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Digitalisaatiosta, toimialojen murroksesta ja 

kansainvälisen kilpailun kiristymisestä on puhuttu jo 

kauan. Niiden tuoma muutos on erityisesti kaupan 

alalla ollut nopeaa, rajua ja väistämätöntä. 

Suomessa on pitkään pystytty toimimaan koti-

markkinan suojissa. Kieli, logistinen etäisyys, kult-

tuuri ja kotimaisen suosiminen ovat helpottaneet 

paikallista pärjäämistä ulkomaisia kilpailijoita 

vastaan. Tämä turva on kuitenkin hyvin hatara ja 

häviävä. Globaalit jättiläiset – Amazonin johtamana 

– tulevat jatkuvasti lähemmäs ja muuttavat asiak-

kaiden perusvaatimuksia asiakaskokemukselle 

Alkusanat

Myynti karkaa Suomesta 

kansainvälisiin verkkokauppoihin. 

Tässä kilpailussa tuotetiedon 

hallinta on avainasemassa.
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suorastaan dramaattisesti. Käytännössä 

Amazonin asiakaskokemus on jo monelle niin 

B2C- kuin B2B-asiakkaalle lähtökohta, johon 

kaikkia muita verrataan. Tuotteiden myynnissä 

yksi tärkeimpiä, mutta usein vähäiselle huomiolle 

jääviä, asiakaskokemukseen vaikuttavia asioita on 

laadukas tuotetieto. Tuotetiedolla emme tässä 

tarkoita vain teknistä faktatietoa, vaan sitä koko-

naisuutta tiedosta, jonka avulla tuote myy: miltä 

tuote asiakkaalle tuntuu, mikä on sen tarina ja se 

muuttuva sisältö, joka puhuttelee asiakasta. 

Tuotetiedon on oltava täsmällistä, oikeaa, ajanta-

saista – ja samalla houkutella asiakas ostamaan, 

luoda mielikuvia ja odotuksia ja saada asiakas 

haluamaan tuote.

Personointi ja dataohjattu älykäs 

markkinointi ovat edellytys 

monikanavaiselle  myynnille, jonka 

ytimessä on laadukas ja 

vaikuttava tuotetieto.
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Erityisesti yritysten välisessä kaupassa on 

kuitenkin helppo tuudittautua ajatukseen, että 

asiakas tietää kyllä mitä on ostamassa eikä 

kaipaa kuin tiukkaa teknistä faktaa ostonsa 

tueksi. Tämä on kuitenkin harhakuvitelma. 

Teemme ostopäätöksiä ihmisinä, joilla on samat 

motivaattorit ja rajoitteet riippumatta siitä, 

toimimmeko työroolissa vai yksityishenkilönä. 

Miltä tuote asiakkaalle tuntuu, 

mikä on sen puhutteleva tarina ja 

sisältö? Tuotetiedolla on suuri 

vaikutus asiakaskokemukseen.

Harward Business Schoolin professori Gerald 

Zaltmanin mukaan jopa 95% ostopäätöksistä 

tapahtuu tiedostamattomasti – siis siten, että 

teemme valinnan alitajuisesti ja sen jälkeen 

etsimme loogisia perusteita ja vahvistuksia jo 

tekemällemme päätökselle. Laadukas, loogisesti 

suunniteltu, monipuolinen ja rikas tuotetieto on 

oleellinen osa tämän polun rakentamista.
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Miltä tilanne Suomessa näyttää? Pysymmekö kilpai-

lussa mukana ja kuinka suomalaiset yritykset suhtau-

tuvat tuotetietoihin ja niiden käyttöön myynnissä ja 

asiakaskokemuksen rakentamisessa? Teimme 

pienen katsauksen Suomen markkinaan yhdessä 

Asiakasmarkkinointiliiton kanssa. Tässä raportissa 

avaamme kyselyn tuloksia, pureudumme tuotetie-

toon kilpailutekijänä ja annamme suuntaviittoja 

asiakaskokemuksen ja monikanavaisen myynnin 

kehittämiseen tuotetiedon avulla. Toivottavasti 

lukeminen hyödyttää, herättää ajatuksia ja auttaa 

matkalla muutaman askeleen eteenpäin.

JUSSI KUJANSUU

Solita

JARI PERKO    

Asiakkuusmarkkinointiliitto
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Tuotetieto 
asiakaskokemuksen 
keskiössä
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Tehokas tuotetiedon hallinta 
vähentää kustannuksia

Tuotetieto, sen tuottaminen, hallinta ja jakelu on 

yksi merkittävimmistä tekijöistä asiakaskokemuk-

selle monikanavaisessa myynnissä, oli kyse 

kuluttajakaupasta tai yritysten välisestä kaupan-

käynnistä. Ilman oikeaa tuotetietoa asiakas ei 

Tuotetieto, sen tuottaminen, hallinta 

ja jakelu on yksi merkittävimmistä 

tekijöistä asiakaskokemukselle 

monikanavaisessa myynnissä.

osaa ostaa oikeaa tuotetta ja ilman houkuttelevaa 

tuotetietoa kauppa jää tekemättä. 

Tuotetiedonhallinta on suomalaisen tuotekehi-

tyksen luonteeseen soveltuvasti useimmiten 

teknisistä ja informaationhallinnan tarpeista 

rakennettua. Digitaalisissa kanavissa myymiseen 

ei kuitenkaan riitä absoluuttisesti täsmällinen 

tuotekooditus tai täydellisesti määritelty työn-

kulku tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Tarvitaan 

vähän enemmän – tarvitaan tarina, houkuttele-

vuus, asiakkaan puhuttelu oikeassa kontekstissa. 
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Kaupallisen tuotetiedon tuottamisen ja hallinnan 

tavoitteena on rikastaa tuotteen ydintieto sellai-

seksi, että se 

 

•  Houkuttelee asiakkaan ostamaan

•  Mahdollistaa yhtenäisen asiakaskokemuksen

•  Puhuttelee asiakasta asiakkaan lähtökohdista

•  Vahvistaa asiakkaan ostopäätöstä

•  Helpottaa ymmärtämään tuotteen tai 

palvelun hyödyt

•  Vahvistaa yrityksen brändimielikuvaa 

Tärkeimpiin kaupallisen tuotetiedon element-

teihin kuuluvat kuvat, video, myyvät tuoteku-

vaukset, kanava- ja markkinakohtaiset myyntiar-

gumentit – ja luonnollisesti myös tuotteen 

tekniset ominaisuudet. Parhaimmillaan tuotetie-

donhallinta yhdistää sujuvasti faktatiedon 

hallinnan ja kaupallisen viestin rikastamisen.

Parhaimmillaan tuotetiedonhal-

linta yhdistää sujuvasti fakta-

tiedon hallinnan ja kaupallisen 

viestin rikastamisen.
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Yhtenäinen asiakaskokemus 
kaikissa kanavissa

Ensiluokkaisen brändimielikuvan ja asiakaskoke-

muksen luominen on helppoa silloin kun asiakas 

saadaan omaan ympäristöön – esimerkiksi 

brändiliikkeeseen tai omaan verkkokanavaan. 

Tämä sama kokemus pitää kuitenkin pystyä 

siirtämään myös muihin kanaviin, kivijalasta 

printtimainontaan ja kumppanien verkkopalve-

luihin. Tuotetiedon merkitys tässä mielikuvan 

luonnissa on kriittinen. 
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Tuotetieto 
vaikuttaa suoraan 
liiketoimintaasi
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Tehokas tuotetiedon hallinta 
vähentää kustannuksia

Jos tuotetieto on hajallaan eri järjestelmissä, sen 

pitäminen ajan tasalla, päivittäminen ja jakelu eri 

kanaviin on vaikeaa ja hidasta. Siksi on tärkeää 

kiinnittää huomiota siihen, miten ja missä tuote-

tietoa hallitaan, ja kuka sen kehittämisestä ja 

ylläpitämisestä vastaa.

Nykyaikaisessa ratkaisuissa tuotetietoa hallitaan 

keskitetysti yhdessä paikassa. Kun tietoon 

tehdään muutoksia, se päivittyy automaattisesti 

kaikkiin paikkoihin. 

Laadukas tuotetieto lisää 

myyntiä ja vähentää 

kustannuksia.
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Kampanjat käyntiin  
nopeasti

Kun liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeet muut-

tuvat jatkuvasti, se vaatii myös tuotetiedonhallin-

nalta joustavuutta. Moderni analytiikka mahdol-

listaa lähes reaaliaikaisen reagoinnin myynnin ja 

kysynnän muutoksiin. Silloin on keskeistä, että 

vaikkapa uudet kampanjat verkkokaupassa 

voidaan käynnistää nopeasti. Tuotetieto voidaan 

yhdestä paikasta valuttaa nopeasti hyödynnettä-

väksi eri kanaviin verkkokaupasta printtikatalo-

geihin niin, että niissä on oikea ja ajantasainen 

tuotetieto automaattisesti, ilman aikaa vievää ja 

kallista manuaalista työtä. 

Mitä pidemmälle kohdennettu markkinointi ja 

myynti viedään, sen suurempi tarve myös 

kohdentamisen mahdollistavalle tiedolle ja 

yksilön mieltymyksiin vetoaville argumenteille ja 

tarinoille on. Tämä asettaa merkittävän paineen 

nopealle, joustavalle ja tehokkaalle sisällöntuo-

tannolle myös tuotetiedossa.
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Hyvin toteutettu tuotetieto lisää myyntiä

01 02 03

04 05 06

HAKUKONELÖYDETTÄVYYS  
KASVAA

Hyvin toteutettu tuotetiedonhallinta 

välittää rikasta tuotetietoa myös hakuko-

neiden käyttöön, unohtamatta kuva-

hakuja. Kaupan ja muiden palveluiden 

sisäisten hakujen toimivuus on myös 

riippuvainen tuotetiedon laadusta.

TUOTESUOSITUKSET  
TEHOSTUVAT

Riippumatta siitä, teetkö tuotesuosituk-

sia käsin, automaattisesti vai molemmin 

tavoin, ristiin- ja ylösmyyntisuositusten 

kohdentaminen relevantteihin tuotteisiin 

vaatii laadukkaan tuotetiedon toimiakseen.

ASIAKASUSKOLLISUUS PARANEE

Kun asiakas on tyytyväinen tilaukseensa 

ja tuote vastaa odotuksia, on todennä-

köistä että seuraavalla ostokerralla asia-

kas palaa. Odotustenhallinta ja –muok-

kaus onnistuu hyvän tuotetiedon avulla.

KESKIOSTOKSEN KOKO SUURENEE

Hyvä tuotetieto toimii kuin hyvä myyjä 

– houkuttelee ja vakuuttaa asiakkaan os-

tamaan oikean (tai hieman paremman) 

tuotteen ja ostokäyttäytymisen tutki-

mukset osoittavat, että palaava asiakas 

ostaa enemmän kerralla.

KONVERSIOASTE PARANEE

Houkutteleva, tunnistettava ja oikein 

kohdennettu tuote myy hyvin ja laadukas, 

luotettava tieto vahvistaa ostopäätöstä.

PALAUTUKSET VÄHENEVÄT

Suuri osa etämyynnin palautuksista joh-

tuu virheellisestä kuvitelmasta tuotteen 

ominaisuuksista, koosta tai laadusta. Hy-

vällä tuotetiedolla voidaan merkittävästi 

vähentää palautusastetta.
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Tuotetiedon tila 
suomalaisissa yrityksissä 
– kyselyn tuloksia
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Kysely keväällä 2018

• Tavoitteena selvittää tuotetiedon tilaa suomalaisissa  

yrityksissä

• Miten tuotetietoa kehitetään ja hyödynnetään

• Kuka yrityksissä vastaa tuotetiedosta

• Verkkokysely Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsenille

• Vastauksia 51 kpl

• Vastausten lukumäärä ei riitä tilastolliseen luotettavuuteen, 

mutta antaa suuntaa tuotetiedonhallinnan tilasta ja haasteista. 

Tulokset myös vastaavat hyvin Solitan havaintoja tuotetie-

dosta ja sen hallinnasta suomalaisissa yrityksissä.
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Yhteenveto kyselyn tuloksista

• Tuotetietoa hyödynnetään eniten omassa verkkokaupassa tai 

verkkosivuilla, asiakaspalvelussa ja printti- ja digimainonnassa.

• Myynnin ja markkinoinnin lisäksi tuotetietoa käytetään tuot-

teen elinkaaren eri vaiheissa eniten asiakaspalvelussa ja 

tuotesuunnittelussa.

• Tuotetiedon omistaa yleisimmin tuotehallinta, myös tuotanto, 

myynti ja markkinointi usein omistajina.

• Tuotetietoa on yleensä monessa eri paikassa, eikä sen käyt-

töön ole usein määritelty mitään sovittua toimintamallia.

• Asiakkaalle näkyvä tuotetieto on vielä usein epäyhtenäistä ja 

vaihtelee kanavasta riippuen.

• Uuden kampanjan luomiseen tarvittava aika vaihteli muuta-

masta tunnista muutamaan päivään tai jopa viikkoihin
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Missä hyödynnätte tuotetietoa?
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Tuotetietoa hyödyntävien 
kanavien lukumäärä

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 5 6 7

19



Myynnin ja markkinoinnin lisäksi 
tuotetietoa käytetään
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Kuka omistaa tuotetiedon?
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Miten tuotetieto on hallittu?
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Kampanjaan tarvittavan tuotetiedon 
keräämiseen kuluva aika
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Näkeekö asiakas saman tiedon 
kanavasta riippumatta?
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Johtopäätöksiä

• Tuotetiedon kehittämisessä ja hyödyntämisessä on vielä 

paljon tekemistä

• Melko harva yritys toimii enää yhdessä kanavassa ja tuote-

tiedon tärkeys myös muualla kuin myynnissä ja markkinoin-

nissa on tunnistettu

• Useimmilla yrityksillä tuotetieto on hajallaan useammassa 

paikassa ja sitä hallitaan hyvin hajanaisilla toimintatavoilla

• Toisaalta monet yritykset ovat jo heränneet asiaan ja tuotetie-

toprosessit on saatu ainakin kohtuulliseen kuntoon

• Ristiriita tiedon hallinnan hajanaisuuden, tiedon koetun yhte-

näisyyden ja tiedonkeruun koetun työläyden välillä viittaa 

siihen, että yritykset aliarvioivat hajanaisen tuotetiedon aihe-

uttamaa työmäärää ja hitautta
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Miten lähteä  
liikkeelle tuotetiedon 
kehittämisessä?
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Apua terminologiaan

Master Data Management on yleisesti perustietojen syste-
maattisen ja hallitun mallintamisen ja hallinnan konsepti. 
Tuotteiden osalta master data on tyypillisesti luonteeltaan 
harvoin muuttuvaa ja aina koko organisaatiolle yhteistä. 
Master data kuvaa jonkin entiteetin - esimerkiksi tuotteen tai 
asiakkaan - keskeiset perusominaisuudet jotka ovat yleensä 
melko pysyviä koko elinkaarella.

Product Data Management on suunnittelulähtöinen ja suunnit-
telujärjestelmäkeskeinen konsepti, erityisesti teknisillä aloilla, 
joissa tuotesuunniteluun kuuluu monimutkaisia komponentti-
rakenteita, kaavioita ja relaatioita.

Product Information Management on vakiintunut käyttöön kun 
puhutaan kaupallisesta tuotetiedosta. Ylätasolla tässä on kyse 
siitä informaatiosta, jolla tuote myydään asiakkaalle. Konk-
reettisesti tämä tarkoittaa myynti- ja markkinointikuvauksia, 
tarinoita, kuvia, videoita, tuotelinkityksiä ja kaiken tämän 
jakelua myyntikanaviin. Master datasta poiketen kaupallinen 
tuotetieto on luonteeltaan dynaamista ja nopeasti muuttuvaa. 

Product Lifecycle Management keskittyy tuotteen elinkaaren 
hallintaan. Tuotteen elinkaareen liittyy erilaisia tuotehallinnan 
prosesseja ja toimenpiteitä lanseerauksesta markkinoilta 
poistumiseen, ja PLM-järjestelmät ovat erikoistuneet näiden 
prosessien ja tilojen hallintaan. Oleellista on muistaa, että myös 
tuotetiedolla on elinkaari.

MDM

PDM

PIM

PLM
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Älä lähde suinpäin toteutukseen

Tuotetiedon haltuunotto vaatii paljon muutakin kuin tar-

koitukseen sopivat työvälineet. Tietojärjestelmäprojektin 

sijaan kyseessä on prosessi- ja toimintatapakehitys, joka 

vaikuttaa ihmisten ja organisaation rooleihin, työnkuviin ja 

työtapoihin. 

Master datan ja kaupallisen tuotetiedon rooli ja merkitys 

liiketoiminnalle on erilainen. Ne ovat kuitenkin kiinteässä 

suhteessa toisiinsa ja niiden käsittely ja hallinta kokonaan 

erillisinä tuottaa helposti epäjatkuvuuden ja epäyhtenäi-

syyden tuotetietoon.

Kaupallisen tuotetiedonhallinnan suurin tavoite on myyn-

nin kasvattaminen, mutta merkittäviä vaikutuksia ja 

hyötyjä saavutetaan myös tiedon laadun parantumisen ja 

tiedon tuottamisen ja hallinnan tehokkuuden kautta. Mi-

kään näistä hyödyistä ei kuitenkaan realisoidu jos yhteiset 

tavoitteet, prosessit ja työtavat jäävät suunnittelematta – 

tai suunnittelupöydälle.

Määrittele tuotetietostrategiasi

Määrittele tavoitteet kaupallisen tuotetiedon 
hyödyntämiselle

Kartoita nykytila ja suunnittele realistinen 
etenemismalli kohti tavoitteita

Määrittele tuotetiedon tuottamisen ja hallinnan roolit, 
vastuut ja prosessit – sekä organisatoorisesti, 
henkilöiden kautta että arkkitehtuurissasi

Todennäköisesti tarvitset myös tuotetiedon hallinnan 
ratkaisun - valitse tarpeisiisi soveltuva työväline

Suunnittele, toteuta ja ota käyttöön tarvittavat 
työkalut ja järjestelmät

Integroi järjestelmät tärkeimpiin kanaviin välittömästi

Mittaa, opi ja kehitä
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Tuotetietoon liittyviä 
järjestelmäkokonaisuuksia

PLM
Product  

Lifecycle  

Management

PIM
Product Information Management

MDM
Master Data Management

PDM
Product Data Management

ERP
Enterprise Resource Planning

• Tuotteen elinkaaren hallinta

• Elinkaaren vaiheiden 
transitiosäännöt

• Elinkaarivaiheiden suunnittelu

• Elinkaaren vaiheiden 
vaikutusten hallinta

• Tuotetiedon rikastus

• Asiakkaan puhuttelu

• Myynti ja markkinointi

• Tarinat, kuvat, videot

• Kanavien ja valikoiman hallinta

• Rikkaan tuotetiedon jakelu

• Ketterä reagointi myynnin 
tarpeisiin

• Tuotteen perustiedot

• Tekniset attribuutit

• Valmistuksen tuotetiedot

• Tuotetiedon “golden record”

• Tiukasti hallittu ja kurinalainen 
prosessi

• Tuotesuunnittelu

• Räjäytyskuvat

• Bill of Materials

• Rakennesuunnittelu

• Kaavat, CAD/CAM

• Tuotantotiedot

• Tuotannonohjaus

• Raportointi

• Operatiiviset prosesssit
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Onnistunut tuotetiedonhallinta lähtee 
hyvästä suunnittelusta
Kun suunnittelet tuotetiedonhallinnan kehittämistä ja valitset sopivaa ratkai-

sua, huomio kannattaa kiinnittää seuraaviin asioihin: 

Aloita suunnittelu tiedon tuotta-
misen ja hallinnan prosesseista ja 
rooleista. Näin saat kartoitettua 
aidot tarpeet ja löydät ratkaista-
vat kipukohdat.

Tuotemallin huolellinen suunnit-
telu kriittinen osa onnistumista. 
Huomio kaikki tuotetietoa hyödyn-
tävät kanavat ja niiden tarpeet. 
Suunnittele tuotemalli joustavaksi 
ja laajennettavaksi.

Järjestelmän täytyy olla niin 
helppokäyttöinen, että henkilöstö 
varmasti haluaa käyttää sitä eikä 
se lisää heidän  työkuormaansa. 

 Olemassa olevan datan migraa-
tio uuteen järjestelmään on suun-
niteltava tarkoin. 

 Päätä, miten uutta tietoa luodaan 
suunnitelmallisesti järjestelmään. 
Tehdäänkö esimerkiksi kaikki uusi 
tieto kerralla vai osissa?

Tuotetiedonhallinnan tulee olla 
helposti integroitavissa muihin jär-
jestelmiin. Vältä tiukkoja sidoksia 
järjestelmien välillä – näin raken-
nat joustavaa ja laajennettavaa 
ratkaisua.

01 02 03

04 05 06
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Tarvitsetko apua?
Oletpa pohtimassa uusia palveluita, kehittämässä 

tuotetiedonhallintaa tai luomassa asiakkaillesi entistä 
parempaa palvelukokemusta, autamme suunnittelusta 

laajojenkin kokonaisuuksien toteutukseen, integraatioihin, 
analytiikkaan ja jatkuvaan kehitykseen.

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.

J USS I  KUJA N S U U 
Head of eCommerce, Solita

044 7504490
jussi.kujansuu@solita.fi
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