johtui 
ja päästään korjaamaan ongelma, kuvailee Strand-
man. 

Ongelmiin  
on olemassa ratkaisu

Kartoituksen tärkeimpiä löydöksiä on se, että 
käyttäjäkokemuksen seurantaa leimaa manuaali-
nen palautteeseen perustuva seuranta sekä toisaalta 
teknisiä virheitä ja vasteaikoja mittaava toiminta.

– Onneksi tähänkin on ratkaisu. Nykyään voi-
daan seurata palvelutason muutoksia ja palve-
lukokemuksen sujuvuutta tavalla, joka osoittaa 
ongelman ja sen juurisyyn. Asiakkaamme kiit-
televät erityisesti ratkaisun nopeutta. Tieto juu-
risyystä tavoittaa heidät jo ennen kuin yksi-
kään käyttäjistä on itse ehtinyt tai viitsinyt antaa 
palautetta kokemuksestaan. Palvelun ja auto-

On erilaisia työkaluja 
siellä, täällä ja tuolla.  
Pitäisi pystyä muodos-
tamaan kokonaiskuva  
ja se on vaikeaa.
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Yksi puute on varmasti kattavuus. Ei saada kiinni kaikkea 
ymmärrystä, minkä asiakkaan käyttäjäkokemuksesta voi-
simme saada selville. 

maation avulla asiak kaidemme osaavat resurs-
sit saadaan käyttämään aikaansa viisaammin, 
Strandman valaisee.

– Seurantaa voi jo nyt tehdä automaattisesti si-
ten, että se on enemmän käyttäjä- kuin teknolo-
giakeskeistä. Välimaastoon on kaivattu tietoa sii-
tä, miten käyttäjä käyttää sovellusta. Tätä kuilua 
on viime vuosina ruvettu täyttämään uudenlaisel-
la teknologialla, joka on mahdollistanut uuden nä-
kökulman saamisen, mutta samalla entisestään 
pahentanut toisistaan erillisen datan ongelmaa,  
jatkaa Linna.

– Dataa ja tietoa siis on, mutta kuten kartoi-
tuskin paljastaa, sen koostaminen, hyödyntämi-
nen, yhdenmukaistaminen sekä korrelaatioiden 
tekeminen on ollut haasteellista. Nyt CA Techno-
logies mahdollistaa näiden kaikkien osa-aluei-
den tiedon yhdistämisen sekä mobiilissa, että 

web-pohjaisissa sovelluksissa ja niiden tuottamis-
sa palveluissa.  

Asiakaskokemus  
strategian keskiössä

Yhä useampi yritys on asettanut asiakaskokemuksen 
strategiansa keskiöön. Tämä on tärkeimpiä syitä, mik-
si nyt toteutettu kartoitus koettiin kovin ajankohtaise-
na ja mielenkiintoisena vastaajien keskuudessa.

– Lopulta kaikki kulminoituu siihen, että oma 
sovelluksesi toimii varmemmin kaikilla päätelaitteil-
la kuin kilpailijan, kiteyttää Peltoniemi. 

– Maailma kirkastuu ihan eri tavalla mittaamisen 
avulla, kuin että olisit sokkona pimeässä miettimäs-
sä asioita. Näet heti ja reaaliaikaisesti tilanteen, on-
gelmakohdat ja mihin käyttäjäkokemus on kehitty-
mässä, Jarkko Linna toteaa.



CA Technologies yhdessä kumppaninsa e2 Software Oy:n 
kanssa halusi ymmärtää miten suomalaiset yritykset hallit-
sevat digitaalisissa kanavissa ja sovelluksissa syntyviä käyt-
täjä- ja asiakaskokemuksia. Keskiössä oli erityisesti tarkas-
tella käyttäjäkokemuksen nykykäytänteiden vahvuuksia ja 
heikkouksia sekä miten korkealla prioriteetissa teemaa pi-
detään.

Kartoituksen kohderyhmäksi valittiin yritykset, joilla on 
laajat kuluttaja-asiakaskannat sekä valikoidut B2B-toimi-
jat, joilla on asiakkaanaan aktiivisia sovellusten käyttäjiä.

Suurin osa haastatelluista edusti omassa organisaatiossaan 
digitaalisia palveluja (esimerkiksi Chief Digital Office, 
Head of Online Development). Loput edustivat liiketoi-
minta-, myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtoa.

KARTOITUS LYHYESTI

METODI 
puhelinhaastattelut 

AJANKOHTA 
helmi–huhtikuu 2017

OTANTA 
n=30

Kartoituksen toteutuksesta ja tulosten  
analyysista vastasi MRK Funnel Oy.
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