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● Tässä dokumentissa esitellään uimarantojen käyttöön liittyvä 
asiakasymmärrys, joka tehtiin projektin aikana.

● Asiakasymmärrystä hyödynnettiin työpajan pohjana. Työpajassa ideoitiin 
asiakaslähtöisiä tapoja viestiä varhaiskasvatuksen palveluista kunnan 
verkkopalvelussa.

● Tätä asiakasymmärrystä voi hyödyntää oman palveluviestinnän tueksi. 
Huomioithan kuitenkin, että tämän tutkimuksen fokuksena on ollut isoissa 
kaupungeissa asuvat asiakkaat. Mieti miten oppeja voi hyödyntää omassa 
kontekstissasi.

● Asiakasymmärrys ei ole koskaan valmista ja välillä tieto vanhenee. Muista 
kerätä palautetta julkaistuun sisältöön ja päivitä tarvittaessa. 

Yhteenveto



Ingress spot

Uimarantojen käytön 
asiakasymmärrys
“Haluan mennä uimarannalle”

 
 

 



Mistä asiakasymmärrys rakentuu?



Sinilevä ja lämpötila
Ajankohtaisen tiedon puute ärsyttää.

Perustiedot puuttuvat
Mikä asiakasta kiinnostaa?

Käyttötilanteisiin vastaaminen

Yhteenveto

Etsimässä tietoa vs. jo matkalla?

Nämä teemat nousivat erityisesti 
esille haastatteluissa.

1.

2.

3.



1. Sinilevä ja lämpötila
Ajankohtaisen tiedon puute ärsyttää.



Yli 70% avoimista React & Share palautteista (negatiivisia):

“Uimakausi jatkuu, mutta testauksia sinilevästä tehty vain kaksi kertaa kesässä? Se ei 
ole riittävä määrä. Mikä on tilanne sinilevä-tilanne tällä hetkellä kaupungin eri 
uimarannaoilla?”

“Uimaveden lämpötilan tieto ei ole hyödyllinen, jos se on 14 päivää vanha tieto. 
Varsinkin alkukesästä lämpötila pitää päivittää sivustolle päivittäin. Onhan osalla 
rannoista valvojat paikalla, jotka voivat mitata lämpötilan ja toimittaa sen netin 
päivittäjälle joka päivä. Sama koskee kyllä veden saastumistietoja, että eivät ne tiedot 
voi olla 2 viikkoa vanhaa tietoa, kun käyttäjiä käy nyt lämpimään aikaan paljon niin 
tilanne muuttuu päivittäin.”

Ajantasaiset sinilevä- ja lämpötilatiedot



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Mikä pyörii huulilla?

 

Google haun termeistä vain geneeriset termit turku uimaranta / uimapaikka sekä kohdesidonnaiset termit korostuvat.
Tarkemmista tarveista nousee esiin vain sinilevä -tietous sekä koirien uimarannat.
Muut luontaiset termit eivät näyt turku.fi sidonnaisesti. Miksi? - koska turku.fi ei nouse juurikaan suosittelijana, vaan 
ennemminkin faktapohjaisesti.



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Sinilevä ja uimaveden laatu leipätekstissä

Sisältö nousee hyvin haussa “turku” liitännäisellä termillä, mutta linkkikuvaukset eivät vastaa kovinkaan hyvin 
hakua > oma sisältö (väliotsikko) näinkin haetulle aihekokonaisuudelle? (esim. hel.fi) 

Olisiko tarvetta omaan sisältöön?



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Ajanvietto (Uimarannat) trendi
Kysyntä räjähtää hetkessä -Elä hetkessä, varmista ajantasaisuus - vuorovaikuta

Ajanvietto kokonaisuutena turku.fi:ssä 
erityisesti kesällä, mutta myös Joulun ajan 
tapahtuvat nostavat trendiä

Uimarannat toukokuun lopusta - elokuun loppuun.
Kovin piikki heti toukokuussa.



2. Perustiedot puuttuvat
Mikä asiakasta kiinnostaa?



Mitä tahdot tietää rannasta, jolla et ole käynyt koskaan aiemmin (hakufiltterit):

● Miltä ranta näyttää?
● Vessat ja suihkut, pukukopit, lokerot
● Kahvilat, kioskit, ravintolapalvelut, grillausmahdollisuus
● Soveltuuko ranta lapsille (loiva ranta, onko uimavalvojaa, jne.)?
● Saako rannalle tuoda koiria? 
● Hyppytornit, saunat, yms. “Lisäpalvelut”
● Miten rannalle pääsee (julkinen liikenne, auto, polkupyörä, jne.)? 

○ Esteetön pääsy
○ Parkkipaikat

● Kuinka täynnä ranta on nyt? 

Uimarantojen perustiedot ja palvelut



Käyttäjäymmärysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Ajanvietto - Uimarannat 

 

Kävijä on jo uimaranta sivuilla ja aloittaa sivustohaun 
(haku tai asiasanat) - Mutta mitä hän hakee?

- Ruissalo, kansanpuisto, Sorttamäen, Kupittaan, Impivaaran..
- Myös uimahalleja ja maauimaloita haetaan uimaranta-sivuilta
- Koirien uimarannat
- Lämpötilat
- Sinilevä, Laatu
- Avanto
- Hyppytorni
- Uimavalvoja
- Grillaus

Nämä ovat termejä, jotka nousevat myös yleisesti Google -hauissa (jotka 
eivät välttämättä päädy turku.fihin). Palvelutarjontaan liittyvät termit nousevat myös hieman yleisissä google hauissa: 
terassit, leikkipaikat, pukukopit, wc, grillaus

Huom! Termit uimaranta ja uimarannat poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat enemmän.



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Luontaiset tarpeet 

 

Kaupungin sisältö ei nouse suosittelijana, vaan enemmän faktapohjaisesti. Aihealue avaisi mahdollisuuksia kevyen ja 
vuorovaikutteisen sisällönkin tuottamiseen. 



3. Käyttötilanteisiin vastaaminen
Etsimässä tietoa vs. jo matkalla



Hakutermianalyysi

Case-kysymys:

1. Idea! Onkohan huomiseksi luvattu hyvää säätä, jos 
menisi rannalle?
Haku: “sää turku”

2. Nyt on kyllä ollu lämmintä jo tosi pitkään. 
Mikäköhän se sinilevätilanne on?
Haku: “sinilevätilanne” tai “turku sinilevätilanne”

3. En tiedä mille rannalle menisin? Mikäköhän on 
Turun paras ranta?
Haku: “turku uimarannat”
Haku: “turun parhaat uimarannat”

4. Voinko ottaa koiran mukaan? Onkohan siellä 
paikka, jossa koiriakin voi uittaa?
Haku: “koirien uimaranta”
Haku: “koira mukaan rannalle”

Haluan mennä uimarannalle - mitä tarpeita tahtotilaan liittyy haun perusteella?

1. Kaveri kutsui rannalle. Missäköhän se sijaitsee?
Haku: “xxx uimaranta”

2. Miten pääsen sinne?
Haku Google maps:ssa : “xxx uimaranta” > reitti 

3. Onkohan vesi jo niin lämmintä, että tarkenisi uida?
Haku: “veden lämpötilat turku”

4. Löytyyköhän sieltä pukukoppi, vai vaihdanko uikkarit alle?
Haku: “xxx uimaranta pukukoppi”

5. Bussi lähtee pian - en ehdi syömään, löytyyköhän sieltä 
ravintolaa, kioskia tai kauppaa?
Haku: “xxx uimaranta kahvila”

6. Pitäisikö ottaa lentis-pallo mukaan? Onkohan siellä kenttiä?
Haku: “xxx uimaranta rantalentopallo”

Vaihtoehtona tietenkin myös kysyä kaverilta.

Esim. Vapaapäivä - mitäköhän tekisi? Esim. Ex-tempore - kaveri kutsui rannalle illaksi?



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Uimarannat
Näitä sivuja selataan lennosta

Tärkeimmät tärpit
- 87% liikenteestä laskeutuu suoraan Uimarannat -sivuille
- Tarve on-the-go!! - 84% liikenteestä mobiilisti. Mobiili 

korostuu erityisesti päivän kääntyessä iltaan.

- Orgaaninen haku merkittävin tulokanava, n. 80% liikenteestä
- Myös Sosiaalinen media korostuu (nostetut uutiset *) 

- 70% poistuu heti (“löysitkö etsimäsi” kyselyn tulos 
sivustokeskiarvoa hieman parempi - tarve siis tyydytetty?)

- Sisäiset tulokanavat: Liikunnalliset (uimapaikat) tai 
Elinympäristön hallinnointi (vedenlaatu) tarpeet

- Sisäinen seuraava kanava: Elinympäristön hallinta, 
tiedonhaku sekä Asiointi (näiden teemojen ympärillä: 
uimavalvojat, vedenlaatu, sinilevä, yhteystietoja, osoitteita)



Ingress spot

Asiakasymmärryksen 
muodostamisesta
“Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni 
tarvitsee hoitoa joskus myös klo 17 jälkeen”.



Asiakasymmärrys on palvelumuotoiluvetoisen lähestymistavan kulmakivi. 
Asiakasymmärrys muodostuu tutkimalla ja sen tavoitteena on ymmärtää 
asiakkaiden tarpeet, toiveet, huolenaiheet ja preferenssit. 

Asiakasymmärrystä voi ja kannattaa muodostaa monista eri lähteistä, esim.:
● Haastattelut ja kyselytutkimukset
● Verkkosivun analytiikka ja hakutermianalyysi
● Olemassa olevien palautteiden analysointi
● Asiakaspalvelun ja asiakasneuvojien kanssa keskustelu, mahdollisten 

asiakaspalvelun tikettien analysointi
● Työpöytätutkimus (verkkosivut, some, foorumit, olemassa olevat 

tutkimukset, uutiset, jne.)
● Benchmarking

Miten asiakasymmärrys muodostuu?



● Asiakasymmärryksen muodostaminen vaatii aikaa ja 
tekijöitä. Siksi on tärkeää priorisoida ja miettiä sopiva 
laajuus kunkin palvelukokonaisuuden 
asiakasymmärrykselle. Ulkopuolisten asiantuntijoiden 
hyödyntäminen kannattaa ainakin aluksi. 

● Asiakasymmärrystä kannattaa lähteä muodostamaan 
ensisijaisesti eniten käytetyille ja vierailluille 
palvelukokonaisuuksille. 

● Aloita kartoittamalla ensin mitä tietoa on jo saatavilla 
ja tunnista, mitä pitäisi ymmärtää paremmin →  Tutki ja 
hanki lisätietoa asianmukaisella prioriteetilla, muista 
palvelun vaikuttavuus.

Asiakasymmärryksen laajuudesta ja 
priorisoinnista



1. Olette tunnistaneet mitä tietoa ja millä hakutermeillä asiakkaat etsivät

● Esim. asiakkaat hakevat “päiväkotia”, eivät “varhaiskasvatusta”
● Käytetyimmät hakutermit, joihin tulisi vastata sisällöllä: “päiväkodit Turku”, 

“päivähoidon maksut”

2. Ymmärrätte asiakkaiden tärkeimmät prioriteetit

● Esim. mistä löydän lähimmät päiväkodit, mitä eri vaihtoehtoja on, miten 
päivähoitopaikkaa haetaan, mitä päivähoito maksaa

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (1/2)



3. Tiedätte keitä palvelun tyypilliset asiakkaat ovat

● Esim. tuoreita vanhempia Turun alueella, joista moni vaihtaa keskenään 
kokemuksia Facebookissa ja muilla foorumeilla

● Osa asiakkaista on muuttanut ulkomailta ja suomalainen varhaiskasvatus on 
vierasta heille

4. Minkälaisia olettamuksia ja huolia asiakkailla on

● Esim. ovatko päiväkodit turvallisia lapselleni
● Saanko haluamani paikan
● Miten voin vaikuttaa hakuprosessiin, jotta saan varmasti paikan

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (2/2)



Asiakasymmärryksen tavoitteena on muodostaa ymmärrys ihmisten 
yleisimmistä palveluihin liittyvistä tarpeista. 

Kun tehdään palveluviestintää verkossa, tulisi asiakasymmärryksen perusteella 
olla mahdollista muodostaa käsitys: 

○ Asiakkaiden usein kysymistä kysymyksistä
○ Kielestä, jota asiakkaat käyttävät
○ Tunteista, jotka liittyvät palveluihin ja tarpeisiin
○ Asiakkaiden tietotasosta palveluihin liittyen

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (1/2)



Tämän ymmärryksen pohjalta:

○ Asetetaan prioriteetit sisällölle
○ Pidetään huolta, että vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin
○ Valitaan minkälaisin elementein sisältöä kannattaa tuottaa
○ Otsikoidaan UKK:t ja tietosivut
○ Valitaan sopiva äänensävy, jolla asiakasta puhutellaan
○ Tuotetaan ymmärrettävää ja tarpeisiin vastaavaa sisältöä
○ Muodostetaan sopivat palvelupolut

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (2/2)



● Sisältö ei ole koskaan täydellistä tai valmista. 
Jatkokehitysideoita syntyy ja uusia tarpeita 
tunnistetaan matkan varrella → Jatka aina kehittämistä 
dataan perustuen.

● Ennen julkaisua sisältö kannattaa ensin käydä läpi ja 
testata organisaation asiantuntijoiden kanssa.

● Julkaisun jälkeen kannattaa tehdä palautteen 
antaminen helpoksi ja kehittää sisältöä saadun 
palautteen perusteella. Mikäli mahdollista, osoita 
asiakkaille että heidän palautteensa on huomioitu - 
tämä kannustaa antamaan palautetta jatkossakin. 

Testaa ja vahvista



* Mukaillen Richards 2017

Tutki
Rajaa
Ideoi

Sisältösuunnittelun 
prosessi*

Kirjoita 
Pyydä palautetta

Julkaise 
Kerää palautetta, mittaa, 

ylläpidä ja kehitä



:-)

Kiitos!
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