
1 

Ketterää ja oivaltavaa – 
kuluttajaymmärrys 
muuttuvassa 
mediaympäristössä 
Caroline Lilius 27.4.2017 



Kohti syvempää ymmärrystä 

Vähemmän puhdasta raportointia Enemmän ymmärrystä ja tulkintaa 
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Laajempien kontekstien rinnalle täsmätieto ja välitön 
sovellettavuus 

 

 

 Ennen laajat raportit ja presentaatiot keskiössä 

 Taustatietoa päätöksentekoon vs tietoa 

päätöksenteon tueksi 

 Katse peruutuspeilissä vs tässä ja nyt 

 Välitön hyödyntäminen keskiössä 

 Syväymmärrys – motiivit, draiverit 

 Rytmin muutos – jatkuva palaute 
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Kuluttajaymmärryksestä koko organisaation työkalu 

One-to-one 

 

One-to-everyone 
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Ymmärryksen jalkauttaminen organisaatiossa 
 

 

 Strateginen kyvykkyys ja linkki strategiaan 

(agenda) 

 Kasvata koko organisaation 

kuluttajaymmärrystä – johto, liiketoiminta, 

etulinja 

 Yhteistyö viestinnän kanssa 

 Sisäinen markkinointi 

 Kohderyhmä – kanavat – paketointi (keinot) 

 Asiakkaan ääni esille 

 Työkaluna mm dashboardit – tehokkuus & 

mahdollistaa yksilölliset tarkastelukulmat 
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Visuaalisuus ja vaikuttavuus korostuu 

Powerpointista      Kohti monimuotoisempaa kerrontaa 
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“Get visual or get impaired: people feel through 

visualisation and visualisation enhances 

storytelling.” 
                                                                                Stan Sthanunathan SVP Insights Unilever 



Viesti ja vaikuta 

 

 Kiinnostuksen herättäminen ja vastaanottajien 

pysäyttäminen arjen kiireessä 

 Tunteet ja  tunnejäljet tärkeitä  

 Kuvakollaasit ja videot - ”asiakkaan ääni 

elävästi esille” 

 Infografiikka ja olennaisen tiivistäminen 
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Kuluttajasta entistä aktiivisempi osallistuja 

”Vastaajasta” Kohti aktiivista osallistujaa 
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Enemmän huomiota vastaamisen UX:ään 

 

 Helppous, selkeys, vastaamisen mielekkyys 

 ”asiakaslähtöisyys toteutuksessa” kieli ja 

kommunikaatio lähestymistavat 

 Nopeus, kesto, ajankäytön arvostaminen 

 Päätelaiteriippumattomuus, 

Mobiiliresponsiivisuus 

 Toisaalta ikääntyneiden vastaajien huomiointi 

 Digitaaliset päiväkirjat 

 Visuaalisuus jopa pelillistäminen 

 Lomakkeiden testaus 
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“Consumers have ongoing digital interactions with 

brands and about brands, which can be observed 

continuously. Online focus groups can be 

assembled in 10 minutes. Mobile ethnographies can 

be completed in a weekend. Rapid quantitative 

surveys can be fielded and analyzed in days or 

weeks, rather than months. “ 
                                                                                                   McKinsey 



Reaaliaikaisuuden vaade 
 

 

 

 Nopeat toimeksiannot 

 Lyhyet läpimenoajat 

 Nopeat johtopäätökset – esim. live report linkki 

 

 

 

 

 

“Real-time world. In the future insights will be 

delivered in hours, not in days or weeks – that is 

going to be the norm” 
                                                                                 Stan Sthanunathan SVP Insights Unilever 
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Erikokoiset ongelmat vaativat erikokoisia ratkaisuja 

Yhden koon ratkaisut vaiko Räätälöity lähestyminen 
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“Data is commoditised and insights are 

democratised. Google Surveys, for example, can be 

accessed by anyone, and cost 

as little as £500. So how can agencies create the 

competitive edge? Action will be the 

differentiating factor.” 
Stan Sthanunathan SVP Insights Unilever 

 



Tarpeet kasvaa – budjetit ei 
 

 

 

 Tehostamisen vaade heijastuu kaikkeen 

tekemiseen 

 Läpinäkyvä hinnoittelu 

 Tehokkaat prosessit 

 Kustannustehokas muttei halpa 

 Itsepalvelutyökalut ovat tulleet jäädäkseen 
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 Joustava muuntuminen asiakkaan tarpeisiin 

 Askeleen edellä ja huippuosaaja -  joko laajasti tai erikoistuen 

 Menetelmien  monipuolinen  osaaja 

 Asiakaskuuntelua menetelmästä riippumatta 

 Käyttäytymistieteiden tuntemusta ja niiden soveltamista liiketoimintaan 

 Datan ja tutkimustiedon yhdistämiseen liittyvää osaamista 

 Valmius tehdä fasilitointia ja tulkintaa yhdessä asiakkaan kanssa 

 Kykyä visualisoida ja panostaa löydösten kommunikointi 

 Näetkö numeroiden taakse? Oletko valmis: Walk the extra mile & go behind the obvious? 

 Oletko valmis muuntautumaan tutkimusyrityksestä (trad) – asiakkaan kumppaniksi? 

 

Asiakkaan toivelista 
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Saa ja pitää meitäkin haastaa  - ratkaisulähtöisesti! 
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