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Suosittelumarkkinointi, eli asiakassuositusten aktiivinen ja systemaattinen edistäminen ja
hyödyntäminen yrityksen uusasiakashankinnassa ja asiakkuuksien johtamisessa on viime aikojen
kuumia teemoja. Puskaradio on ilmiönä vanha, mutta verkon aikakaudella se on saanut uusia muotoja
ja uutta vaikuttavuutta.
Kuluttaja arvostaa suosituksia, koska ne koetaan edelleen luotettavana tiedonlähteenä. Yritykset,
joiden asiakkaat suosittelevat ja tuovat sitä kautta uusia asiakkaita taloon, pärjäävät markkinoilla
keskimääräistä paremmin.
Asiakastyytyväisyys on edellytys suosittelulle. Yrityksen sisäisellä prosessilla ja asiakaskokemusten
hallinnalla on oleellinen merkitys suosittelun edesauttamisessa. Suosittelualttiutta käytetään nykyään
myös asiakkuuspysyvyyden mittarina, sillä sen on joissain olosuhteissa havaittu ennustavan
asiakaspysyvyyttä hyvin.
Tässä raportissa esitellään suomalaisia eturivin yritysesimerkkejä, joissa suosittelua on hyödynnetty
mielenkiintoisilla tavoilla. Mukana ovat Aurinkomatkat, Welho ja RunToShop. Lisäksi esitellään
kotimainen Asiakkuusindeksi-ranking.
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Suosittelu
vahvassa
nosteessa

Asiakassuositukset ovat vanha ilmiö.
Mistä johtuu suosittelun saama
lisääntyvä huomio?

Suosittelumarkkinoinnin nousu perustuu
kahteen ilmiöön: 1) kehitykseen
asiakastyytyväisyyden, asiakaspysyvyyden ja
asiakaskannattavuuden seurannassa sekä 2)
uudenlaisiin, lähinnä verkossa tapahtuviin
keinoihin hyödyntää suosituksia. Tässä raportissa
on esimerkkitapausten avulla esitelty erilaisia
tapoja viedä suosittelumekanismi verkkoon.
Asiakastyytyväisyyden johtamisen tavoite on
asiakaspysyvyyden parantaminen. Tyytyväinen
asiakas on vähemmän altis vaihtamaan
kilpailijaan, vähemmän herkkä hintavertailuille ja
tuo parempaa ja kestävämpää rahavirtaa
yritykseen.
Vaikka asiakastyytyväisyydestä on tullut
monelle yritykselle osa toiminnan
vakiomittaristoa, sen toimivuus mittarina on
monesti kyseenalainen. Reichheld ja Markey
(2006) raportoivat, että jopa 60-80 % tyytyväisistä
asiakkaista vaihtaa tyytyväisyydestä huolimatta
kuitenkin toiseen yritykseen.
Tarve paremmalle, asiakkaan sitoutumista
mittaavalle luvulle siis on. Suosittelun ja
suosittelualttiuden nousu perustuu pitkälti Fred

Reichheldin ja Bain et co:n uraauurtavaan työhön.
Reichheld ja kumppanit ovat nostaneet
suosittelukäyttäytymisen asiakaspysyvyyttä
mittaavaksi mittariksi. Heidän mukaansa yritys saa
tarkan kuvan asiakkaidensa sitoutumisesta
seuraamalla vain asiakkaiden suosittelualttiutta.
Tällaista mittaristoa kutsutaan nimellä Net
Promoter Score (Reichheld) tai Customer Referral
Value (Kumar).
Taustalla on ajatus siitä, että
asiakastyytyväisyyden todellinen tulikoe on kun
asiakas miettii: ”oliko kokemus niin hyvä että
suosittelisin yritystä kaverilleni?” Jos vastaus on
kyllä, tämä on vahvempi indikaattori kuin arvio
omasta tyytyväisyydestä tai tulevasta
ostokäyttäytymisestä. Reichheld (2003) on myös
väittänyt, että asiakaskunnan korkeammalla
suositteluasteella on itsessään positiivinen yhteys
yrityksen kasvuun. Tuloksista on kuitenkin kiistelty
(mm. Gupta & Lehmann 2005).
Suosittelulla on taloudellista merkitystä myös
itsessään. Se alentaa uusien asiakkaiden
hankintakustannusta ja lisää hankittujen
asiakkuuksien arvoa koko elinkaaren aikana (Ryals
2008). Suosittelua on kutsuttu yrityksen
tehokkaimmaksi markkinoinniksi.

Asiakasuskollisuuden, suosittelun ja asiakaskannattavuuden yhteys
Fred Reichheld on esittänyt, että lojaliteetin kasvaessa asiakkaan käyttämä rahamäärä kasvaa,
asiakaspalvelun kustannukset laskevat, suosittelun tuomat uudet asiakkaat tuovat lisää kassavirtaa ja
asiakas on vähemmän tarjousherkkä.
(Lähde: Reichheld 1996)
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Suosittelevat asiakkaat ryhtyvät
yrityksen myyntiresurssiksi,
jopa vastikkeetta.

Suosittelun
syntyminen

Asiakkuusajattelun kannalta on oleellista
ymmärtää, mistä suosittelussa on kyse.
Tyytyväisyysasteikon yläpäässä olevat asiakkaat
ottavat yrityksen viestin välittämisen tehtäväkseen.
Tällaista yritykselle omaehtoista markkinointia
tekevää asiakasta kutsutaan suosittelijaksi,
promoottoriksi (Reichheld) tai evankelistaksi
(Hyken 2009). Reichheldin mukaan nämä
asiakkaat tuovat mukanaan yli 80 % uusista
asiakkaista.
Suosittelijaksi päätyminen ei tapahdu
vahingossa. Se on systemaattisen asiakaslähtöisen
toiminnan seurausta. Shep Hyken on
teoretisoinut, että suosittelukäyttäytyminen liittyy
asiakastyytyväisyyden korkeimpaan tasoon. Hän
kutsuu tätä tasoa nimellä amazement,
hämmästyttävä asiakkuuskokemus.
Asiakkaan jatkuva yllättäminen on tie jolla
päästään hämmästyttävän asiakkuuskokemuksen
tasolle, Hyken kirjoittaa. Vasta kun asiakkaan
odotusten ylittämisestä tulee jatkuvaa, asiakas voi
odottaa positiivista kokemusta ja edetä
hämmästyttävän kokemuksen asteelle.
Suositteluefektillä voi olla merkittävää
vaikutusta asiakkuuden arvon kannalta (mm.
Kumar 2008, Ryals 2008). Asiakaskannattavuuden
näkökulmasta on oleellista tunnistaa, että
suosittelu ja kannattavuus eivät välttämättä kulje
käsi kädessä. Kumarin tutkimustuloksista käy ilmi,
että yksisilmäinen keskittyminen kannattavimpiin
asiakassegmentteihin jättäisi suosittelualtteimmat
ryhmät monesti huomiotta.
Toisaalta on syytä muistaa sosiaalisen
samankaltaisuuden vaikutus. Ryals muistuttaa, että
suosittelijoilla on taipumus tuoda itsensä kaltaisia
asiakkaita sisään. Näin ollen olisi järkevää
kohdistaa suosittelun motivointitoimet
kannattavimpiin kohderyhmiin. Kukaan tuskin
haluaa lisää kannattamattomia asiakkaita.
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Miksi suosittelu
toimii?

Tehdessään tärkeäksi koettua ostopäätöstä
kuluttaja joutuu yleensä hankkimaan tietoa
päätöksenteon tueksi. Tietoa saadaan
markkinointimateriaalista, myyntikeskusteluista ja
mm. mediassa olevista jutuista. Painoarvoltaan
merkittävin tiedonlähde on kuitenkin jo
historiallisesti ollut tutulta saatu suositus. Toiselta
saatu suositus nähdään luotettavampana, jopa
tapauksissa joissa toisella kuluttajalla ei ole
merkittävää kompetenssia kyseisessä tuote- tai
palvelukategoriassa (mm. Ylikoski 2009).
Tiedon merkitys ostopäätöksessä liittyy
kuluttajan kokeman riskin hallintaan. Parempi
tietoisuus vaihtoehdoista parantaa valinnan
osumatarkkuutta ja siten vähentää riskiä valita
”väärä” tai ”huonompi” vaihtoehto.
Suositusten teho perustuu niiden oletettuun
vastikkeettomuuteen. Tyytyväisen, suosittelevan
asiakkaan lausunto tuotteen tai palvelun
sopivuudesta itselle saa kuluttajan silmissä
suuremman painoarvon kuin kaupallisesti
motivoitu viesti. Tilanne on toki osittain toinen,
jos suosituksen taustalla on palkkiojärjestelmä.

Suositukset, word-of-mouth, ja
puskaradio ovat aina olleet
tehokkaimpia tiedonlähteitä.

Case
Aurinkomatkat
Suosittelusta hyötyvät kaikki
Aurinkomatkat on Suomen suurin valmismatkojen
järjestäjä. Aurinkomatkat ylläpitää suosittua
matkailuaiheista yhteisöllistä verkkopalvelua
www.paikkaauringossa.fi, joka pohjautuu puhtaasti
asiakkaiden neuvoihin ja suositteluihin sekä
www.lomaapparaatti.fi -hakukonetta, jonka tulokset
perustuvat lähes 100.000 asiakkaan suositteluihin.
Suosittelun teemassa ei sinänsä ole mitään uutta,
muistuttaa Aurinkomatkojen kaupallinen johtaja Tuomo
Meretniemi. Joka sukujuhlassa, joka kahvipöydässä on
käyty matkailuaiheisia keskusteluja ja jaettu
matkailukokemuksia jo vuosia. Verkon aikakaudella
kuluttajalla on kuitenkin uusia keinoja saada äänensä
kuuluville, hän huomauttaa. Erityisesti tämä korostuu
matkailussa, jossa 70-90 % asiakkaista etsii verkosta tietoa
ennen ostopäätöstä.
Matkailussa suosittelulla on tärkeä merkitys, koska
palvelua on vaikea konkretisoida ja koska jokainen kuluttaja
kokee palvelun eri tavoin. Asiakaspalautetta tarkasti
seuraavalle Aurinkomatkoille kertyy suuri määrä tietoa
erilaisten kohteiden sopivuudesta asiakasryhmille.
Yrityksen viestinnässä on kuitenkin pysyttävä
johdonmukaisessa, yksiselitteisessä mallissa, vaikka
asiakkaiden mielipiteitä on moneen lähtöön, Meretniemi
korostaa.
- Aurinkomatkoilla on 300 000 asiakasta vuodessa,
joista jokaisella on oma mielipiteensä ja oma
kokemuksensa. Näistä kokemuksista on arvokasta hyötyä
muille matkustajille, Meretniemi kertoo. Suositukset,
mielipiteet ja muiden kokemukset toimivat informaation
lähteenä, joka täydentää yrityksen viestiä.
Asiakassuositusten avulla voidaan laajentaa informaation
määrää ja kirjoa.
Tietoa janoava asiakas etsii verkosta samankaltaisten
kuluttajien kokemuksia ja suosituksia joka tapauksessa.
Aurinkomatkat on halunnut olla eturintamassa ja tarjota
suositteluille oman yhteisön, jossa keskustelua on luonteva
käydä.

Suosittelujen siirtyminen verkkoon
mahdollistaa uudentyyppisiä,
asiakkaan tarpeisiin vastaavia
palveluja.
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Lupausten hallinta ja
suosittelu

Matkailussa kriittistä on lupausten ja odotusten
hallinta, koska ne ovat suorassa suhteessa tyytyväisyyteen.
Asiakaskokemusten tulisi ylittää odotukset, jotta
tyytyväisyys ja sitä kautta uskollisuus voidaan saavuttaa,
Meretniemi pohtii. Jos asiakkaan odotukset ovat
epärealistiset, tyytyväisyyttä on vaikea saavuttaa. Liikaa ei
siis missään nimessä kannata luvata.
Meretniemi kertoo, että kuluttajilta kuluttajille kulkeva
suositteluinformaatio parantaa ”odotusten
osumatarkkuutta”. Mitä realistisemmat tiedot matkustajalla
on kohteesta, hotellista ja palveluista, sitä tyytyväisempi
asiakas on – jopa riippumatta siitä minkälaista tieto on.
Aurinkomatkoilla käytössä olevan prosessinhallinnan
tarkoitus on varmistaa, että asiakas saa mitä on luvattu.
Tärkeää on kokonaisprosessin hallinta ja muutosten
välttäminen viimeiseen asti.
Asiakkaalle on oleellista päästä suunnittelemaan
lomaa ja luomaan mielikuvia lomasta etukäteen. Loman
pitäisi mennä niin kuin asiakas on sen ajatellut. Poikkeamat
ovat lähes aina huonoja kokemuksia, jopa vaikka muutos
olisi ylöspäin. Esimerkiksi hotellin vaihto
korkeatasoisempaan saattaa tuottaa reklamaatioita, koska
asiakkaalla on tietty odotusarvo palvelukokemuksesta,
Meretniemi kertoo.

Suosittelut tietokantaan
Aurinkomatkojen Paikka Auringossa –
suositteluyhteisö toimii vain verkossa. Yhteisöllä on
kymmeniä tuhansia kävijöitä viikossa ja sen tietokannassa
on yli sata tuhatta suositusta. Palvelussa keskustelu,
kartat, kuvat ja videot yhdistyvät markkinointimateriaaliin.
Jatkossa sieltä löytyvät myös oppaiden tietämys ja parhaat
vinkit.
Suosittelutietokannan perusteella on rakennettu
päätöksentekoa tukeva palvelu, loma-apparaatti, joka etsii
suositusten perusteella sopivimpia lomakohteita asiakkaan
antamiin toiveisiin. Suosittelujen siirtyminen verkkoon
mahdollistaa uudentyyppisiä, asiakkaan tarpeisiin vastaavia
palveluja.
Aurinkomatkat on onnistunut luomaan
matkailuaiheisen yhteisön, joka palvelee ja sitouttaa.
Verkko-ohjelman tarkoitus on ohjata asiakkaat
keskusteluun keskenään ja antaa tiedonvaihdolle puitteet.
Tämä ei kuitenkaan onnistuisi ilman korkeaa
asiakasuskollisuutta, jota on kehitetty jo yli 25 vuotta.
Meretniemi summaa filosofian seuraavasti: Asiat on
hoidettava niin hyvin, että asiakkaat haluavat suositella.

Suosittelu edellyttää asiakkaan
odotusten positiivista ylittämistä.

Hykenin (2009) näkemyksen mukaan
asiakastyytyväisyyden maksimointi edellyttää aina
henkilöstökeskeistä johtamistapaa.
Asiakastyytyväisyys syntyy kaikista
asiakaskokemuksista palveluprosessin aikana ja sen
jälkeen.
Jokaisen kohtaamisen laadun varmistaminen
Suosittelun aikaansaaminen on viime kädessä edellyttää, että henkilöstö on sisäistänyt palvelun
osa asiakastyytyväisyyden johtamista.
laadun ja positiivisen yllättämisen tärkeyden.
Suosittelukäyttäytymistä voi edesauttaa
Tämä taas onnistuu vain, jos henkilöstöä
palkitsemalla asiakkaita, mutta kestävän strategian arvostetaan, kuunnellaan ja motivoidaan
kannalta tyytyväinen asiakas on ainoa kestävä tapa asianmukaisesti. Hykenin mukaan henkilöstön
saada aikaan suosittelua.
tyytyväisyys on asiakastyytyväisyyden edellytys.
Asiakkaiden tulisi olla niin tyytyväisiä, että he Johdon tulisi kohdella henkilöstöä vähintään yhtä
kokevat tarpeen suositella yrityksen tuotteita tai
hyvin kuin asiakkaita, jotta positiivisten yllätysten
palveluita. Tällaisia esimerkkejä löytyy maailmalta kulttuuri voisi syntyä.
joitakin ja Suomestakin muutamia. Apple
Henkilöstön motivointi merkitsee myös
nostetaan usein esimerkiksi eri raporteissa. Se on
onnistumisten palkitsemista ja tunnustuksen
onnistunut kehittämään asiakaskunnan, joka on
jakamista niin yksilötasolla kuin tiimitasollakin.
niin innoissaan uusista tuotteista, että toimii
Disney-konsernin arvioidaan vieneen tämän
sanansaattajana ja evankelistana ilman yritykseltä prosessin pisimmälle. Osana henkilöstön
saatavaa kannustinta.
motivointia, kannustamista ja tunnustamista
Spontaanin suosittelun asteelle pääseminen
syntyy myös erittäin tiivis sitoutuminen yritykseen,
edellyttää asiakastyytyväisyyden nostamista niin
jopa siitä huolimatta että yrityksen
että asiakas kokee tarpeen viestiä positiivisista
palkkauspolitiikkaa ei pidetä erityisen
asiakaskokemuksista tuttavilleen. Vaikka
kilpailukykyisenä.
suosittelukäyttäytymistä voidaankin saada aikaan
kannustimien avulla, se on heikolla pohjalla ilman Johdon tulisi kohdella henkilöstöä
aidosta asiakaskokemuksesta kumpuavaa
vähintään yhtä hyvin kuin asiakkaita,
suosittelun tarvetta.
jotta positiivisten yllätysten kulttuuri

Suosittelun
edellytykset

voisi syntyä.

Asiakaskokemuksen ja sisäisen markkinoinnin portaat
Tie kohti asiakkaan systemaattista positiivista yllättämistä kulkee viiden askeleen
kautta, kirjoittaa Shep Hyken. Askeleet ovat (alhaalta ylös):

Amazement
Asiakkaasta tulee yrityksen aktiivinen suosittelija. Henkilöstöstä tulee
työnantajansa suosittelijoita.

Ownership
Asiakas on saanut useita positiivisia palvelukokemuksia ja alkaa osoittaa
lojaalisuuden merkkejä. Henkilöstö alkaa hallita asiakaskokemuksiin
liittyvän prosessin.

Experience
Asiakkaalla on ainakin yksi positiivinen kokemus. Henkilöstö alkaa saada
positiivista palautetta.

Alignment
Asiakkaalla on käsitys brandilupauksesta. Hän odottaa että se lunastetaan.
Henkilöstöltä puuttuvat välineet lupauksen systemaattiseen lunastamiseen.

Uncertainty
Palvelun laatu on epätasaista. Asiakas on epävarma minkälaista palvelua
hän tulee saamaan. Henkilöstökin on epävarma siitä mitä pitäisi tuottaa.
(Lähde: Hyken 2009)
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Case Welho

Asiakaslupauksen ja
palvelukokemuksen hallintaa
Sanoma Television Oy eli kuluttajabrändi Welho on
toistuvasti asiakastyytyväisyysmittausten kärjessä.
Welhon asiakkaiden suosittelualttius on korkeampi kuin
kilpailijoilla ja korkeaa asiakasuskollisuutta osataan myös
hyödyntää markkinoinnin välineenä.
Suosittelu ei voi olla pelkkä kikka, toteaa Welhon
kuluttajamarkkinoinnin vetäjä Robert From. Suosittelu on
koko organisaation asia, se on lopputulos onnistuneesta
tekemisestä. Vaikka suosittelua voi insentiivien avulla
ruokkia keinotekoisesti, pitkäjänteisiin tuloksiin päästään
vain aitouden kautta, hän korostaa.
Welhon asiakastyytyväisyyden mittaristossa on
käytetty suosittelualttiutta jo pitkään. Welho käyttää Net
Promoter Scorea osana mittauksia.

Asiakaskeskeisyys
strategisena kysymyksenä
Miksi Welho on tässä tilanteessa? From näkee, että
pohjimmiltaan kyse on Welhon strategiasta. Kilpailuetua
on lähdetty rakentamaan asiakaspalvelun pohjalta. Welho
on palveluorganisaatio, jonka geeneissä on
asiakaspalvelu, hän muotoilee.
Strategia jalkautuu asiakaslupaukseen ja
asiakaskohtaamisten laadun varmistamiseen. Ensinnäkin
Welhon asiakaslupaus tarjoaa asiakkaalle enemmän kuin
kilpailijat, ja ennen kaikkea lupaus pystytään pitämään.
Kaapeliverkkoon perustuva teknologia tuo
toimintavarmuutta, nopeutta ja heilahtelemattomat
yhteysnopeudet. Näissä kaikissa ollaan kilpailijoita edellä.
Oleellista on, että asiakas saa odottamansa nopeuden ja
luotettavuuden ja yllättyy positiivisesti.
Toiseksi Welholla on panostettu asiakaspalvelun
laatuun jo vuosia. Asiakaspalvelu on myyntitilanteen
ohella tärkein asiakasrajapinta, johon asiakas on
yhteydessä. Asiakaspalvelu on Welholle strateginen
työkalu. Asiakas pääsee läpi, kun hän soittaa. Tämä on
erittäin tärkeä asia, vaikka vain pieni osa asiakkaista on
vuoden aikana yhteydessä asiakaspalveluun. Viesti
kantautuu ja toimimaton asiakaspalvelu keräisi nopeasti
huonoa mainetta.
Sisäisellä markkinoinnilla on tärkeä asema
asiakaslupausten ja –kohtaamisten laadun
varmistamisessa. Panostukset on viime aikoina
kohdistettu siihen, miten palvelukokemus, sosiaalisen
median rajapinnat ja muut asiakaskohtaamiset saadaan
yhteen hallituksi kokonaisuudeksi.
Osana tätä organisaatio työstää yhtenäistä
brändiviestiä, joka viedään läpi Welhon jokaiseen tiimiin
asti. Viestin kärki on, mitkä tekijät erottavat Welhon
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Asiakaspalvelun täytyy lunastaa
asiakkaalle annettu lupaus. Muuten
tyytyväisyyttä ei voida saavuttaa.

kilpailjoista ja mikä on se merkityksellinen sisältö joka
tekee Welhosta erilaisen, ei-operaattorin.
Kaikki tiimit miettivät osana omana työtään, miten
Welhon brändi vaikuttaa omaan tekemiseen. Tiimeillä on
työkalut innovointiin, jotka on viety jokaiselle
asiakaspalvelun ihmiselle asti. Näillä pyritään tuottamaan
uusia, toimintaa tehostavia ideoita.

Suosittelun hyödyntäminen
markkinoinnissa

Vaikka Welhon asiakastyytyväisyyslukemat ja
suosittelumittarit ovat olleet korkealla tasolla pitkään,
vasta vuonna 2009 on suosittelua ryhdytty
hyödyntämään systemaattisesti markkinoinnin välineenä.
Verkkopohjainen suosittelewelhoa.fi -kampanja on
suositteluohjelma, jossa asiakasta palkitaan, jos uusi
asiakas liittyy Welhon asiakkaaksi hänen
suosituksestaan. Sekä suosittelija että uusi asiakas
saavat kuukausiveloituksen suuruisen alennuksen.
Laajakaistamarkkinalla on totuttu erilaisten
kylkiäisetujen tarjoamiseen. Pelkkien etujen toimivuus
pitkällä juoksulla on haastavaa, koska niiden kopioitavuus
on niin helppoa. Welhon suosittelumarkkinoinnin idea on
palkita vasta kun uusi asiakkuus syntyy. Tämä luo
pitkäjänteisyyttä.
Oleellista on, että suosittelukampanja pohjautuu
aitoon asiakassitoumukseen. Welhon asiakkaat ovat
suositelleet tutkimusten perusteella jo aiemminkin, ilman
palkkiota. Tämänlaisen kampanjan toteuttaminen olisi
varsin vaikeaa jos asiakassitoutuminen olisi heikommalla
tasolla, From arvioi.
Ymmärrys kampanjan taustalla oli kolmiosainen,
From kertoo. Ensinnäkin, tiedettiin että asiakkaat ovat
tutkimuksen mukaan uskollisia. Toiseksi, tiedettiin että
vain uusille asiakkaille tarjottavat edut saattavat ärsyttää
uskollisia asiakkaita. Kolmanneksi, ilman suositteluefektiä
on vaikea löytää oikeaa hetkeä lähestyä uutta asiakasta.
Laajakaistan vaihto liittyy yleisimmin muuttoon,
uuden tietokoneen hankintaan tai yleiseen
tyytymättömyyteen nykyistä palveluntarjoajaa kohtaan.
Oikean hetken tunnistaminen on haastavaa, jos se
perustuu vain ennustemalleihin. Kaveripiiristä löytyy tieto
tulossa olevasta muuttohetkestä, tyytymättömyydestä ja
muista murrostekijöistä, jotka voivat ennakoida
palveluntarjoajan vaihtoa.

Suositteluun
motivoiminen

Suosittelukäyttäytymisen spontaanista
syntymisestä on olemassa paljon esimerkkejä.
Riittävän ilahtuneet asiakkaat ottavat yrityksen
viestin viedäkseen, jopa ilman erillistä
kompensaatiota. Monesti kuitenkin riittävän
suosittelumassan aikaansaaminen edellyttää
kannustintoimenpiteitä. Spontaanisti syntyvä
asiakasliike on riittävän suuri vain melko
harvoilla yrityksillä.
Spontaanisti tapahtuva suosittelu on
uskottavampaa, koska asiakas tekee sitä
vastikkeetta. Sen sijaan palkitussa suosittelussa
asiakas saa etua suosittelujen välittämisestä.
Tyypillisiä palkkiotapoja ovat rahalliset edut,
kuten bonukset tai alennukset, sekä
käyttäjästatukseen liittyvät merkit ja
virtuaalivaluutat.
Periaatteessa suosituksen arvo laskee aina,
kun se on ulkoisesti motivoitua. Tätä voi
kuitenkin välttää rakentamalla
palkitsemisjärjestelmän niin, ettei asiakkaita

Spontaani suosittelu on palkittua
uskottavampaa, mutta palkitsemista
kannattaa harkita volyymin
takaamiseksi.
palkita suosittelujen konemaisesta levittämisestä.
Liian suuri tai väärin kohdennettu palkkio saa
liikkeelle muutkin kuin aidot suosittelijat.
Useissa suositteluohjelmissa asiakas saa
palkinnon vasta, kun uusi asiakkuus on syntynyt
suosittelun kautta. Näin asiakkaan kannattaa
välittää suositteluja vain sellaisille tutuille, joilla
ostopäätös on ajankohtainen. Tämä parantaa
suositusten laatua ja osuvuutta niiden saajan
kannalta.
Adam Penenberg (2009) on ennustanut, että
sosiaalisen median ”ilmaisten” suositusten aika
on päättymässä. Tulevaisuudessa kuluttajat
osaavat laskea oman verkostonsa arvon ja tulevat
myös vaatimaan korvausta sen käytöstä. Hänen
mukaansa kyse on luonnollisesta
markkinointiviestinnän siirtymästä, joka tulee
tulevaisuudessa korvaamaan perinteistä
bannerimainontaa.

Suosittelu ratkaisee verkkokaupan valinnan
Itella tutki suomalaisten kuluttajien verkkokaupan valintakriteerejä vuonna 2009. Tutkimuksen mukaan
luotettavuudella ja suosittelulla on ratkaiseva rooli verkkokaupan valinnassa. Verkko-ostoksille tiettyyn
kauppaan päädytään verkkokaupan tunnettuuden ja maineen perusteella tai ystävien suosituksesta,
muiden kuluttajien kommenttien perusteella tai median vinkkien perusteella.
Luotettavuus ja suosittelu ovat toisiinsa sidoksissa. Luotettavuus syntyy verkkokaupan tunnettuudesta,
maineesta, omista ja muiden kokemuksista. Näkyminen ja positiivisena puheenaiheena oleminen onkin
verkkokaupan menestyksen avain, Itella toteaa.
Tiedotteen mukaan luotettavuus merkitsee suomalaiselle kuluttajalle annettujen lupausten lunastamista.
Oikeanlaisen tuotteen täytyy tulla luvattuna aikana perille.
Tutkimuksen perusteella suosittelu toimii kaikissa ikäryhmissä, naisilla hieman paremmin kuin miehillä.
Hyvät vertailuominaisuudet ja testitulokset vaikuttavat miesten kaupan valintaan, joten laajasti
ymmärrettynä suosittelusta on tällöinkin kyse. Suosittelusta voidaan puhua, kun päätökseen ovat
vaikuttaneet ystävät, keskustelupalstat tai median esiin nostamat jutut. Myös verkkokaupan sisään
rakennetut suositteluominaisuudet tai keskustelupalstat voivat toimia sytykkeenä ostamiselle.
Suosittelun merkitys on ratkaiseva etenkin ensikäynnillä uudessa verkkokaupassa tai uuden tuotteen tai
palvelun ostamisessa. Suosittelun koetaan vahvistavan luotettavuutta, ja puskaradio rakentaa myös
ilmiöitä ja trendejä.
Itellan tammi-helmikuussa 2009 teettämään tutkimukseen vastasi yli 22 000 Internetin käyttäjää, joista 80
prosentilla oli jo kokemusta ostamisesta Internetin kautta kahden viime vuoden ajalta. Tutkimus on
toistaiseksi laajin maassamme tehty verkkokauppaa kartoittava selvitys, jossa valotetaan suomalaisten
suhtautumista verkossa ostamiseen. Itella sai verkkohaastatteluiden kautta yli 240 000 erillistä
verkkokauppaan liittyvää avointa kommenttia.
(Lähde: Itella 2009)
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Case RunToShop

Ei-rahalliset motivaattorit saattavat
toimia alennuksia ja bonuksia
paremmin
suosittelumarkkinoinnissa.

Varovaisuus on suosittelun palkitsemisessa
paikallaan, sanoo RunToShopin operatiivinen johtaja
Heikki Leskelä. Moni yritys uskoo, että suosittelujunaan
pääsee mukaan palkitsemisella tai motivoinnilla.
Huonoimmillaan prosessi lähtee kuitenkin jopa väärään
suuntaan. Maailmalta on paljon esimerkkejä
suositteluohjelmista, jotka ovat muuttuneet niin
aggressiiviseksi myymiseksi, että ne lopulta
vahingoittavat yritystä.
RunToShop on suomalainen yritys, joka vie
kuluttajien suositukset sosiaalisen median palveluihin, eli
yrityksen omin sanoin ”sinne missä niitä eniten tarvitaan”.
Yrityksen asiakkaina on verkkokauppoja ja
verkkopalveluita, joilla on kuluttaja-asiakkaita ja tarve
suosittelumarkkinoinnin hyödyntämiselle.
Suositteluohjelma kannattaa rakentaa portaittain,
Leskelä kertoo. Ensinnäkin suositteluohjelman
onnistuminen on todennäköisempää toimialoilla, joilla
löytyy spontaania suosittelua jo entuudestaan.
Suosittelua voi motivoida, mutta motivoinnilla ei
kannata lähteä liikkeelle. Suosittelujen pitää rakentua
uskottavasti ja ajan kanssa: jos lähdetään heti
työntämään voimalla ohjelmaa ulos, uskottavuutta ei ole
helppo saavuttaa. Vasta kun yrityksellä on olemassa
laadukasta, uskottavaa suositusmassaa, kannattaa
lähteä palkitsemaan uusista suositteluista.
Suosittelun aktivointi kannattaa aloittaa ilman
palkintoja, esimerkiksi kysymällä, haluaako asiakas antaa
palautetta. Alkuvaiheessa voi olla mukana myös
esimerkiksi arvonta, kunhan suoraa rahallista kytkentää
suositteluun ei ole.
Laatu korvaa määrän suositteluissakin. Mieluummin
pyritään motivoimaan pieni määrä aitoja tarinoita ja
todellisia suositteluja kuin isoja suosittelumassoja
luotettavuuden kustannuksella, Leskelä sanoo. Maksettu
suositus näkyy läpi helposti, sillä nettiyleisö on kriittistä ja
valveutunutta.
Suosittelusta palkitseminen on monesti järkevää
linkittää asiakkuuden normaaliin elinkaareen, jolloin se
tuntuu luontevalta osalta asiakasdialogia. Hyväksi todettu
tapa on 2−3 viikon kuluttua ostosta, jolloin asiakas on
ehtinyt tutustua tuotteeseen. Tätä käytetään eräissä
saksalaisissa ja yhdysvaltalaisissa ohjelmissa niin, että
suosituspyyntö lähtee sähköpostilla automaattisesti
asiakkaalle, kun tuotetta tai palvelun on ehditty käyttää.

kuluttajakin näkee, että palkitseminen ei heikennä
suosittelun arvoa.
Ennen suosituksen kuuli vain läheinen tuttu, mutta
jatkossa suosittelusta tulee yksi media. Kun kuluttaja
ymmärtää, että markkinointimaailma on muuttunut ja että
kuluttajasta ja kaveriverkostosta on tullut media, tilanne
on toinen. Ennen kuin tähän tilanteeseen päästään, on
kuitenkin syytä varovaisuuteen.
On mielenkiintoista, että USA:ssa monet
palkitsemislogiikaltaan voimakkaimmat
suosittelukampanjat ovat epäonnistuneet, Leskelä
kertoo. Monesti niillä saadaan vain kävijämäärät rajuun
laskuun. Ongelmana lienee liian hyökkäävä kaupallinen
ote, jolloin kyse ei ole enää suosittelusta vaan pelkästä
kaupankäynnistä ja kavereiden hyödyntämisestä.

Suosittelun palkitseminen on
taitolaji

Kaveripiirillä on arvoa

Kuluttaja ymmärtää entistä useammin, että
kaveriverkostolla on rahallinen arvo. Tulevaisuudessa
oman kaveriverkoston hyödyntäminen kaupallisesti ei ole
enää niin outoa kuin tänä päivänä. Kunhan yritykset
keksivät järkeviä tapoja hyödyntää suosittelua,
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Maine ja muut ei-rahalliset
motivaattorit

Suosittelun rahallinen palkitseminen ei näyttäisi
toimivan etenkään pienillä yrityksillä, Leskelä pohtii.
Esimerkiksi tunnetulla, isommalla toimijalla vetoa voisi
syntyä eri tavoin, mutta siitä ei taas ole juuri kokemuksia
maailmaltakaan. Ongelma voi johtua uskottavuuden
menettämisestä, ja sen riskistä. Yritys joutuu tekemään
enemmän töitä, jos uskottavuus laskee, ja monesti käy
niin, että suosittelulla saadut hyödyt eivät enää vastaa
työmäärää.
Yritysten kannattaa nähdä suosittelusta
palkitseminen laajasti, Leskelä muistuttaa. Alennukset,
bonukset ja virtuaalivaluutat eivät ole aina kokonaisuuden
kannalta toimivin vaihtoehto. Viime kädessä valinta
kannattaa perustaa oman asiakaskunnan tarpeisiin, ja
miettiä, mikä juuri meidän asiakkaitamme motivoi
suosittelemaan.
Leskelän mukaan tavallisimmat syyt suositella eivät
ole rahallisia. Esimerkiksi auttamisen halu korostuu
entistä useammin etenkin nuoremmissa kohderyhmissä.
”Yhteisöllisen identifikaation merkitystä ei pidä väheksyä”,
Leskelä sanoo. Samastuminen viiteryhmään näyttää
olevan voimakas suosittelua ohjaava motiivi. Tämä
korostuu monissa harrastusaiheisissa yhteisöissä.
Maineen tavoittelu ja viiteryhmään samastuminen
ovat motiiveja, joita ei kannata alennuksilla motivoida.
Näille asiakkaille toimivampia ovat pistelaskurit, rankingit
sekä näkyvyys. Jopa yrityksen verkkomainonnassa
näkyminen voi olla palkinto näkyvyyttä hakevalle
kuluttajalle.

Suosittelun
mittaaminen

Tällä hetkellä tunnetuin suosittelumittaristo
on NPS, eli Net Promoter Score. NPS on Fred
Reicheldin ja Bain Companyn kehittämä yhden
kysymyksen mittausmenetelmä
suosittelualttiudelle. NPS on ensisijaisesti
tarkoitettu asiakasuskollisuuden mittariksi.
Mittaristo on syntynyt tutkimuksen tuloksena,
jossa etsittiin parhaiten ostouskollisuutta ja
referral-käyttäytymistä ennustavaa mittaria.
Tutkimuksen tuloksena löytyi yksi kysymys,
jonka korrelaatio sekä ostouskollisuuteen että
suosittelun kautta saataviin uusiin asiakkuuksiin
oli ylivoimainen. Tulos oli melko yhteneväinen
eri toimialoilla. NPS mitataan kysymällä
asiakkailta yksinkertaisesti vain ja ainoastaan
seuraavaa: Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit
yritystä X ystävällesi tai kollegallesi? Kysymys
esitetään asteikollisena, jossa pienin
todennäköisyys on 0 ja suurin 10.
Todennäköisimmin suosittelevat asiakkaat
vastaavat kysymykseen joko 9 tai 10. Heitä
kutsutaan Reicheldin terminologiassa termillä
”Promoters”, eli suosittelijoiksi. Yrityksen
vaihtoa suunnittelevat asiakkaat vastaavat
asteikossa nollasta kuuteen. Heitä kutsutaan
termillä ”Detractors”. Väliin jää passiivisesti
tyytyväisten asiakkaiden ryhmä (7-8).
Indeksilukuna laskettava NPS syntyy
vähentämällä Promoters-asiakkaiden (9 tai 10)
osuudesta Detractors-asiakkaiden (0-6) osuus. Jos
yrityksen asiakkaista esimerkiksi 10 % kuuluu
suosittelijoiden ryhmään ja 30 % vaihtajien
ryhmään, NPS on -20 %. Eri toimialoilla
tehtyjen mittausten mukaan keskimääräinen
NPS on vain 16 %. Parhaat yritykset kuten
Amazon ja eBay saavat jopa 75-80 %:n tuloksia.
Kulttuurisilla tekijöillä on jonkin verran
vaikutusta – mm. Suomessa tehdyillä NPSmittauksilla on taipumusta olla jonkin verran
korkeampia kuin muissa Pohjoismaissa
(Abraham 2009). Muuten tuloksia pidetään
melko toistettavina.
NPS:n suurin etu on sen yksinkertaisuus.
Yhdellä kysymyksellä saadaan kartoitettua
yrityksen lojaliteettitilanne havainnollisesti.
Asiakasuskollisuusmittaristoilla on monesti
taipumus paisua ja monimutkaistua, koska
varmuuden vuoksi on aina helpompaa lisätä
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P-D=NPS
(eli Promoters - Detractors = Net
Promoter Score)
mittaristoihin lisäkysymyksiä. Tämä voi
kuitenkin johtaa vaikeuksiin tulosten tulkinnassa,
koska moniulotteisia mittaristoja on aina
hankalampi tulkita.
Reicheldin ja kumppanien mukaan NPS:n
selitysvoima suhteessa yrityksen kasvunäkymiin
on ylivoimainen (2003, 2006). Eri toimialoilla
saadut tulokset osoittavat heidän mukaansa, että
korkeammalla NPS-osuudella ja yrityksen
kasvulla on voimakas positiivinen korrelaatio.
Toisin sanoen, suosittelijoiden suuri osuus johtaa
yrityksen kasvuun.

Kritiikki

NPS:n toimivuutta ainoana
asiakasuskollisuutta tai -pysyvyyttä mittaavana
indeksinä on kritisoitu laajasti. Useissa
tutkimuksissa on pyritty verifioimaan mittariston
toimivuutta. Tulosten mukaan NPS:n yhteys
yrityksen kasvuun ei ole yhtä selkeä kuin
Reicheld esittää. Esimerkiksi ACSI, tunnettu
perinteinen asiakastyytyväisyysmittaristo
ennustaa kriitikoiden mukaan yrityksen kasvua
aivan yhtä hyvin (tai huonosti) kuin NPS
(Keiningham ym. 2007, Hayes 2008).
Asiakastyytyväisyydestä ja sen mittaamisesta
oppikirjoja kirjoittanut Bob E. Hayes on esittänyt
vaihtoehtoisen tavan mitata suosittelua (2008).
Hän edustaa klassisempaa markkinatutkimuksen
toimintatapaa, jossa useammasta kysymyksestä
koostuva mittaristo testataan yhteisvaihtelua
mittaavalla faktorianalyysillä.
Hayesin asiakasuskollisuusmittariston
suosittelua mittaava osio muodostuu itse
suosittelualttiuden lisäksi kolmesta muusta
kysymyksestä. Nämä mittaavat tyytyväisyyttä
kokonaisuutena, todennäköisyyttä valita sama
tuote/palvelu uudelleen, sekä todennäköisyyttä
valita sama yritys uudelleen. Hayesin mukaan
näitä asioita yhdistää voimakas emotionaalinen
komponentti, eli tunnelataus. Hänen mukaansa
nämä tekijät mittaavat asiakkaan alttiutta toimia
yrityksen puolestapuhujana, joka on
käsitteellisesti hieman laajempi kuin pelkkä
suosittelukäyttäytyminen.

Case Asiakkuusindeksi
Kenellä Suomen
suosittelevimmat asiakkaat?
Asiakkuusindeksi-tutkimusta suunniteltaessa
päädyimme käyttämään Hayesin ehdottamaa ja
testaamaa mittaristoa asiakasuskollisuudelle.
Mittaristossa on seitsemän kysymystä, joista neljä
ensimmäistä mittaavat suosittelukäyttäytymistä. Muita
asiakasuskollisuuden osatekijöitä ovat ostoaikomukset
ja asiakaspysyvyys. Näistä tuloksista on laajemmin
raportoitu ASML:n ja Avaus Consultingin
Asiakkuusindeksi-tutkimusraportissa.
ASML, Avaus ja TNS Gallup suomensivat
mittariston ja sovittivat sen Suomen oloihin sopivaksi.
Ennen indeksien laskemista mittaristolle tehtiin
reliabiliteettitarkistus. Faktorianalyysin tuottama
rakenne vastaa CustomerThinkin
matkapuhelinoperaattori-tutkimuksessa saatuja
tuloksia. Alkuperäiseen mittaristoon ja sillä saatuihin
latauksiin verrattuna faktorilataukset ovat tässä
aineistossa jopa korkeammat.
Suosittelumittarille tehty sisäistä konsistenssia
mittaava analyysi (Cronbachin Alfa) saa erittäin korkean
arvon (0,83).
Tutkimus toteutettiin TNS Gallup Online
Forumissa, jossa kyselyyn vastasi 2421 kuluttajaa.
Aineistonkeruu suunniteltiin siten, että jokaiselle
tutkitulle yritykselle saatiin vähintään 50 vastausta, jota
voi pitää tyydyttävän tilastollisen luotettavuuden
alarajana. Suurimmilla yrityksillä on vastaajia
huomattavasti enemmän. Tulokset ovat yleistettävissä
mannersuomalaiseen aktiiviväestöön.
Eniten suositeltavien joukossa korostuvat
yritykset, joilla on uudenlaisia liiketoimintamalleja sekä
vahva verkkoasioinnin mahdollisuus. Näistä yrityksistä
asiakkailla on helppo löytää puhuttavaa ystäviensä
kanssa. Myös elämyksiä tarjoavat yritykset ovat
suosittelussa kärkipäässä.

Taulukko: Suositteluindeksin
top 10 Suomessa 2009
Yritys

Suositteluindeksi

Toimialan
keskiarvo

Ålandsbanken

8,81

7,7

Welho

8,53

7,6

Alko

8,33

-

verkkokauppa.com

8,26

7,8

H&M-verkkokauppa

8,23

7,8

eBookers

8,19

7,9

Lähivakuutus

8,00

7,6

Osuuspankki

7,99

7,7

NetAnttilaverkkokauppa

7,97

7,8

Aurinkomatkat

7,95

7,9

Lähde: Asiakkuusindeksi 2009

ASML:n ja Avaus Consultingin
Asiakkuusindeksi –tutkimus 2010
julkaistaan toukokuussa 2010.
Lisätietoja: www.asml.fi ja
www.avaus.fi
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Johtopäätökset

Suomalaisten yritysten kehittyminen
asiakkuusajattelussa ja asiakastyytyväisyyden
johtamisessa on ollut nopeaa. Eturivin yrityksissä
suosittelun seuraaminen ja hyödyntäminen on
lähtenyt voimakkaaseen nousun parin viime
vuoden aikana.
Suosittelumarkkinointi on kuitenkin edelleen
melko neitseellinen alue, jota hyödynnetään varsin
vähän koko markkinamme huomioon ottaen.
Osaltaan tämä johtuu tarvittavien tietokantojen ja
muiden välineiden kehittymättömyydestä, mutta
oleellisempi syy lienee varovaisuus yritysten
puolelta.
Kuluttajien palaute suositteluohjelmia
kohtaan on positiivista, eikä anna erityistä syytä
huoleen - ainakin niin kauan kuin yritys tekee

Suosittelujen systemaattinen
hyödyntäminen laajenee voimakkaasti
lähivuosina.
suosittelumarkkinointia järkevässä mittakaavassa.
Tästä näkökulmasta on todennäköistä, että
suosittelun hyödyntäminen tulee laajenemaan
voimakkaasti lähivuosina.
Kuten raportista käy ilmi, suosittelusta on
vähitellen kehittymässä media. Sosiaalisessa
mediassa kasvavat kuluttajat ymmärtävät oman
merkityksensä markkinointikanavana.
Kuluttajien hyödyntäminen kaupallisena
mediana on nousussa maailmalla ja tullee
muuttamaan sekä yleisön suhtautumista
suositteluihin että suosittelujen ”maksuttomuutta”.
Tämä vaatii kuitenkin yrityksiltä rohkeutta ja
edelläkävijäasennetta.
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Asiakkuusmarkkinointiliitto – www.asml.fi
Asiakkuusmarkkinointiliitto on asiakkuuden,
monikanavaisen kohdennetun markkinoinnin,
etämyynnin, verkkokaupan ja suoramyynnin
toimialajärjestö, jossa on jäsenenä yli 200
yritystä eri toimialoilta.

