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Esport tunnetaan viimeisen 40 vuoden ajalta monipuolisia liikuntapalveluita tar-
joavana yrityksenä. Kehittämistyössä selvitettiin Esportin asiakkaiden kokemuk-
sia ja kehitysideoita personal training -palvelusta. Kehittämistyö toteutui osana 
Esportin strategista suunnitelmaa lanseerata vuoden 2018 syksyn aikana uudis-
tetut internetsivut. Kehittämistyö toimi osana palveluprosessia vastaten, miten 
Esportin asiakkaat kokivat personal training -palvelun sekä miten Esportin tulisi 
kehittää personal training -palveluita. Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää pal-
velua asiakkaiden kokemusten ja kehitysideoiden pohjalta. 
 
Kehittämistyössä hyödynnetiin palvelumuotoilua tarkoituksena tutkia kokemusta 
ja rakentaa syvempi asiakasymmärrys. Palvelumuotoilu toimi hyvin sen ollessa 
hyvin asiakaslähtöinen tapa uudistaa jo olemassa olevaa palvelua. Aineistonke-
ruumenetelminä käytettiin Esportin asiakkaille suunnattua kyselyhaastattelua 
sekä Esportin henkilöstölle suunniteltua learning cafe -menetelmää. Kyselyhaas-
tattelu analysoitiin käyttäen teemoittelua.  
 
Kehittämistyön tuloksia hyödynnettiin Esportin internetsivujen personal training -
osion uudistamisessa. Uudistamisen arviointi suoritettiin sähköisellä palauteky-
selyllä kartoittaen asiakkaiden kokemuksia ja jatkokehitysehdotuksia. Kehittämis-
työn vastausten perusteella Esportin asiakkaat kokivat personal training -palve-
lun monipuolisena kokonaisuutena, johon kuuluu lisäpalveluiden, kuten kuntotes-
tauksen hyödyntäminen. Lisäksi kokemuksia syntyi personal trainereiden moni-
puolisuudesta sekä ammattitaidosta.  
 
Esportin tulisi kehittää palvelun näkyvyyttä eri kanavissa markkinoimalla palvelun 
sisältöä, jolloin asiakkaiden kynnys ottaa yhteyttä madaltuisi. Lisäksi palveluita 
markkinoidessa tulisi painottaa palvelun saatavuutta. Esportin tulisi kehittää eri 
asiakasryhmien tunnistamista, jolloin asiakkaiden tarve kohtaisi hänelle sopivan 
personal trainerin. Lisäksi asiakkaiden mielestä Esportin tulisi jatkossa kehittää 
internetsivujen personal training -osion sisällön markkinointia, jotta asiakkaat löy-
täisivät tarpeilleen sopivan personal trainerin. 
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Esport is known for the last 40 years as a company which offers versatile physical 
education services. This study covers Esport's customer experiences and devel-
opment ideas of the personal training service. This thesis is a part of the strategic 
plan of Esport to launch new web pages during the autumn of the year 2018. The 
work is part of the service process, responding to how customers experience the 
personal training service and how Esport should develop their personal training 
services. The objective of this thesis was to develop the service based on the 
customers' experiences and development ideas. 
 
This thesis utilized a service design with the aim of exploring experiences and 
building a deeper customer understanding. Service design worked well. It was a 
very customer-oriented way to renew existing services. The data collection 
method used was a questionnaire interview for the Esport customers and the 
personnel of the Esport participated in a learning café. The survey interviews 
were analysed by using thematic analysis. 
 
The results of the study were utilized in updating the personal training section of 
Esport's website. The evaluation of the renewal was carried out by an electronic 
feedback survey, mapping customer experiences, and further development pro-
posals. Based on the development response, Esport's customers experienced 
the personal training service as a versatile entity that included the use of addi-
tional services such as fitness testing. In addition, experiences arose from the 
versatility of personal trainers and professional skills. 
 
Based on the results of this study, Esport should develop the visibility of its ser-
vices in different channels by marketing the content of the services so that the 
customer's threshold to contact the services would be lower. In addition, market-
ing services should emphasize the availability of the service. Esport should de-
velop the identification of different customer groups, whereby the customers 
needs would meet the suitable personal trainers. In addition, customers believe 
that Esport should continue to develop the contents of the personal training sec-
tion of the website to help customers find a personal trainer that suits their needs. 
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1 JOHDANTO 

Kehittämistyön tarkoituksena on selvittää Esport liikuntakeskusten asiakkaiden 

kokemuksia sekä kehitysideoita personal training -palvelusta. Tavoitteena on pal-

velumuotoilun kehittämismenetelmää hyödyntäen kehittää palvelua asiakkaiden 

kokemusten ja kehitysideoiden pohjalta. Palvelumuotoilua hyödyntäen kehittä-

mistehtävä pyrkii paremman asiakasymmärryksen avulla hahmottamaan asia-

kaspolun ja sen kehityskohteet (Vilkka 2015, 10). Kehittämistyö toteutettiin yh-

teistyössä Esport liikuntakeskusten kanssa, joka toimii kehittämistehtävän toi-

meksiantajana. Kehittämistyö toteutuu osana Esportin strategista suunnitelmaa 

uudistaa internetsivuja vuoden 2018 syksyyn mennessä. Palvelumuotoilun toimii 

kehittämistyön menetelmänä, sen ollessa hyvin asiakaslähtöinen tapa uudistaa 

jo olemassa olevaa palvelua. Palvelumuotoilua hyödyntämällä tarkoituksena on 

tutkia kokemusta ja rakentaa syvempi asiakasymmärrys. (Teixeira ym. 2012, 

363.) 

Aihe vastaa hyvin työelämän alueen kehittämiseen, sillä syvemmällä asiakasym-

märryksellä on merkitys tulevaisuuden palveluiden kehittämisen suunnittelussa. 

Esport pyrkii lisäämään personal training -palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja 

laadukkaalla palvelulla lisäämään asiakaspysyvyyttä. Personal training -palvelu 

toimii keskeisessä roolissa asiakkaiden sitouttamisessa pitkäaikaisiksi jäseniksi 

ja sitä kautta vahvistaa asiakaspysyvyyttä. Kehittämistehtävästä saatavat tulok-

set kiinnostavat laajemmalla tasolla yrityksen kaikkia toimipisteitä. Syvempi asia-

kasymmärrys mahdollistaa ensiluokkaisen palvelun, jolloin Esport pystyy kilpai-

lemaan yhä kasvavilla markkinoilla laadukkaammalla palveluntarjonnalla.  Esport 

pystyy asiakkaiden syvemmän tarpeen ymmärtämisen johdosta tarjoamaan sau-

mattomampaa asiakaspolkua ja luomaan pitkiä asiakassuhteita.  

Tältä vuodelta löytyy Trainer4Youn perustajan Riku Aallon katsaus personal trai-

ning -palvelun tilanteesta. Aalto mainitsee esipuheessaan, että joka kolmas työ-

ikäinen on kiinnostunut personal training -palvelusta, sekä uusia toimijoita on tul-

lut perinteisten kuntokeskuksien sekä personal training -yrittäjien keskuuteen. 

Näitä ovat esimerkiksi vakuutusyhtiöt, apteekit sekä työterveyshuoltoa tarjoavat 

tahot. Personal training -palvelu kehittyy uusien toimijoiden myötä yhä enemmän 
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tavallisten liikunnasta ja terveydestä kiinnostuneiden ihmisten kokonaisval-

taiseksi elämäntapamuutosvalmennukseksi. (Aalto 2018, 3.) Voi hyvin olla, että 

tulevaisuudessa valtavan kysynnän vuoksi personal training tulee olemaan ylei-

nen tapa harjoittaa liikuntaa.  Vielä on liian aikaista sanoa, mihin suuntaan per-

sonal training tulee tulevaisuudessa kehittymään. Personal training vaikuttaa sel-

keästi koko väestön hyvinvointiin ja ala tulee työllistämään tuhansia ihmisiä, sekä 

vaatimaan personal trainereilta yhä laajempaa osaamista. (Jones 1996, 10.) 
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2  KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHTA 

Kehittämistyön tarkoitus on selvittää Esport liikuntakeskusten asiakkaiden koke-

muksia ja kehitysideoita personal training -palvelusta. Työn tavoitteena on kehit-

tää palvelua asiakkaiden kokemusten ja kehitysideoiden pohjalta. Työn isona ku-

vana rakennetaan asiakaspolku, jonka tarkoituksena on visualisoida asiakkaan 

näkökulmasta hänen kontaktipisteet personal training -palvelun aikana.  Asiakas-

ymmärryksen visualisoiminen palvelupoluksi auttaa hahmottamaan mahdolliset 

kehityskohteet sekä palvelee tulevaisuudessa palvelun jatkuvaa kehittämistä. 

(Spraragen & Chan  2008, 3.) 

 

Kehittämistyöllä vastataan seuraaviin tutkimustehtäviin: 

Miten Esportin asiakkaat kokevat personal training -palvelun? 

Miten Esportin tulisi kehittää personal training -palveluita? 

 

Kehittämistyöni lähti liikkeelle omasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Työssäni 

työskentelen osan työtehtävistäni personal trainerina ja uskon, että jatkan am-

mattini harjoittamista vielä tulevaisuudessa. Opintojeni alussa syksyllä 2017 aloi-

tin lähes samaan aikaan työsuhteeni Esportissa. Syksyllä kävin uuden työnanta-

jani kanssa alustavan keskustelun mahdollisesta kehittämistyön aiheesta ja siitä, 

miten se hyödyttäisi parhaiten yritystä sekä tukisi minun oppimistani. Päädyimme 

mentorini kanssa aiheeseen, jonka parissa olin työskennellyt viimeiset kolme 

vuotta. Samalla aihe vastaa Esportin tarpeeseen kehittää personal training -pal-

veluita ja mahdollistaa Esportin asiakkaille entistä laadukkaampaa palvelua. Kä-

vimme syksyn aikana mentorin kanssa useita palavereita, joissa käsittelimme 

opintojen kulkua, aiheen rajaamista sekä työn tarkoitusta. Tavoitteeksi muodostui 

Esportin personal training -palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeiden ja ke-

hitysideoiden pohjalta. Syksyn aikana tutkimuksellisen kehittämisen menetelmät 

-kurssin kautta työn kehittämismenetelmäksi valikoitui palvelumuotoilu. Palvelu-

muotoilu sopi hyvin juuri tähän opinnäytetyöhön, sillä palvelumuotoilun syvin tar-

koitus on kehittää palveluita juuri asiakkaan näkökulmasta.  

 

Tuulaniemen (2011, 34) mukaan, kun tuleva palvelu suunnitellaan juuri niille ih-

misille, jotka palvelua käyttävät, niin voidaan vähentää epäonnistumisen riskejä. 
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Keskeisenä pidetään suunnittelun lähtökohtaa, jossa määritetään palvelun käyt-

täjien todelliset tarpeet. Tämä toimi hyvin, sillä Esportilla on laaja asiakaskunta ja 

tiesin, että saisin hyvin monipuolisen aineiston, jonka perusteella pystyisin toteut-

tamaan kehittämistyön. Palautin vuoden loppuun mennessä aihepaperin ja sain 

sen pohjalta luvan luoda opinnäytetyösuunnitelman. Vuoden 2018 alussa sain 

ohjaavalta opettajalta suostumuksen aloittaa opinnäytetyöni ja samoihin aikoihin 

kirjoitin toimeksiantositoumuksen Esportin kanssa.  
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3 PERSONAL TRAINING 

3.1 Personal training historiassa 

Personal training tarkoittaa henkilökohtaista kuntovalmennusta. Personal traine-

rit ovat kuntoilualan ammattilaisia, jotka kehittävät ja toteuttavat henkilökohtaisia 

harjoitusohjelmia erilaisista terveys- ja kuntoilutaustasta oleville yksilöille. (Ame-

rican college of Sports Medicine 2018.) Useiden lähteiden perusteella pystytään 

arvioimaan, että personal training alkoi antiikin Kreikasta. Kreikassa oltiin jo hyvin 

pitkällä urheilun ja fyysisen kunnon ylläpitämisen saralla. Esimerkiksi Pohjois-

Kreikan spartalaisten tiedetään pitäneet fyysistä kuntoa suuressa arvossa mutta 

lähinnä kiinnostusta piti yllä sotilaalliset tarpeet, koska Kreikan valtioiden välillä 

sodittiin usein. (Dalleck & Kravitz 2002; Stratton 2010.) Kuitenkaan mikään muu 

sivilisaatio ei jakanut yhtä vahvasti kreikkalaisten idealismia täydellisestä rakkau-

den, kauneuden ja terveyden arvostuksesta yhteiskunnassa. Kreikkalaisten us-

komus fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin yhteydestä ja uskotaan, että monet lää-

ketieteen historian ensimmäiset harjoittajat edesauttoivat silloisen kuntoiluihan-

teen kasvua. (Dalleck & Kravitz 2002.)   

 

Historiasta päästäksemme tähän päivään on mahdotonta sanoa, mistä tarkalleen 

personal training sai todellisen alkunsa. Tiedetään vain, että personal training on 

noussut erottuvana ammattina vaikuttamaan miljoonien kuntoilu- ja terveyskulut-

tajien keskuuteen. (Jones 1996, 7.) Mainittakoon esimerkkinä henkilö nimeltä Eu-

gene Sandow (1867–1925), joka oli yksi 1900-luvun alun merkittävimpiä vaikut-

tajia fyysisen kulttuurin markkinoijista. Sandow oli ensimmäisten joukossa kun-

toilualan yrittäjänä, joka avasi oman kuntoilukeskuksen sekä julkaisi oman leh-

den. Sandow myös henkilökohtaisesti tapasi asiakkaansa, jolloin hän arvioi asi-

akkaan kunnon sekä laati harjoitusohjelman. Tätä voidaan luonnehtia personal 

training -palvelun alkuversioiksi. (Andreasson & Johansson 2014, 96.)   

 

Alun perin personal training -palvelu oli verrattain kallista tavalliselle kuluttajalle, 

mutta nykyisin voit vierailla missä tahansa kuntoilukeskuksessa ja suurella toden-

näköisyydellä palkata itselle omaan budjettiin sopivan personal trainerin. (Jones 

1996, 7.) Vuoden 1954 tienoilla perustettiin Yhdysvaltoihin organisaatio, joka 
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kantoi nimeä American College of Sports Medicine. Lyhennettynä ACSM organi-

saation tarkoitus oli edistää kuntoilua, terveyttä sekä ensimmäisenä sertifioida 

kuntoilualan ammattilaisia personal trainereiksi. (Stratton 2010.) Lähestyttäessä 

1970-lukua, jota voidaan kutsua kuntosalikulttuurin esihistoriaksi, havaittiin kun-

tosalien kaupallinen mahdollisuus. 1970-luvulta lähtien kuntoilu sekä kuntosalien 

liiketaloudellinen mahdollisuus nosti yksityisten kuntosalien, franchising-ketjujen 

sekä erilaisten kuntoilun aikakauslehtien valtaisan kasvun. (Andreasson & 

Johansson 2014, 94.) Useat nykyään vaikuttavat kuntoilumuodot saivat tuolta ai-

kakaudelta nosteensa suuren yleisön tietoisuuteen ja saavuttivat vakituisen kan-

nattajakuntansa. Useat niistä kuten pilates ja jooga vaikuttavat vielä monien ryh-

mäliikuntojen aikatauluissa eri variaatioina. (Latey 2001, 278.) 

 

1970-luku nähtiin monessa suhteessa kuntoilubuumin alkuna, kun monet eloku-

vanäyttelijät esiintyivät kuntoilun puolestapuhujina. Liikuttaessa 1980-luvulle mo-

net julkisuuden henkilöt alkoivat tuottamaan kuntoiluvideoita ja ehkä suurimman 

vaikutuksen teki Jane Fonda. Hän tuotti videoita henkilöille, jotka nimenomaan 

halusivat kuntoilla kotinsa yksityisyydessä. Fonda myös näki mahdollisuuden 

tuottaa nimenomaan tietylle ryhmälle tarkoitettuja harjoitusvideoita, kuten ras-

kaana olevat. (Jones 1996, 9.) 1980-luvulla monet kiinnostuivat säännöllisestä 

kuntoilusta ja se mahdollisti personal training -palvelun tasaisen kasvun 

(Andreasson & Johansson, 2014 103). Yhä useampi liittyi kuntosalille jäseneksi 

ja palkkasi itselleen personal trainerin. Personal trainereiden pääsääntöinen työ-

tehtävä kuntosaleilla oli jäsenyyksien myynti sekä kuntosalilaitteiden käytön 

opastus. Silloin kun pääsääntöisiltä tehtäviltä jäi aikaa, pystyi personal trainer 

hankkimaan omaa asiakaskuntaa joko suoraan jäsenistä tai omien verkostojen 

kautta. (Jones 1996, 9.) 

 

Historian saatossa personal training on kulkeutunut kuntosalien kehityksen mu-

kana ja 2000-luvulta lähtien monet kuntosalit tarjoavat lähes poikkeuksetta per-

sonal training -palveluita. Nykyisin kuntosaleilla personal trainereiden toimenku-

vat vaihtelevat jopa saman ketjun sisällä niin paljon, ettei yhtä tarkkaa määritel-

mää työnkuvasta pystytä antamaan. (Jones 1996, 10.) Fitness-ilmiö toi terveyden 

ja hyvinvoinnin jokaisen saataville, jolloin perinteiset sanat kuten liikunta ja kun-

toilu jäivät vähemmän käytetyksi. Esimerkiksi usein tapaa kuntosalien kutsuvan 
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itseään hyvinvointikeskuksiksi, jotka tarjoavat virkistystoimintaa hyvinvoinnin 

edistämiseksi. (Sassatelli 2015, 238.)  

 

Fitness-kulttuurin myötä alalla tuli suuri joukko personal trainer -statuksen am-

mattilaisia, kun kiinnostus liikuntaa ja hyvinvointia kohtaa lisääntyi. Kysynnän 

kasvamisesta ja ammattilaisten puutteesta johtuen kuntosalien vaatimukset per-

sonal trainerin koulutuksen vähimmäisvaatimuksille höllentyivät. Tästä johtuen 

personal trainereiden taidoissa voi olla suuria eroja jopa saman organisaation 

sisällä. (Jones 1996, 10.) Koulutusten vaatimusten höllentyessä kuluttajariitalau-

takunnalle alkoi tulla personal training -asiakkailta ilmoituksia terveydellisistä on-

gelmista sekä valvonnan riittämättömyydestä (Kuluttajariitalautakunta 2015). 

Vastavoimana tälle monet personal trainerit alkoivat auktorisoida itsensä, jolloin 

kuluttajalla olisi mahdollisuus tarkistaa personal trainerin koulutustausta sekä 

saada varmuus personal trainerin osaamisesta. Esimerkiksi Suomen kunto- ja 

terveysliikuntakeskusten yhdistys tarjoaa yksiselitteiset edellytykset personal trai-

nerin osaamisvaatimuksille sekä hallinnoi personal trainereita kouluttavien kou-

lutusorganisaatioiden auktorisointia. (Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten 

yhdistys 2018, 3–14; Auktorisoitu personal trainer 2018.)  

3.2 Personal training Suomessa 

1990-luvun puolivälin jälkeen Suomessa lähdettiin järjestämään ensimmäisiä 

personal trainer -koulutuksia, joiden suurin tarkoitus oli tarjota jo pitkään alalla 

työskenteleville mahdollisuus saada tuoreimmat opit Yhdysvaltojen markkinoilta. 

Vierumäellä järjestetyn koulutuksen syvin tarkoitus oli avata uusia mahdollisuuk-

sia työmarkkinoilla ja tuoda ammattilaisten voimin ennaltaehkäisevä harjoittelu 

sekä kuntouttava toimintaa lähemmäs toisiaan. Lähemmäs 2000-lukua saavutta-

essa kentälle tuli uusia tekijöitä pitämään omia personal trainer -koulutuksia ja 

kasvavan kilpailun myötä aloittavien personal trainer -koulutettavien määrää li-

sättiin sekä pääsyvaatimuksia lievennettiin. Tästä johtuen personal trainer -kou-

lutus alkoi kärsiä uskottavuudesta koulutuksen muuttuessa enemmän liiketoimin-

naksi. (Ranin 2012, 26–27.)  
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Liikuntatieteellisen seuran julkaisemassa selvityksessä vuodelta 2014 mainitaan 

personal trainer -koulutuksia tarjoavia tahoja jo 25 kappaletta. Eri toimijat käsittä-

vät esimerkiksi liikunnan koulutuskeskuksia, yrityksiä, hierojakouluja, kansan-

opistoja sekä yhden ammattikorkeakoulun. Vuoden 2013 aikana uusia personal 

trainereita valmistui 1250 henkilöä ja trendi näyttäisi siltä, että kehitys ei ole py-

sähtymässä. Markkinoiden vahvan kasvun myötä uusia koulutuksia syntyy jatku-

vasti lisää, sekä alan osaamisstandardien säätelyn puuttuessa on koulutusta-

hoilla mahdollista rakentaa koulutuksista itselleen sopiva kokonaisuus. (Koskinen 

2014 58,60.) Personal trainer -koulutuksien lisääntymisen myötä ovat valitukset 

koulutuksen kustannuksen ja sisällön suhteesta lisääntyneet. Yleisin valituksen 

aihe on kouluttajien ammattitaidon puute sekä koulutuksen kuvauksen ja sisällön 

ristiriita. (Jokiniemi 2014.) 

3.3 Personal training tutkimuksissa 

Suomessa personal training aiheisia tutkimuksia on hyvin vähän, vaikka aihe on 

hyvin ajankohtainen ja tulevaisuudessa yhä useampi on kiinnostunut hyödyntä-

mään palveluita. Muutamia opinnäytetöitä on aiheesta toteutettu mutta virallisia 

tutkimuksia löytyy enimmäkseen kansainvälisistä lähteistä. Taloustutkimus Oy 

(2017) teettämä tutkimus löytyy tuoreimpien joukosta. Taloustutkimus Oy selvitti 

syksyllä 2017 suomalaisten kiinnostusta hyödyntää personal training -palveluita. 

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelulla ja vastaajia tuli yhteensä 1006 henki-

löä ja kohderyhmäksi valittiin 15–79-vuotiaita. Tutkimuksen perusteella erityistä 

mielenkiintoa osoittivat varsinkin alle 25-vuotiaat ja joka neljännes yli 50-vuoti-

aista oli jokseenkin kiinnostunut käyttämään personal training -palvelua. (Talous-

tutkimus Oy 2017.) 

 

Asiakkaiden kokemuksia personal training -palvelusta ovat tutkineet Simmonsin, 

Kennesawin ja Tenneseen yliopistot vuodelta 2010. Tutkimuksessa kerättiin ky-

selyn muodossa aineistoa naispuolisilta osanottajilta heidän kokemuksia perso-

nal trainereista. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että tutkimukseen osallistuneet 

kokivat positiiviseen kokemuksen personal trainereista neljän teeman kautta. 

Teemat olivat suhteet, kouluttajan ominaisuudet, tulokset ja motivaatio. Tulokset 

mahdollistavat uusia näkemyksiä kuntoiluteollisuuden ammattilaisille sekä useita 
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tulevia suuntauksia psykologian tutkimukselle. (Hultquist, Madeson, Church & 

Fisher 2010, 159, 166–168.)  

 

Useampi tutkimus keskittyi personal trainereiden koulutukseen ja osaamiseen. 

Esimerkiksi Taiwanin Christian yliopiston sosiaalisen käytöksen ja persoonalli-

suuden tutkimusyksikön tutkimus suorituskyvyn arviointiperusteista personal trai-

ner -kouluttajille. Tarkoituksena oli kehittää arviointijärjestelmä personal trainer -

kouluttajille, joka perustuu asiantuntijoiden laatimaan kyselyyn. Kyselyn luomi-

seen tarvittaviin haastatteluihin osallistui 10 asiantuntijaa, joista viisi oli personal 

trainer -koulutuspäällikköä, kaksi kansainvälistä urheilun aerobic- ja kuntoyhdis-

tyksen edustajaa sekä kolme korkeakouluprofessoria. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että saavutettavuus on paljon tärkeämpi kuin opetus tai palvelu, mitä 

tulee personal trainerin arviointiin. Siksi tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, 

että kouluttajilla on oltava muita ammattitaitoja, kuten markkinointia, jotta he voi-

sivat hyödyntää potentiaaliaan ja tuottaa riittävästi voittoa kuntokeskukselle. 

(Chiu, Lee & Lin 2010, 903–904.)  

 

Vastaavanlainen tutkimus tehtiin Iowan yliopiston kinesiologian tutkimusyksi-

kössä. Yksikössä tutkittiin liikunnan ammattilaisten harjoittelusääntöjen tunte-

musta. Tutkimus suoritettiin sähköisellä kyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä useista 

muuttujista, joiden odotetaan heikentävän tietämyksen tasoa. Sähköiseen kyse-

lyyn osallistui 1808 liikunnan ammattilaista. Tutkimuksen tuloksissa selvisi selkeä 

osoitus siitä, että muodollinen koulutus on paljon parempi ennuste personal trai-

nerin osaamisesta kuin vuosien kokemus (Zenko & Ekkekakis 2015, 1422, 1426, 

1430.)  Useita vastaavanlaisia kansainvälisiä tutkimuksia personal trainer ai-

heesta löytyi ja selkeästi suurin osa sijoittuu viime vuosille. Tulevaisuudessa per-

sonal training -palveluiden kysyntä tulee yhä suuremmassa mittakaavassa vai-

kuttamaan yksilön hyvinvointiin sen laajentuessa kuntokeskusten ulkopuolelle. 

(Aalto 2018, 14–15.) Voidaan todeta, että ala on kehittyvä ja uusimman tutkimus-

tiedon yleistyessä voidaan odottaa sen ilmenemistä myös Suomen tutkimuspii-

reissä.  
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4 ESPORT 

4.1 Esport yrityksenä 

Esport tunnetaan yrityksenä jo viimeisen 40 vuoden ajalta lukuisten liikuntapal-

veluiden tarjoajana. Sisäliikuntakeskuksena Esport kattaa pohjoismaiden suurim-

pana valtavan määrän neliömetrejä sekä laajan kattauksen mailapelejä, fitness 

palveluita sekä monitoimikenttiä. Esportin ensimmäisen toimipisteen Esport cen-

terin laajuus käsittää 20 tuhatta neliömetriä sijoittaen saman katon alle yli viiden-

kymmen monitoimikenttien sekä mailapelien kokonaisuuden. Vuodesta 1981 al-

kaen ensimmäisestä Esport centerin toimipisteestä Esport on vuosin saatossa 

laajentunut useiden toimipisteiden muodostamaksi verkostoksi. (Esport 2018a)  

 

Esportin toimipisteet käsittävät Espoon puolella Esport Centerin, Esport Arenan, 

Esport Express Mankkaa ja Liilan. (Kuvio 1.) Lisäksi toimipisteperhe sai vielä syk-

syllä 2018 jatkoa Espoon Otaniemeen perustetun Esport Aallon toimipisteen 

myötä. Esportin toimipisteistä Helsingin puolella sijaitsee vielä Esport Bristol tar-

joten monipuolisia liikuntapalveluita ydinkeskustassa. (Esport 2018a.) Monipuoli-

sella palveluntarjonnalla Esport tarjoaa perheyrityksenä asiakkailleen pitkän linja 

kokemuksella ja ammattitaidolla ainutlaatuisia liikuntakokemuksia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Esportin toimipisteet. (2018) 
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4.2 Esportin strategia  

Esportin visio on olla viiden vuoden kuluessa Suomen laadukkain toimija kullakin 

toimintasektorilla. Esport on ottanut missioksi tyytyväisen hyvinvoivan asiakkaan. 

Esportin arvot kattavat edistyksellisyyden, jolla Esport pyrkii olemaan edelläkävijä 

hyvinvointipalveluiden tuottajana. Sitoutumisen arvolla Esport sitoutuu palvele-

maan asiakkaita heidän hyvinvoinnin edistämiseksi sekä auttamaan jokaista saa-

vuttamaan liikunnalliset tavoitteensa. Lisäksi Esport pyrkii palvelunhakuisuudella 

takaamaan asiakkaille hyvän palvelun ja ystävällisen kohtelun. Osaamista Esport 

pitää suuressa arvossa ja Esport kehittää jatkuvasti ammattitaitoa varmistaen pe-

rustan laadukkaalle toiminnalle. Lisäksi arvoihin kuuluvat vielä riippumattomuus 

sekä tuloksellisuus, joilla pyritään toimimaan itsenäisenä liikuntayhteisönä taaten 

asiakkaiden viihtyvyyden tarjoamalla laadukkaita palvelukonsepteja. (Esport 

2013.)  

 

Esport haluaa erottua kilpailijoista onnistuneella asiakaspalvelulla ja Esport pa-

nostaa uusien työntekijöiden perehdytyksessä kohtelemaan asiakkaita arvostuk-

sella sekä ylittämään asiakkaiden odotukset (Esport. 2018b, 4). Esport asettaa 

yrityksen strategissa personal training -palvelun tavoitteeksi asiakaspysyvyyden 

sekä asiakaskastyytyväisyyden. Tarkoituksena on lisätä personal trainereiden 

asiakaskontaktointia sekä näkyvyyttä ja sitä kautta lisätä personal training -pal-

veluiden myyntiä. Personal trainerit ovat keskeisessä roolissa asiakkaiden sitout-

tamisessa pitkäaikaisiksi jäseniksi ja sitä kautta asiakaspysyvyyden vahvistami-

sessa.  

4.3 Personal training Esport 

Esportin personal training -palvelut sisältävät yli kymmenen personal trainerin 

vahvuudella henkilökohtaista valmennusta Esportin jäsenille. Esportin sivuilla 

mainostetaan personal training -palveluita auttamaan jokaista saavuttamaan 

henkilökohtaiset tavoitteet vaihtelevien treenimuotojen sekä monipuolisen val-

mennusohjelman avulla.  Esportin personal trainerit antavat siis henkilökohtaista 

valmennusta ja siksi valtaosalla on virallinen opetusministeriön asettaman lii-

kunta-alan koulutus. (Esport 2018c.) Esportin personal training -perehdytysoh-

jeissa määritellään Esportin personal training -palvelun tavoitteiksi yksilöllisten 



12 

 

sekä ainutlaatuisten kokemusten tarjoaminen, tavoitteellisen liikuntaharrastuk-

sen tehostaminen, asiakkaan ohjaaminen käyttämään Esportin monipuolisia pal-

veluita sekä vaikuttamaan onnistuneella ohjaamisella pitkäaikaiseen liikunnan 

harrastamiseen. (Esport 2017, 2.) Samoissa perehdytysohjeissa on ohjeistettu 

personal trainerin työtehtäviksi personal training -tapaamisella harjoittelun ohjaa-

minen, harjoittelun suunnittelu sekä liikuntaneuvonta. Lisäksi mainitaan tehtäviksi 

asiakkaan kontaktointi, Personal training -palvelun markkinointi sekä kuntosalin 

sekä työpisteen yleinen siisteydestä huolehtiminen. (Esport 2017, 3.)  

 

Esportin personal training -palvelut mahdollistavat jäsenille hankkia tapaamisia 

eri suuruisilla personal training -paketeilla. Personal training -tapaaminen kestää 

55 minuuttia ja asiakas voi yhdessä personal trainerin kanssa suunnitella miten 

hankitut kerrat on hyvä käyttää. Ennen tapaamista asiakas täyttää esitietolomak-

keen joka sisältää perustietoja asiakaan liikuntaharrastuksista, työnkuvasta, ter-

veydentilasta sekä mitä asiaa hän haluaisi persona training -tapaamisen aikana 

käsiteltävän. (Liite 1.) Lisäksi lomakkeen lopussa tiedustellaan mahdollinen kiin-

nostus personal training -palveluihin. Esitietojen perusteella personal trainer pys-

tyy asiakkaan kanssa yhteistyössä suunnittelemaan asiakkaan tavoitteita tuke-

van harjoitusohjelman. (Esport, 2017, 4,8.) Käytännössä Esport tarjoaa suuren 

variaation henkilökohtaista valmennusta ja asiakas voi yhdessä oman personal 

trainerin kanssa suunnitella tapaamisten sisällön (Esport 2018c). 

 

”Asiakkaille tulisi ensisijaisesti markkinoida palveluita heidän tarpeidensa kautta” 

- Färid Ainetdin, toimitusjohtaja 
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5 PALVELUMUOTOILU 

5.1 Palvelumuotoiluprosessi 

Kehittämistyössä hyödynsin palvelumuotoilua, koska se on voimakkaasti asia-

kaslähtöinen menetelmä kehittää uusia palveluita sekä tukea nykyisiä palveluita. 

Palvelumuotoiluprosessilla selvitän Esportin asiakkaiden kokemuksia ja kehitys-

ideoita personal training -palvelusta. Osallistamalla asiakkaita palvelumuotoilun 

kehitysprosessiin saadaan arvokasta tietoa asiakasnäkökulmasta ja voidaan tu-

levaisuudessa tarjota parempia asiakaskokemuksia. Palveluiden kehittäminen 

tapahtuu prosessin kautta, jossa pyritään aluksi syvään asiakasymmärrykseen. 

Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan asiakkaan omaa kokemusta palvelusta kar-

toittaen hänen tiedostetut ja tiedostamattomat toiveet. Tässä yhteydessä yritys ei 

pysty kokemaan asiakkaiden kokemuksia heidän puolestaan, mutta palvelu voi-

daan suunnitella tukemaan parempaa asiakaskokemusta. (Teixeira 2012, 364.) 

Eron tästä tekee tavalliseen palvelun kehittämiseen siinä, että ennen palvelun 

kehittämistä otettavat ideat ja kehityskohteet muodostetaan asiakkaiden tarpei-

den ja toiveiden pohjalta. Perinteikäs palveluiden kehittäminen hyödynsi asiakas-

palautteita ja markkinatutkimuksia, jolloin varsin usein tietoa itse palvelukoke-

muksesta ei välttämättä saatu. (Miettinen, 2011, 13.)  

Palvelumuotoilu on tieteiden välinen lähestymistapa yhdistää eri työkaluja ja me-

netelmiä useista tieteensuuntauksista. Palvelumuotoilu on uudenlainen tapa aja-

tella verrattuna akateemiseen kurinalaisuuteen. Palvelumuotoilun vahvuutena 

voi pitää sitä, ettei sille ole yhtä tiettyä määritelmää. (Stickdorn & Schneider 2010, 

22.) Palvelumuotoilulla pystytään kehittämään ja innovoimaan analyyttisesti, 

sekä intuitiivisesti. Analyyttinen kehittäminen tarkoittaa tosiasioihin tukeutumista 

kuten asiakastutkimukset sekä määrällinen aineisto. Intuitiivinen taas kokemusta 

ja ammattitaitoa tunnistaa ja nähdä tulevaisuuden resurssit arvioiden mikä on 

mahdollista toteuttaa. (Tuulaniemi 2011, 9.) 

Palvelumuotoilua kuvataan lähteiden mukaan erilaisiin vaiheisiin. Vaatimusten 

kasvaessa eri vaiheiden määrä voi kasvaa ja yhtä universaalia tapaa prosessin 

toteuttamiseen ei ole määritelty. Tämä johtuu siitä, että palvelu itsessään sisältää 

paljon muutakin kuin pelkän palvelutoiminnan, jolloin palvelu saattaa tarvita tuek-

seen lisäpalveluita. Lähteille on yhteistä prosessin osien samankaltaisuus, jolloin 
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lähes poikkeuksetta lähdetään liikkeelle asiakasymmärryksestä. (Tuulaniemi 

2011, 50; Katzan 2011, 43, 45.) Palvelumuotoiluprosessissa on tarkoituksen luo-

van ongelmanratkaisun keinoin käynnistää tapahtumaketju, joka voi koostua eri-

laisista kokonaisuuksista.  

Tuulaniemen (2011, 56) sekä Moritzin (2005, 122) mukaan prosessi alkaa palve-

lumuotoilun työn tilaajan kanssa kehittämistehtävän määrittelyllä. Määrittelyn tar-

koituksena on yhteisymmärryksessä työn tilaajan ja kehittäjän kanssa luoda ta-

voitteet ja yhtenäistää näkemykset. Seuraava vaihe käsittää tutkimuksen, jonka 

tarkoituksena on erilaisilla menetelmillä kerätä tutkimusaineisto. Aineistoa analy-

soimalla saavutetaan syvempi asiakasymmärrys, jonka pohjalta rakennetaan 

strategiset tavoitteet. Yleisesti tässä vaiheessa pyritään saavuttamaan yhteinen 

ymmärrys kehityksen kohteesta. Tutkimuksen jälkeen palvelumuotoilussa siirry-

tään ratkaisujen luomiseen eli kehitettävän asian konseptointiin. Konseptoinnissa 

ideoidaan erilaisia ratkaisuja sekä mahdollisuuksien mukaan nopeasti testataan 

niiden toimivuutta asiakkailla. Konseptoinnista siirryttäessä kohti palvelun tuotan-

toa valitaan ideoista parhaat ja arvioidaan niiden toteuttamisen mahdollisuudet. 

Lopulta valmis palvelu tuodaan asiakkaiden kokeiltavaksi ja yhdessä tilaajan 

kanssa pyritään arvioimaan kehitystyön onnistuminen. Käytännössä palvelun-

tuottajan resurssit määrittelevät prosessin vaiheiden kulkua ja onnistumisen kan-

nalta paras tilanne saavutetaan, kun kaikki osapuolet ovat alusta asti osana pal-

velumuotoiluprosessia. (Moritz 2005, 122; Tuulaniemi 2011, 56.) 

Palvelumuotoilussa on tarkoituksena pysyä kartalla asiakkaiden tarpeiden ym-

märtämisestä jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa. Yritys joka 

pystyy innovoimaan erilaisia tapoja tyydyttää asiakkaiden tarpeet voi erottua kil-

pailijoista ja sitouttaa tyytyväisiä asiakkaita. (Tuulaniemi 2011, 10.) Historiallisesti 

tiede on tutkinut luonnollisia sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä, jolloin teknologian 

rooli on ollut suunnitella ja rakentaa keinotekoisia asioita. Kuitenkin kehittyneissä 

maissa 80% bruttokansantuotteesta muodostuu palveluista sekä 90 prosenttia 

ihmisistä työskentelee tai harjoittaa palvelutoimintaa. (Katzan 2011, 44.) Nykyisin 

teknologia mahdollistaa palveluiden tarjoamisen kellon ympäri ilman fyysistä kon-

taktia palveluhenkilöstöön. Esimerkiksi perinteinen pankkiasiointi on siirtynyt pe-

rinteisestä konttorista lähes kokonaan digitaaliseen itsepalveluun. Näin teknolo-
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gialla on suuri rooli tulevaisuuden palveluntarjoajana, jolloin palveluiden suunnit-

telu vaatii yhä monitieteellisempää vuorovaikutusta. (Patrício, Fisk, & Falcão e 

Cunha 2008, 319.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Palvelumuotoiluprosessi mukaillen Tuulaniemi (2011, 56) 

5.2 Kehittämistyön kokonaissuunnitelma 

Kehittämistyön kokonaissuunnitelman tarkoituksena on vastata tutkimustehtäviin 

palvelumuotoiluprosessia hyödyntäen. Esportin strategisessa suunnitelmassa on 

lanseerata vuoden 2018 syksyn aikana uudistetut internetsivut.  Kehittämistehtä-

väni on osa Esportin internetsivujen palveluprosessia. (kuvio 3.) Kehittämistyöni 

vaiheet mukailevat Tuulaniemen (2011, 56) mallia palvelumuotoiluprosessin vai-

heista. (Kuvio 2.) Palvelumuotoilun prosessia mukaillen kehittämistyöni suunni-

telman ensimmäinen vaihe on syvemmän asiakasymmärryksen saavuttaminen. 

Syvempi asiakasymmärrys vastaa tutkimustehtävieni ensimmäiseen kohtaan, 

jossa kysytään miten Esportin asiakkaat kokevat personal training -palvelun. 

Suunnitelmana on suorittaan Esportin asiakkaille kyselyhaastattelu, josta saa-

daan syvempi asiakasymmärrys heidän kokemuksistaan personal training -pal-

veluista. Kyselyhaastattelun tuloksilla vastaan kehittämistyön ensimmäiseen tut-

kimustehtävään.  

Arviointi

Kehitysprosessin onnistumista arvioidaan.

Palvelutuotanto

Palvelukonsepti viedään markkinoilla asiakkaiden testattavaksi.

Suunnittelu

Ideoidaan ja konseptoidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Tutkimus

Rakennetaan yhteinen ymmärrys kehittämiskohteesta.

Määrittely

Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa?
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Kehittämistyön toisena tutkimustehtävänä on vastata, miten Esportin tulisi kehit-

tää personal training -palveluita. Päätimme työn tilaajan kanssa hyödyntää kehit-

tämistyön suunnitteluvaihetta osana internetsivujen suunnittelua. (kuvio 3.) Toi-

seen tutkimustehtävään lähden ensimmäisenä etsimään vastausta asiakkaiden 

kehitysideoista, joita kartoitan samassa kyselyhaastattelussa kokemusten 

kanssa. Kyselyhaastattelusta saatava tieto yksinään ei vielä täysin vastaa toi-

seen tutkimustehtävään, miten juuri Esportin tulisi kehittää personal training -pal-

velua, vaan palvelumuotoilun toisessa vaiheessa suunnitelmana on suorittaa ke-

rätylle aineistolle sisällönanalyysi teemoittelun avulla. Asiakkaiden vastausten 

teemoittelun jälkeen lähden palvelumuotoiluprosessin kautta etsimään tutkimus-

tehtävääni vastausta viemällä asiakkaiden vastaukset Esportin henkilöstön ide-

oitavaksi. (Kuvio 3.) 

Ideointiin käytän aineistonkeruumenetelmää nimeltä learning cafe. Learning cafe 

tarkoituksena on osallistaa henkilöstö rakentamaan asiakkaiden vastausten poh-

jalta palvelupolku. (Kuvio 3.) Palvelupolun tarkoituksena on kuvata Esportin per-

sonal training -asiakkaan kontaktipisteet palvelun aikana sekä palvelun kehitys-

kohteet. Kehityskohteiden perusteella vastaan kehittämistehtäväni toiseen tutki-

mustehtävään, miten Esportin tulisi kehittää personal training -palveluita. Henki-

löstöä osallistamalla varmistetaan, että suunniteltava palveluiden kehittäminen 

on yrityksen resurssit huomioiden toteutettavissa.   

Esportin tarkoituksena on hyödyntää kehittämistyön palvelupolkujen kehittämis-

tuloksia internetsivujen uudistamisessa. Kehittämistyöni tutkimustehtävien kan-

nalta rajaan palveluntuotannon tämän työn ulkopuolelle, sillä tutkimustehtäväni 

määrittelee vain, miten Esportin tulisi kehittää personal training -palveluita. Pal-

velumuotoiluprosessin kautta lähden arvioimaan kehittämistyön kehitysprosessin 

onnistumista työn tilaajan kanssa sekä arvioinnin tueksi kysymme asiakkailta ko-

kemuksia ja jatkokehitysehdotuksia Esportin internetsivujen personal trainer -osi-

osta. Tämän kehittämistyön vaiheet on määritelty Esportin kanssa yhteisymmär-

ryksessä, mikä olisi käytännössä toteutettavin tapa suorittaa kehittämisprosessi 

huomioiden siihen käytettävissä olevat resurssit. Tärkeänä pidimme sitä, että tä-

män kehittämistyön onnistumiselle oli ideointivaiheesta lähtien saada henkilöstö 

mukaan prosessin toteutukseen. 



17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Kehittämistyön palvelumuotoiluprosessi mukaillen Tuulaniemi (2011, 56) 

 
Kehittämistyön arvioinnilla pystyn arvioimaan kehittämistehtävien onnistumista 

palvelun käyttäjien näkökulmasta sekä arvioinnista saatavalla palautteella mah-

dollistetaan palvelun jatkuvaa kehittämistä tulevaisuudessa. Palvelumuotoilupro-

sessin onnistumista on hankalaa arvioida ja mitata johtuen prosessin moniulot-

teisuudesta. Usein palvelumuotoiluprosessin vaikuttavuutta voidaan todentaa 

vasta pidemmällä aikavälillä. Paras tulos saavutetaan silloin, kun prosessin suo-

rittamiseen on käytetty parhaat resurssit ja osaaminen. Kun prosessin jokainen 

osapuoli on hyvin tietoinen prosessin tavoitteista, niin voidaan varmistua, että 

prosessin aikana asioita tehdään yhteisymmärryksessä. (Tuulaniemi 2011, 102–

105.) Moritz (2005, 148) mainitsee teoksessaan, että usein erilaiset palvelumuo-

toilun kehittämistyöt ovat iteratiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että, jotkut vaiheet voi-

vat toistua useita kertoja projektin aikana. Palvelumuotoilu on hyvin iteratiivinen 

ja ainutlaatuinen prosessi, jolle on ominaista sen jatkuvuus. Palvelumuotoilu pyr-

kii lakkaamatta kehittämään yritysten palveluita sekä jatkuva kilpailu asiakkaiden 

sitouttamisesta pakottaa alituisesti erottumaan kilpakumppaneista. 
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5.3 Palvelupolku  

Palvelumuotoiluprosessin vaiheita noudatellen prosessissa muodostetaan palve-

lupolku. Palvelupolku tarkoittaa nimensä mukaisesti polkua, jonka asiakas muo-

dostaa palvelun aikana. Palvelupolku rakennetaan ajatuksella asiakkaan näkö-

kulmasta, mitä hän todella näkee ja kokee palvelun aikana. Tätä matkaa kuva-

taan yleisesti aikajanalla koko palvelunkokemuksen läpi. (Spraragen & Chan 

2008, 3.) Palvelupolun aikana asiakas on eri tyyppisissä kontakteissa palveluun 

ja näitä kontaktipisteitä pyritään rakennettavan palvelunpolun aikana selvittä-

mään. Yleisesti palvelunpolku koostuu kolmesta isosta kokonaisuudesta, joita 

ovat niin sanottu esipalvelu, ydinpalvelu ja jälkipalvelu. (Tuulaniemi 2011, 39.) 

 

Esipalvelu tarkoittaa kontaktipistettä, jolloin asiakas kiinnostui palvelusta. (Kuvio 

4.) Esipalveluita voivat olla esimerkiksi markkinoinnin ja mainostamisen eri muo-

dot. Esipalvelun jälkeen hahmotetaan, milloin asiakas käytti palvelua. Käytän-

nössä siis ne pisteet, jolloin asiakas käytti palvelua ja oli yrityksen tai organisaa-

tion palvelun piirissä. Esimerkiksi vaikka asiakas kuluttaa kyseistä palvelu eli 

tässä kehitystyössä käyttää personal training -palvelua. Viimeisenä isoista koko-

naisuuksista on jälkipalvelu. Tällä tarkoitetaan varsinaisen palvelun jälkeistä ai-

kaan. Yrityksellä tai organisaatiolla voisi tässä vaiheessa olla esimerkiksi mark-

kinointia ja mainostamista, joiden tarkoitus on muistuttaa asiakasta palvelusta ja 

mahdollisuuksien mukaan saada asiakas uudelleen kiinnostumaan palvelusta. 

(Tuulaniemi 2011, 39.) 

 

Riippuen palvelusta palvelupolun kontaktipisteitä voi olla useita ja mitään tiettyä 

mallia ei ole nostettu muiden yläpuolelle. Tärkeintä on hahmottaa muodostuvasta 

palvelupolusta kaikki ne hetket, jolloin asiakas on kontaktissa palveluun. Näin 

saadaan kuvaus koko palvelusta ja sen eri vaiheista. Kun koko palvelu on muo-

dostettu ja visualisoitu näkyväksi, niin sen eri osiin voidaan vaikuttaa ja kehittään. 

Hyvin muodostettu palvelupolku rakentuu asiakkaiden kokemuksista, jolloin se 

antaa suoran vastuksen siihen mitä osiota palvelusta tulee kehittään.(Spraragen 

& Chan 2008, 4.) Suunnittelin toteuttavani palvelupolun rakentamisen Esportin 

henkilöstöllä, jolloin prosessin kuvaukseen saadaan osallistettua ne henkilöt jotka 

ovat vaikuttamassa palvelun eri kontaktipisteiden kehittämiseen (Bitner, Ostrom, 
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& Morgan 2008, 6). Näin pystymme havaitsemaan ne osat Esportin personal trai-

ner -palvelusta, jotka kaipaavat kehittämistä ja pystyisimme määrittämään mitä 

osia pystymme resurssien rajoissa kehittämään.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Palvelutuokiot palvelupolulla mukaillen Tuulaniemi (2011, 39.) 

5.4 Käytetyt aineistonkeruumenetelmät 

5.4.1 Kyselyhaastattelu 

Kyselyhaastatteluilla tarkoitetaan haastateltavien kanssa suorassa vuorovaiku-

tuksessa lomakkeelle kerättävää tietoa. Useimmissa tapauksissa kyselyhaastat-

telu on tarkoittanut määrällisen aineiston keräämistä vuorovaikuttamalla haasta-

teltavien kanssa. Suurin syy tälle on ollut haastattelussa tapahtuvien mittausvir-

heiden eliminoimiseen. Kyselyhaastattelulle on ominaista se, että sillä kartoite-

taan laajemman ihmisryhmän kuvausta tutkittavasta asiasta. Kyselyhaastattelua 

voidaan käyttää myös laadullisen haastattelun tiedontarpeen kartoittamiseen. 

Tässä tapauksessa tutkija ei tavoittele määrällisiä yleistyksiä vaan kiinnostuksen 

kohteeksi nousee yksittäisten haastateltavien kertomukset, näkemyksen sekä 

kokemukset sellaisenaan. Tutkijan tehtäväksi jää tulkita kerättävää aineistoa eikä 

niinkään esittää laadullisesta aineistosta faktaan perustuvia päätelmiä. (Hyväri-

nen, Nikander, & Ruusuvuori 2017, 70.) Tässä kehittämistyössä suunnitelmana 

A    

I

K

A 

Palveluun tutustuminen

Matkustus/

kulkeminen/

palvelun saavuttaminen

Palvelutapahtuma

Jälkipalvelu



20 

 

on tutkia kokemusta ja päädyin laadulliseen kyselyhaastatteluun pohdittuani 

mentorin kanssa sitä, miten saisimme kattavan kuvan asiakaskuntamme koke-

muksista. Kyselyhaastattelu vastaa hyvin tähän kysymykseen.  

Kyselyhaastattelut olivat yleistyvä tapa kerätä tietoa kaupallista tai akateemista 

tarkoitusta varten 1950-luvulta lähtien. Tekninen kehitys siltä ajalta aina tähän 

päivään asti mahdollisti suurien aineistojen keräämisen ja käsittelemisen. Silloin 

ei vielä tunnettu kahtiajakoa joka määrittelisi tutkimukset määrällisiin tai laadulli-

siin tutkimuksiin. Suurten aineistojen käsittelyssä pystyttiin siirtämään kiinnos-

tusta avoimista kysymyksistä aina osaltaan valmiiksi strukturoituihin kyselylo-

makkeisiin. (Alastalo 2005, 57, 67–68, 75). Vasta muutamia vuosikymmeniä 

myöhemmin ajatus määrällisistä ja laadullisista tutkimuksista saivat taakseen tie-

teen filosofisia perinteitä, jolloin voitiin aloittaa keskustelu määrällisen ja laadulli-

sen tutkimuksen menetelmistä. (Singleton & Straits 2002, 59.) 

Tässä kehittämistyössä mukailen Hyvärisen, Nikanderin, & Ruusuvuoren (2017, 

70) kyselyhaastattelun valmistelun ja toteutuksen mallia. Kyselyhaastattelut voi-

daan jakaa neljään eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on haastattelijoiden rek-

rytointi. Tässä vaiheessa on hyvä tunnistaa haastattelijoiden omat asenteet ja 

taustat, jotta ne vaikuttaisivat mahdollisimman vähän haastattelutilanteessa. 

Seuraava vaihe on pilotointi, eli kyselyhaastattelun testaaminen. Pilotoinnilla tes-

tataan luodut kysymykset ja haastattelutilanteen toimivuus. Tässä vaiheessa pys-

tytään vielä vaikuttamaan pilotoinnissa havaittuihin ongelmiin. Kolmas vaihe on 

haastateltavien rekrytointi. Rekrytoinnissa on hyvä ajatella haastateltavien luku-

määrää, jolla saavutettaisiin riittävä aineisto kattamaan kysyttävät asiat. Viimei-

nen vaihe on haastattelun toteuttaminen. (Singleton & Straits 2002, 61.)  

Kehittämistyössä käytin haastattelumuotona puolistrukturoitua kyselyhaastattelu-

lomaketta. Kysymyslomakkeessa kysymykset ovat kaikille samat mutta vastaus-

vaihtoehtoja ei ole ennalta määritetty, vaan jokainen haastateltava voi vastata 

itsenäisesti. (Hirsjärvi 2008, 47.) Haastatteluita voidaan jakaa strukturoituihin 

sekä strukturoimattomiin haastatteluihin. Käytännössä molemmat ääripäät muo-

dostuvat lomakkeesta, jossa kysymykset sekä vastausvaihtoehdot ovat valmiina 

aina avoimeen haastatteluun, jossa haastattelija ja haastateltava voivat viedä pu-

heenaiheita haluamaansa suuntaan. (Ruusuvuori, Tiittula & Aaltonen 2005, 11–
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12.) Puolistrukturoitu haastattelu tarjoaa haastattelijalle ja haastateltavalle tilai-

suuden luoda avoin keskustelutilanne. Tarkoituksena on kehittää erityisesti jotain 

tiettyä näkökulmaa yksityiskohtaisesti. Haastattelua ennen on annettava lyhyt se-

litys, mitä aihetta tutkitaan, mikä on haastattelun tarkoitus, haastattelun kesto, 

haastattelun prosessin kuvaus sekä lupaus haastattelun luottamuksellisuudesta. 

Näin pystyttään luomaan avoin ilmapiiri haastattelijan ja haastateltavan välille. 

(Schorn 2000, 2.) 

 
Kehittämistyön kysymysten asettelun suunnittelussa hyödynsin Esportin henki-

löstöä esittelemällä markkinointivastaavalle sekä liikuntapalvelukoordinaattorille 

opinnäytetyöni aiheen. Palaverissa pohdimme kysymyksiä monesta näkökul-

masta, jotta kysymykset vastaisivat kehittämistyön tarkoitukseen ja tavoitteeseen 

sekä kehittäisi Esportin personal training -palvelua. Hirsjärvi (2008, 105–106) 

mainitsee, että kysymyksiä laadittaessa tulee miettiä kysymysten tehtävää. Ky-

symyksiä muotoillessa kysymyksillä voi olla kaksi tarkoitusta. Ensimmäinen on 

temaattinen, jonka tarkoitus ohjata haastateltavat vastaamaan kysymysten ensi-

sijaiseen aiheeseen sekä teoreettisiin käsitteisiin. Toinen tarkoitus on dynaami-

nen tapa, jossa tavoitellaan positiivista vuorovaikutusta. Dynaamisen tarkoituk-

sena on keskustelun kautta motivoida haastattelun kohteita käsittelemään omia 

kokemuksia ja tunteita. (Hirsjärvi 2008, 105.)  

 

Hirsjärvi (2008, 106) mainitsee kirjassaan esimerkkinä alkuperäislähteen Eskolan 

(1967) tekemän ryhmittelyn. Tähän ryhmittelyyn kuuluu viisi eri kohtaa, jotka 

määrittävät täsmällisiä tosiasioita, arvionvaraisia tosiasioita, käyttäytymisen syitä, 

asenteita, arvoja, mielipiteitä sekä sosiaalisia suhteita. Kysymyksiä muodostaes-

sani yhdessä markkinointivastaavan sekä liikuntapalvelukoordinaattorin kanssa 

pohdimme kysymysten tehtävää ja sitä, miten pystyisimme motivoimaan haasta-

teltavat jakamaan kokemuksia ja kehitysideoita haastattelun kautta. Muodos-

timme kysymyksiä kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteen näkökulmasta perso-

nal training -teeman alle. (Liite 2.) Kysymysten muodostamisessa ensimmäinen 

vaihe oli rajata mistä toimipisteestä kysely suoritetaan. Jotta saisimme mahdolli-

simman monipuolisen aineiston analysoitavaksi. Esportilla on useista toimipis-

teitä ja valitsimme kolme toimipistettä sen perusteella, että tiesimme asiakaskun-
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nan rakenteen olevan jokaisessa keskuksessa toisistaan poikkeava johtuen toi-

mipisteiden sijainnista. (Esport 2018d; Esport 2018e; Esport 2018f; Esport 

2018g.)  

 

Seuraavat kysymykset määrittelevät henkilön taustoja ja luotettavuuden lisää-

miseksi korostimme mahdollisuutta kieltäytyä vastaamasta kyselyhaastattelun 

kysymyksiin. Tällä halusimme kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta olla 

vastaamatta. (Hyvärinen, Nikander, & Ruusuvuori 2017, 357.)  Kyselyä muodos-

taessa tulee pohtia, onko kysytty tieto liian yksityistä tai aiheuttaa muulla tavalla 

epämiellyttävää aiheen välttelyä. Lisätäksemme vastaamishalukkuutta ja kunni-

oittaaksemme jokaisen yksityisyyttä päätimme, ettei kyselyhaastattelussa kerätä 

vastaajien nimiä. Vastaajien nimien kerääminen ei toisi kerättävälle aineistolle 

lisäarvoa, eikä se ole tutkimustehtävien kannalta perusteltua. (Jyrinki 1976, 49.) 

Mahdollistimme silti arvontaan osallistumisen siten, että kyselylomakkeen ala-

reuna leikataan irti lomakkeesta, jolloin vastauksia ei enää pysyt yhdistämään 

vastaajaan. (Liite 2.) 

 

Kysymysten asettelussa hyödynsimme Vallin (2018, 81) näkemystä rakentaa ky-

selyn alkuun lämmittelykysymyksiä varsinaiseen aiheeseen. Aluksi valitsimme 

alun kysymykset osittain siksi, että meitä kiinnostaa, ketkä ovat kiinnostuneita 

vastaamaan kyselyyn. Toiseksi halusimme laittaa kyselyn alkuun muutaman joh-

dattelukysymyksen tarkoituksena orientoida haastateltavaa kyselyyn. (Valli 2018, 

81.) Haastattelulomakkeessa varsinaisen aiheen kysymysrungon muodostaa 

viisi pääkysymystä. (Liite 2.) Nämä kysymykset muodostuivat personal training 

termin kuvailusta, tarpeesta, kokemuksesta, kehitysideoista sekä saavutettavuu-

desta. Kuten lomakkeessa (Liite 2.) voidaan havaita niin lomakkeen läpiviennissä 

rakenne noudattaa seuraavaa kaavaa: taustakysymykset, joilla johdatellaan ai-

heeseen, pääkysymykset, joilla käsitellään aihetta sekä niin sanotut jäähdyttely-

kysymykset, joihin on helppoa vastata. (Valli 2018, 81.) Kysymysten asettelu mu-

kailee Jyrinki (1976, 43) sekä kehitystyön tarkoituksen ja tavoitteen mukaisesti 

kokemusten ja kehitysideoiden tarkastelua. Tärkein kysymys kysymyksiä laadit-

taessa oli, että vastaako se kysyttävään asiaan ja saadaanko sillä riittävästi tie-

toa. Kyselyhaastattelun luotettavuuden lisäämiseksi ja testaamiseksi päätimme 
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pilotoida kyselyn pienemmällä joukolla Esportin asiakkaita ennen suurempaa ai-

neistokeruuta.  

 

Haastattelu on tiedonhankintamenetelmänä suosittu sen arkipäiväisyyden joh-

dosta. Suurin kompastuskivi tiedonpuutteeseen kysyvälle on jo pelkässä oletuk-

sessa, että kysyttävään asiaan vastataan totuudenmukaisesti. Mainittavaa on 

ajatus, että yhteiskuntamme rakentuu osakseen haastatteluista saatavan tiedon 

varaan. Haastavaa tästä ajatuksesta tekee oletus, että kaikki haastattelun avulla 

saatu tieto on sellaisenaan aitoa ja kokemuksellisesti luotettavaa. Monet tutki-

mukset rakentuvat sen varaan, että haastattelun avulla saatu aineisto ehdotto-

man luotettavaa. Vaikka haastattelu rakentuu kysymällä saadun tiedon varaan, 

niin tutkimuksen tekijät saattavat kyseenalaistamatta pitää itseään hyvänä haas-

tattelijana. Haastattelu sellaisenaan on hyvä tapa kerätä tietoa varsinkin tässä 

kehittämistyössä, kun pyritään kartoittamaan haastateltavien kokemuksia palve-

lusta. Hyvänä lähtökohtana haastatteluun voidaan pitää sitä, että onnistunutta 

haastattelua ei tee pelkästään hyvin muodostetut kysymykset vaan jatkuva vuo-

rovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä.  (Atkinson & Silverman 1997, 

304–325; Josselson 2013.)  

5.4.2 Learning cafe 

Learning cafe tai toiselta nimeltä oppimiskahvila on osallistava menetelmä, jonka 

tarkoituksena on yhteistoiminnallisena menetelmänä oppia ja ideoida. Käytän-

nössä sitä voidaan käyttää uuden tiedon luomiseen tai keskustelun kautta pyrkiä 

yhteisen mielipiteen muodostamiseen. (Innokylä 2018.) Osallistavien menetel-

mien tarkoitus on ensisijaisesti toimia työkaluna, joilla pystytään osallistamaan 

siihen osallistujat yhteisen keskustelun tai suunnitelman tekemiseen. Työkalu toi-

mii ohjaajan käytännön tekniikkana, jolla pystytään madaltamaan jokaisen osal-

listujan kynnystä osallistua. Yhteistoiminnallisin menetelmin pystyttään kohotta-

maan osallistujien motivaatiota ja herättämään luottamusta. Kun osallistuja kokee 

voivansa omalla toiminnalla vaikuttaa, niin yhteiseen suunnitteluun saadaan hyö-

dynnettyä jokaisen tietotaito ja mahdollistetaan uusien näkökulmien syntyminen. 

(Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry & KSL-opintokeskus 2017.)  
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Learning cafen luojina pidetään Juanita Brownia ja David Isaacsia. Heidän aja-

tuksensa menetelmään nousi lapsuuden päivällispöytäkeskusteluista, joissa kes-

kusteltiin merkityksellisistä asioista. Nuoruuden päiviltä aina kohti aikuisuutta siir-

ryttäessä he huomasivat, että kun saman pöydän ääreen istuu monen alana asi-

antuntijaa keskustelemaan tärkeistä asioista, niin saadaan luotua oppimista ja 

rakentamaan yhteyksiä, joita kukaan ei osannut odottaa ennen keskustelun alka-

mista. Keskustelunomainen ajatus jäi kytemään ja siitä Juanita Brown ja David 

Isaacs kehittivät 1995 vuoden tienoilla menetelmän, joka myöhemmin levisi laa-

jasti vaikuttamaan ihmisten ja organisaatioiden osallistamiseen. (Brown 2010.)  

 

Menetelmässä lähdetään liikkeelle siitä, että kun käsiteltävät kysymykset tai tee-

mat ovat valmiina, niin järjestetään valittu tila tai ympäristö menetelmää tuke-

vaksi. Ohjaajan rooli on menetelmässä keskeinen menetelmän onnistumiselle, 

sillä ohjaajan tehtävä on ohjeistaa menetelmän kulku ja tilaisuuden tavoite. Oh-

jaaja on voinut tilaisuuden tavoitteisiin nähden valita teemat ennakkoon ja jakaa 

käsiteltävien teemojen lukumäärällä pöydät ja ryhmät. Osallistujat jaetaan sa-

mansuuruisiin ryhmiin ja ryhmistä muodostuvat omat pöytäseurueensa. Pöy-

täseurueen tehtävä on valita seurueelle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja 

ja sihteeri pysyy koko tilaisuuden alan alkuperäisessä pöydässä muiden ryhmän 

jäsenten kiertäessä ympäri tilaa. (Kuvio 5.) Useimmissa ulkomaisissa lähteissä 

learning cafe -menetelmästä on käytetty synonyymiä world cafe, joka on käytän-

nössä sama metodi. Learning cafe -tilaisuudet ovat yhteisön mahdollisuus jakaa 

merkityksellisiä asioita ja jakaa omia kokemuksia ja kehitysideoita ryhmien välillä, 

jotka voivat käsittää jopa satoja ihmisiä. (Schieffer, Gyllenpalm & Isaacs 2004, 

2.)  

 

Learning cafe -tilaisuuden ohjaaja käynnistää keskustelut jollain aiheeseen virit-

tävällä virikkeellä. Ohjaaja on ennen tilaisuutta jakanut jokaiseen pöytään tarvik-

keita kirjurille ja muulle ryhmälle visualisoimaan ryhmän ajatukset ja muodosta-

maan teemoihin liittyvän vastauksen esitettyihin kysymyksiin. Tilaisuuden kes-

tosta ja osallistujien määrästä riippuen ohjaaja määrittää syklit, joilla pöytäseuru-

eiden osallistujat siirtyvät pöytien välillä. Pöytäseurueiden puheenjohtajien teh-

tävä on ohjeistaa syklien jälkeen jokainen uusi seurue oman pöytänsä tuotoksiin. 
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Tilaisuuden lopuksi alkuperäinen ryhmä palaa pöytäänsä ja luodut tuotokset esi-

tetään tilaisuuden muille osallistujille. (Innokylä 2018.) Menetelmässä osallistujat 

osallistuvat sarjaan pieniä ryhmäkeskusteluita, joiden tarkoituksena kollektiivisen 

ymmärryksen saavuttaminen. Keskusteluita käydään pienissä ryhmissä, joita se-

koitetaan tietyn ajan välein, jotta käsiteltävästä asiasta käytäisiin keskustelua 

mahdollisimman monesta näkökulmasta. (Prewitt 2011, 190.)  

 

 
 
Kuvio 5. Learning cafe keskustelun käytännön malli Prewitt (2011, 195) 

 

Lähteestä ja aiheesta riippuen learning cafe -menetelmän vaiheet voivat poiketa 

toisistaan, sillä menetelmän kirjallisuus on vielä kovin hajanaista ja sen kriittistä 

arviointia ei ole juuri käsitelty. Esimerkiksi Aldred  (2011, 57–58, 64–66) nostaa 

esille niin sanotun voimaantumisen ongelman. Tällä hän tarkoittaa sitä, että 

vaikka menetelmänä voimistaa yhteisön yhteisöllistä kehittämistä, niin mitään vi-

rallista näyttöä sen käytännön vaikutuksista ei ole esittää. Haasteen tekee var-

sinkin pitkäkestoisten vaikutusten esittäminen, jos organisaatiossa tai yhteisössä 

yhteisöllinen kehittäminen ei ole arkipäiväistä. Tällöin learning cafe - menetelmä 
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voi jäädä kertaluontoiseksi, jolloin johtohenkilöstö ei ole sitoutunut tilaisuuksissa 

kehitettyihin asioihin. (Aldred 2011, 57–58, 64–66.)  

 

Learning cafe -menetelmänä mahdollistaa tiedon jakamisen uudella yhteisölli-

sellä tavalla verrattuna perinteiseen hierarkkiseen tapaan. Menetelmä esittäytyy 

vaihtoehtona perinteisten osallistamistapojen kentälle. (Fouché & Light 2011, 18–

19.) Kehittämistyössäni suunnittelin osallistavani Esportin henkilökuntaa kehittä-

mään ja suunnittelemaan kyselyhaastattelusta saatavista vastauksista personal 

training -palvelun palvelupolun. Visualisoin asiakkaiden vastaukset eri teemojen 

alle, jotta keskusteluun osallistujat voivat ennalta tutustua ja sisäistää paremman 

asiakasymmärryksen. Rakentuvista palvelupoluista voidaan hahmottaa palvelun 

kehityskohteet. 

5.4.3 Palautekysely 

Palvelumuotoiluun kuuluu kehitysprosessin arviointi. Kehittämistyön arvioinnilla 

mahdollistetaan palvelumuotoilun jatkuva kehittäminen tulevaisuudessa. Arviointi 

tulee suorittaa tulevan palvelun käyttäjillä, jotta voidaan arvioida palvelutuotan-

nossa syntyneen palvelun toimivuus. Erityisen tärkeää on suunnitella arviointi yh-

teistyössä työn tilaajan kanssa. (Tuulaniemi 2011, 102–105.) Vilkka (2015, 67) 

toteaa, että kyselylomakkeen suunnittelussa on tärkeää tietää tutkimuksen ta-

voite, jotta pystytään arvioimaan mihin kysymyksiin halutaan vastauksia. Tavoit-

teen kautta voidaan purkaa kysyttävät asiat kohderyhmälle sopiviksi huomioiden 

tutkittavien taustatekijät. (Vilkka 2015, 67.) Nykyisin nopeasti vastauksia antavat 

internetkyselyt pyytävät meitä antamaan vastuksia jokaiseen kuviteltuun aihee-

seen. Digitalisaation myötä nopeat kyselyt ovat helppo tapa kerätä laajoja aineis-

toja. Hankaluuden tästä tekee kyselyiden runsas määrä ja se, että mihin saatua 

tietoa käytetään. Ihmisten vastaamishalukkuus riippuu paljon siitä, että onko ky-

selyn luonut taho helposti tunnistettavissa ja laajasti hyvin tiedetty. (Gubrium & 

Holstein 2001, 9.)  

 

Sähköisen kyselyn haasteeksi voi muodostua vähäinen vastaajien määrä sekä 

huonosti muotoillut kysymykset. Haastattelussa pystytään avaamaan ja selittä-

mään kysymyksiä vastaajille, kun taas sähköisessä kyselyssä ihmiskontaktin 

puuttuessa voi kysymykset pahimmillaan olla harhaanjohtavia. (Brace 2004, 1.) 
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Tässä kehittämistyössä käytin prosessin arviointiin sähköistä palautekyselyä, 

joka oli suunnattu Esportin asiakkaille. Palautekyselyssä kysyimme heidän koke-

muksia ja jatkokehitysideoita uudistetuista internetsivuista. Kehittämistyön arvi-

ointi toteutui osana Esportin strategista suunnitelmaa, jossa kysymme samassa 

kyselyssä ensivaikutelmaa internetsivuista sekä kokemuksia ja kehitysideoita 

personal training osiosta. Sähköinen kysely luotiin yhdessä työn tilaajan kanssa 

käyttäen Lyyti -palvelua. Valitsimme Lyyti -palvelun sen ollessa tehokas tapa suo-

rittaa asiakaskysely. Lisäksi Esport on käyttänyt sitä useiden tapahtumien palaut-

teenkeräämiskeinona. (Lyyti Oy 2018.) Kysymysrunko luotiin vastaamaan palve-

lupoluista nousseista kehityskohteista. (Liite 15.) 

 

Moritzin (2005, 218) mainitsee käyttäjäpohjaisen arvioinnin olevan erityisen tär-

keää, koska silloin pystytään kartoittamaan mahdollisia käytettävyysongelmia. 

Erilaiset jatkokyselyt ja tutkimukset soveltuvat hyvin tähän, sillä paremman asia-

kasymmärryksen saavuttaminen tarvitsee tietoa asiakkaiden kokemuksista ja 

mahdollisista haasteista. (Moritzin 2005, 218.) Palvelumuotoilun palveluntuotan-

toa suunnitellessa käytetään erilaisia palveluiden esiversioita, joita testataan pal-

velun todellisilla käyttäjillä. Testauksen tarkoitus on varmistua, että suunniteltu 

palvelu on tehokas ja vastaa käyttäjien tarpeita. Kun palvelu suunnitellaan vas-

taamaan palvelun todellisten käyttäjien tarpeita niin varmistutaan tarjottavan pal-

velun asiakastyytyväisyys. (Moritzin 2005, 60.) Jatkuva palveluiden arviointi mah-

dollistaa palvelumuotoilun arvon mittaamisen ja sen vastaako palveluprosessi 

työn alkuperäisiä tavoitteita. Palvelumuotoiluprosessin aluksi on hyvä määrittää 

mittarit prosessin arvioimiseksi muuntamalla asiakastarpeet ja kehityskohteet 

palvelutavoitteiksi. Näin mittarit vastaavat sitä mitä alun perin lähdettiin kehittä-

mään. (Miettinen 2011, 14–15.) 
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6 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 

6.1 Aineiston keruu 

Kyselylomakkeen onnistumisen mahdollistaa sen testaaminen ennen varsinaista 

aineistonkeruuta. Pilotointi tarkoittaa käytännössä kysymysten testaamista ja ar-

viointia siitä saadaanko juuri näillä kysymyksillä vastausta kysyttyyn aihealuee-

seen. Lisäksi pilotoinnilla varmistetaan, että kysymykset ovat vastaajien mielestä 

ymmärrettäviä sekä vastaajat pystyvät omalla tietämyksellä vastaamaan niihin. 

Pilotoinnilla havaitaan myös kyselyn pituuden vaikutus vastaajan kyllästymiseen 

tai jos vastaajat loukkaantuvat jostain kysymyksestä. (Boynton 2004, 1372.) Pi-

lotointi on suositeltavaa suorittaa lähes aina. Vaikka kyselyä olisi jossain muo-

dossa käytetty jo aikaisemmin, sillä valitettavan harvoin kysely toimii heti ensim-

mäisellä kerralla odotetulla tavalla. Vaikka pilotointi onkin olennainen osa tutki-

musprosessia, niin se on nähty turhan kuluttavana osana varsinkin kaupallisissa 

tutkimuksissa. Pilotoinnilla varmistetaan tutkimuksen luotettavuutta ja onnistumi-

sen kannalta se on olennainen osa tutkimusprosessia. (Brace 2004, 163.)  

 

Kyselyhaastatteluiden toisena haastattelijana toimi Esportin personal training -

koordinaattori. Pilotoinnissa kuten tulevassa kyselyhaastattelussa on luotetta-

vuuden kannalta hyvä olla toinen haastattelija, jotta minimoidaan haastattelijan 

omat kokemukset ja mielipiteet tutkittavaan asiaa kohtaan. Hirsjärvi (2008, 68–

69.) toteaa, että haastattelijoiden rekrytoinnissa jokaisen haastattelijan lähtökoh-

dat vaihtelevat suuresti ja hyväksi haastattelijaksi voidaan oppia vain haastatte-

luiden sekä koulutuksen kautta. Hirsjärvi (2008, 68–69.) kirjassa listataan haas-

tattelijalle asetettuja vaatimuksia. Vaatimukset sisältävät listauksia aihepiirin tun-

temuksesta sekä kielellisistä ja ei -kielellisistä havainnoista aina luottamusta he-

rättävään toimintaan. Personal training -koordinaattori sopi hyvin tähän kuvauk-

seen hänen tuntiessa aihepiirin sekä haastattelun tarkoituksen.  

 

Pilotointia suunniteltaessa yhdessä personal training -koordinaattorin kanssa kä-

vimme askel askeleelta läpi kyselyhaastattelun kulun järjestelyineen. Hirsjärvi 

(2008, 73.) mainitsee kirjassaan hyviä käytännön ratkaisuja, joita on hyvä suun-

nitella ennen haastattelua.  Näitä ovat ajankohdan valinta, haastattelupaikan 

suunnittelu, haastatteluun kuluvan ajan arviointi sekä mahdolliset tarvikkeet 
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haastattelun suorittamiseksi. Lisäksi pohdimme erityisesti ajankäyttöä yksittäistä 

haastateltavaa kohtaan. Haastattelutilanteen tulisi olla mahdollisimman vaivaton 

kyselyyn osallistuville ja silti samalla tarpeeksi asiapitoinen, jotta se vastaisi ky-

symykseen. Mielipiteet haastattelun pituudesta vaihtelee ja jotta vältyttäisiin 

haastateltavien pitkästymistä aiheeseen niin yleisluonteisesti suositellaan lyhyitä 

haastatteluita. (Brace 2004, 17–18; Gillham 2008, 10.) Halusimme pilotoinnilla 

testata, kuinka kauan haastatteluun menisi aikaa. Näin lisäämme haastatteluiden 

luotettavuutta, kun pystymme raportoimaan haastateltavalle, kuinka kauan haas-

tatteluun kannatta varata aikaan. (Brace 2004, 176; Hirsjärvi 2008, 72.) Pää-

timme suorittaa pilotoinnin kahdelletoista Esportin jäsenelle. Nämä kaksitoista 

henkilöä valikoituivat Esportin asiakkaista, joilla oli aikaisempaa kokemusta per-

sonal training -palveluista, jolloin odotimme heillä olevan paljon tuntemusta ai-

heesta. (Gillham 2008, 18.) Pilotointi suoritettiin 12.2–19.2.2018 välisellä ajanjak-

solla kahdessa eri toimipisteessä.  

 

Kyselyn luotettavuuden kannalta selkeä seikka on jokaiselle vastaajalle annet-

tava selkeä ohjeistus kyselyn tavoitteista ja tarkoituksesta ennen kyselyä. (Liite 

3.) On hyvin tärkeää, että vastaajilla on selkeä kuva siitä mihin vastauksia käyte-

tään ja mitä vastauksille tehdään kyselyhaastattelun jälkeen. Hyvärinen, Nikan-

der, & Ruusuvuori (2017, 357.) mainitsevat haastateltavien informoinnin eetti-

sissä periaatteissa, että tutkijan tulee kunnioittaa jokaisen haastateltavan itse-

määräämisoikeutta, jolla tarkoitetaan haastatteluun osallistumisen vapaaehtoi-

suutta. Lisäksi tutkijan tulee välttyä vahingoittamasta haastateltavaa sekä kunni-

oittaa jokaisen yksityisyyttä ja huolehtia tietosuojasta. Kyselyhaastattelun pilo-

toinnin jälkeen pidimme personal training -koordinaattorin kanssa palaverin pilo-

toinnista nousseista aiheista ja kehitysehdotuksista. Huomasimme että kysely-

haastatteluun käytetty aika toimi hyvin. Kyselyhaastatteluun meni keskimäärin 

kymmenen minuuttia, joten pystyimme varmistumaan siitä, että kyselyhaastattelu 

ei venynyt ajallisesti kohtuuttoman pitkäksi sekä liian vaivalloiseksi haastatelta-

ville. (Brace 2004, 17-18.) 

 

Haastatteluun palkintona oli mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa oli mahdol-

lista voittaa kymmenen kerran personal training -valmennuspaketti. Palkinnon 

tarkoituksena oli lisätä haastateltavien vastaushalukkuutta. (Boynton 2004, 
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1373.) Huomionarvoista oli, että vaikka muutama pilotointiin osallistuvista osallis-

tui kyselyhaastatteluun, niin he eivät halunneet osallistua arvontaan. Havait-

simme lisäksi kyselyhaastattelun aikana, että osa vastaajista vastasi paljon ja osa 

hyvin niukasti. Hirsjärvi (2008, 116) toteaa, että haastattelun sujuvuuden kannalta 

motivaation ja kiinnostuksen ylläpitäminen voi olla haastavaa mutta useimmiten 

haastateltavat ovat keskimääräistä avoimempia. Yllättävää oli, että osa haasta-

teltavista puhuin hyvin mielellään ja heillä oli paljon kokemusta aiheesta. Toimen-

piteenä muutimme kyselyhaastattelun ulkoasua pienentämällä fontteja sekä te-

kemällä lisää tilaa vastauksille. (Hirsjärvi 2008, 116.) 

 

Kysymyksistä eniten hankaluuksia vastaajille tuotti kysymys, jossa kysyttiin ko-

kemusta Esportin personal training -palveluista. (Liite 2.) Tähän syynä oli se, että 

kun vastaajat pyrkivät arvioimaan kokemusta Esportista, joka käsittää useita kun-

tokeskuksia niin heillä ei ollut ajatuksissa selkeää tarttumapintaa. Kysymys oli 

liian tulkinnanvarainen jolloin se olisi kaivannut osakseen tarkentavan jatkokysy-

myksen. Liian abstrakti käsite aiheutti useille vastaajille pitkän tauon kyselyhaas-

tattelun aikana. Näimme parhaaksi muuttaa kysymys muotoon, miten koet Es-

portin personal training -palvelun tässä keskuksessa. (Liite 4.) Näin vastaajalla 

on selkeämpi kohde, kun hän voi verrata sitä jo tuttuun ympäristöön ja arvioida 

kokemustaan personal training -palveluista. (Hirsjärvi 2008, 111–112.) Näin saa-

daan kohdennettua kyselyhaastattelu koskemaan jokaista keskusta erikseen, 

koska Esport voi olla liian iso kokonaisuus arvioida sellaisenaan. Näin ollen vä-

häisellä kokemuksella vastaaja saattaa vastata asioita joita hän olettaa meidän 

haluavan kuulla.  

 

Ruusuvuori, Tiittula & Aaltonen (2005, 26) mainitsevat, että haastattelutilanteet 

noudattavat samankaltaista säännönmukaisuutta kuten arkikeskustelut. Ole-

tamme, että kun kysymme asioita, niin tavallisesti saamme vastauksen lähes vä-

littömästi. Mikäli vastaus jää viipymään, niin teemme erilaisia oletuksia tapahtu-

neesta ja pyrimme jatkossa toimimaan näiden oletusten pohjalta. Pilotoinnista 

saatujen vastausten perusteella kysymykset antoivat hyvin vastauksen tutkimus-

tehtäviin. Kysymysten muokkaaminen ei vaikuta kyselyyn, koska kysymysten 

aihe ei muuttunut vaan tarkentui. (Hirsjärvi 2008, 111.) Osallistin pilotoinnin tu-
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loksista mentoriani samankaltaisella palaverilla, jossa kävimme isompia suunta-

viivoja tulevaa kyselyhaastattelua varten. Päätimme muuttaa ensimmäisen kysy-

myksen sanan termi sanaksi mielikuva, joka tulkinnan kannalta ohjaisi haastatte-

lua enemmän omakohtaiseen kokemukseen (Hirsjärvi 2008, 112).   

 

Baker & Edwards (2012, 5) mainitsevat, että laadullisessa tutkimuksessa niin sa-

nottu kyllästyminen on keskinen osa aineistonkeruuta. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

aineistokeruun aikana huomataan tiettyä toistuvuutta, jolloin haastatteluiden jat-

kaminen ei enää tuota uutta tietoa vaan alkaa toistamaan itseään. Näin ollen on 

haastavaa ennalta määrittää tiettyä vastaajamäärää, mihin tällä kehittämistyössä 

pyrittäisiin. Päätimme personal training -koordinaattorin kanssa ajallisesti pyrkiä 

yli 60 vastaajaan, jolloin saisimme kohtuullisen kattavan kuvauksen. (Baker & 

Edwards 2012, 5.) Muutimme kahden kysymyksen muotoilua ja lomakkeen ulko-

asua, jotta pidemmät vastaukset mahtuisivat paremmin esille. (Liite 4.) Sovimme 

jokaiseen kolmeen keskukseen päivämäärät kalenterista lähelle toisiaan. Ensim-

mäinen haastattelu toteutettiin Esport Center ja Arena toimipisteissä torstaina 

5.4. Toinen haastattelu yhdessä kolmannen kanssa suoritettiin sitä seuraavalla 

viikolla tiistaina 10.4 Mankkaan toimipisteessä ja torstaina 12.4 Helsingin toimi-

pisteessä Bristolissa. Kyselyhaastattelut sijoittuvat aikavälille 16:30–19.00. 

Nämä siksi, että haastattelijoilla ei tulisi liian pitkään haastatteluaikaa sekä kysei-

nen aikaväli on toimipisteestä huolimatta runsain asiakaskäynneissä. 

 

Palaverin jälkeen sovin mentorin kanssa kyselyhaastattelun mainostuksesta. 

Mainostus päätettiin suorittaa noin viikkoa ennen jolloin asiakkaiden olisi hel-

pompi varautua kyselyhaastatteluun. (Hirsjärvi 2008, 84.) Mainoksessa (Liite. 5.) 

kerroimme tulevasta haastattelusta, mikä on sen tarkoitus, miten haastattelu suo-

ritetaan, missä ja milloin haastatteluun voi vastata. Haastattelu toteutettaisiin ky-

seisinä päivinä ja suunnittelimme varautua personal trainer -koordinaattorin 

kanssa valmistelemaan paikkoja etukäteen. Valmistelimme myös mainoksista 

esitteet, jolloin asiakkailla oli helpompaa yhdistää mainoksessa näkemänsä asia. 

(Liite 5.) Tarkoituksemme oli suorittaa kyselyhaastattelua Esport Centerin puo-

lella ensiksi kuntosalilla, jonka jälkeen siirtyisimme ryhmäliikuntatilojen läheisyy-
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teen. Ajatuksemme oli olla siellä, missä asiakkaamme ovat. Näin saisimme mah-

dollisimman monelta käyttäjäryhmältä kokemukset ja kehitysideat palvelun toimi-

vuudesta. (Hirsjärvi 2008, 74.)  

 

Ryhmäliikuntatilojen jälkeen siirryimme Esport Centerin ryhmäliikuntatilojen lä-

heisyydessä olevan alkulämmittelypaikan läheisyyteen. Tämä paikka toimi hyvin, 

sillä saimme paljon aineistoa ja asiakkaat pystyivät alkulämmittelypaikalla suorit-

taan harjoittelua ilman keskeytystä. Samalla paikka oli osalle asiakkaille entuu-

destaan tuttu, koska Esport centerin personal training -asiakkaiden kohtaamis-

paikka sijaitsee alkulämmittelypaikalla personal training -toimistojen vieressä. 

Tuttu ja turvallinen ympäristö luultavasti yhdessä mainostuksen kanssa edesaut-

toi kyselyhaastattelun toteutusta. (Hirsjärvi 2008, 74.) Arenan puolella suoritimme 

kyselyhaastattelu ensiksi kuntosalilla. Arenan kuntosali kattaa valtavan määrän 

kuntoilijoista aina kilpaurheilijoihin. (Esport 2018f.) Kyselyhaastattelun lopuksi 

olimme ajallisesti saavuttaneet tavoitteemme. Kyselyhaastatteluita tuli yhteensä 

40 kappaletta.  

 

Seuraavana toimipisteenä toimi Esport Express Mankkaa. Mankkaalla kysely-

haastattelun toteutus oli huomattavasti nopeampaa ja helpompaa lyhyiden väli-

matkojen johdosta. (Esport 2018g.) Mankkaalla suunnittelimme kyselyhaastatte-

lun toteutusta paikan päällä niin, että toinen haastattelijoista siirtyy toimipisteen 

ylätasanteelle suorittamaan kyselyhaastattelua. Mankkaa ylätasanteella sijaitsee 

alkulämmittelyyn suunnatut laitteet, jolloin kyselyhaastattelun suorittaminen on 

joustavaa haastateltavalle. Näin asiakas pystyy jatkamaan treenaamista ilman 

keskeytyksiä.  Mankkaan kyselyhaastattelu kokonaisuudessaan oli varsin kattava 

verrattuna toimipisteen kokoon. Kyselyhaastatteluita suoritettiin yhteensä 20 kap-

paletta.   

 

Kyselyhaastatteluiden viimeisessä toimipisteessä Bristolissa kyselyhaastattelua 

helpotti lyhyet etäisyydet. Sovimme personal trainer -koordinaattorin kanssa, että 

jakaudumme eri puolille salia. Otin tehtäväksi kuntosalin puolen ja personal trai-

ning -koordinaattori lämmittelylaitteet. Päädyimme tähän ratkaisuun siksi, että 

kuntosali sekä lämmittelylaite sijaitsivat eri puolella Bristolin toimipistettä. Emme 

kokeneet, että meidän olisi enää tarpeellista siirtyä aloituspaikoista esimerkiksi 
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odottamaan ryhmäliikuntatuntien loppumista. Koimme, että saimme hyvin vas-

tauksia kyselyhaastattelun kysymyksiin ja paljon samankaltaisuuksia pystyttiin 

havaitsemaan jo kyselyhaastattelun aikana. Saimme kokoon yhteensä 20 kyse-

lyhaastattelua.  

 

Yhteenvetona toimipisteissä suoritetuista kyselyhaastatteluista voidaan vetää 

muutamia asioita. Ensimmäisenä pystyimme todentamaan, että pilotoinnista te-

kemämme päätelmät pitivät suurilta osin paikkaansa. Kyselyhaastattelun kysy-

myksiin tuli hyvin vastauksia ja fyysinen suorittaminen oli niin haastattelijan sekä 

haastateltavan osalta vaivatonta. Tämä ei aiheuttanut kohtuutonta rasitusta kum-

mallekaan osapuolelle ja pystyimme välttymään haastatteluille tyypilliseltä kylläs-

tymiseltä, jotka osaltaan vaikuttavat vastausten luotettavuuteen. (Brace 2004, 

17–19.) Jamshed (2014, 87–88) mainitsee, että käsinkirjoitetut vastaukset muis-

tiinpanomaisesti haastattelun aikana ovat suhteellisen epäluotettavia, jolloin pi-

dimme tärkeänä persona training -koordinaattorin kanssa tehdä yhteenveto kyse-

lyhaastattelu. Näin minimoimme tutkijan vaikutuksen jättää huomiotta keskeisiä 

asioita. Kyselyhaastattelun aikana huomasimme, että asiakkaat vastasivat mie-

lellään kyselyyn, kun olimme kertoneet, mihin se tulee, kauan siinä kestää ja 

minkä palkinnon siitä voi voittaa. Uskoimme että tässä tapauksessa kyselyhaas-

tattelun vaivattomuus haastateltavalle oli ratkaiseva tekijä, jotta saimme mahdol-

lisimman monipuolisen aineiston. (Brace 2004, 17–18.)  

 

Lisäksi otimme huomioon ajankäytön. Totesimme, että mitä pidemmälle kysely-

haastattelua veimme, niin sitä suurempi todennäköisyys on haastattelijan kylläs-

tymiseen. Kyllästymisellä tarkoitetaan sitä, että kysyttävän asian raportointiin al-

kaa vaikuttamaan haastattelijan väsyminen aiheeseen. Tämä näkyy lyhyempinä 

vastauksina kirjatessa kyselyä. (Brace 2004, 18–19.) Aika oli mielestämme juuri 

sopiva ja koimme olevamme lähellä kyllästymispistettä, kun vastauksen alkoivat 

toistaa itseään. Tässä vaiheessa on jokaisen haastattelijan muistaa, että vaikka 

kuinka haluaisimme niin vääjäämättä meidän omat kokemuksen sekä tiedostetut, 

että tiedostamattomat mielipiteet vaikuttavat tutkimuksen raportointiin. Tärkeää 

on pysyä neutraalina tutkittavaa asiaa kohtaan ja raportoidessa tiedostaa omat 

mielipiteet tutkittavaa asiaa kohtaan ja minimoida niiden vaikutukset. (Hirsjärvi 

2008, 97). 
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6.2 Aineiston analysointi 

Aineiston analyysillä tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa hyvin tavallisia asi-

oita, kuten kerätyn aineiston järjestelemistä tai huolellista aineiston läpikäymistä. 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006) mainitsee, että analyysi saattaa kuu-

lostaa todellisuudessa hyvin ainutlaatuiselta asialta mutta todellisuudessa, sillä 

tarkoitetaan esimerkiksi kerätyn aineiston tekstimateriaalin läpikäymistä, järjeste-

lemistä, rakenteen ja sisällön jäsentelyä sekä edellä mainitun aineiston pohti-

mista. Yksinkertaisesti ei voida antaa mitään yleispätevää kaavaa, miten jokaisen 

tutkimuksen aineisto tulisi analysoida, vaan tarkoituksena on tiivistää haastatte-

luiden sisältöä tai rakennetta sekä tarkastella tutkimustehtävien näkökulmasta 

nousevien merkittävien asioiden esiintymistä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.)  

 

Aineiston analysointiin ei löydy yhtä universaalia tapaa tehdä. Tällä ei tarkoiteta 

sitä, että aineistoa voisi tulkita miten tahansa, vaan analysointia ohjaa tutkijan 

valikoima näkökulma. Tutkimustehtävät ohjaavat mitä analysointitapaa aineis-

tolle voidaan hyödyntää. Laadullisen analyysin vaiheet noudattelevat kaavaa, 

jossa jokainen vaihe on ryhmitelty omakseen. (Hyvärinen, Nikander & Ruusu-

vuori 2010, 8.) Analyysin vaiheiden tehtävät on hyvä jokaisen tutkijan käydä läpi, 

sillä tieteellinen tutkimus vaatii jokaisen vaiheen läpikäymistä, jotta voidaan pu-

hua analyysistä. Aineiston luokittelu tai ryhmittely ei vielä tarkoita aineiston ana-

lysointia vaan tutkija esittää aineistolle tutkijaa kiinnostavat kysymykset, joihin 

analysoinnilla etsitään vastausta. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2010, 8.)  

 

Laadullisen tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa niin sanottu havaintojen teoriapitoi-

suus. Havaintojen teoriapitoisuus tarkoittaa käsitystä tutkittavasta ilmiöstä yksilö-

tasolla. Eli millaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle annetaan ja minkälaista väli-

neistöä tutkimuksen suorittamiseen käytetään. Voidaan todeta siis, että tutkimuk-

sesta saatavat tulokset ovat lähtökohtaisesti tutkijan ja tutkijan valitseman mene-

telmän tuotosta. (Tuomi 2018,18.) Aineiston analysointi on hidasta ja vie analy-

soijalta suuren osan ajasta. Huolella tehty analyysi on järjestelmällinen, jolloin se 

heijastaa ilmiön totuudenmukaisuutta. Hyvä analyysi viittaa systemaattisesti ke-

rättyyn tietoon ja välttää turhaa pelkistämistä tai liioittelua ilman todentamista. 

Hyvän analyysin ainekset ovat selkeä visio tutkittavasta asiasta sekä aineiston 
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analysoinnin eheys. Yleisesti aineiston analysointi vaatii tutkijalta paljon koulu-

tusta ja kokemusta. (Pope, Ziebland & Mays 2000, 116.) 

 

Tämä kehittämistyön laadullisen aineiston analyysimenetelmäksi valitsin teemoit-

telun. Teemoittelu on laadullinen menetelmä aineiston analysointiin, jossa kerä-

tystä aineistosta sommitellaan merkityksellisiä asioita. Nämä asiat muodostavat 

erilaisia teemoja, joita analyysillä jäsennellään niiden yksityiskohtaisempaa poh-

dintaa varten. (Jyväskylän yliopisto 2016.)  Teemoittelu eroaa luokittelusta siinä, 

että teemoittelun tarkoituksena on painottaa mitä mistäkin teemasta on sanottu. 

Luokittelussa tehdään määrällistä luokittelua aineistosta ja tuloksia esitetään tau-

lukkomuodossa. Teemoittelussa taas riippuu tutkimusnäkökulmasta, onko luku-

määrillä merkitystä. (Tuomi 2018,78.)  

 

Teemoittelun etuna voidaan pitää sen joustavuutta ja esteettömyyttä. Teemoittelu 

tarjoaa vaihtoehdon tutkimukselle, joka vaikuttaa epämääräiseltä tai sen tuloksia 

on vaikea todentaa. Teemoittelulla voidaan suorittaa laadullisen tutkimuksen 

analysointi järjestelmällisesti, jonka jälkeen saatavaa tietoa voidaan tarkastella 

laajemmin eri teorioiden kautta. Tutkija tekee analyysiä todellisuudesta, joka 

muodostuu kielestä. Tämä ajatus ohjaa tutkijaa analyysissä ja todellisuuden pei-

laamisessa. (Braun & Clarke 2012, 58.) Teemoittelussa vaiheet etenevät järjes-

telmällisesti sen mukaan, kun aineistoa käsitellään. Ensimmäisenä on selkeästi 

tutkijan päätös siitä, mikä hänen tutkimuksensa tavoite on ja mikä häntä tässä 

aineistossa kiinnostaa. (Tuomi 2018,78.)  

 

Seuraavassa vaiheessa tunnistetaan kaikki kiinnostukseen liittyvät asiat. Tämän 

jälkeen nousseet asiat järjestetään yhdistelemällä niistä muodostuviksi tee-

moiksi. Teemat määrittyvät siten kuvaamaan isompia kokonaisuuksia, jotka muo-

dostuivat esimerkiksi aineistossa esiintyvistä sanoista tai keskustelunaiheista. 

Teemoittelussa voidaan myös tutkijasta ja aineiston koosta riippuen tehdä aluksi 

osateemoja, joita myöhemmin yhdistetään isompien teemojen alle. Tarkoituk-

sena kuitenkin muodostaa kokonaiskuva aineiston vastaajien kokemuksesta. Vii-

meisenä kohtana aineistosta pyritään muodostamaan teemojen valinnalle selkeä 

perustelu ja teemoittelun tulosten raportointi. (Aronson 1994, 3–4.) Voidaan kat-
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soa, että analysoinnista syntyvät teemat ovat analysoinnin lopputuote. Teemoit-

telun loppuvaiheessa korostetaan tutkijan mahdollisuutta esittää tulokset erilai-

sina malleina, kuten tarina tai miellekarttana. (Vaismoradi, Turunen, & Bondas 

2013, 402.) Tässä kehittämistyössä suunnittelin mukailevani Tuomi (2018, 78) 

kirjan mallia laadullisen tutkimuksen analyysin rungosta.  

 

1. Tee päätös mikä tässä aineistossa kiinnostaa 

2. Aineistoa läpikäydessä erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät  

    kiinnostukseesi  

3. Rajaa kaikki kiinnostuksen ulkopuolelle jäävä pois tästä tutkimuksesta  

4. Kokoa merkityt kiinnostuksen kohteet yhteen ja eristä ne muusta aineistosta  

5. Analysoi aineisto teemoittelulla  

6. Kirjoita analyysistä yhteenveto.  

 

Monipuolisuus syntyy riittävän suuresta otoksesta, sillä tutkimustehtävissä etsin 

vastausta kysymyksiin, miten Esportin asiakkaat kokevat personal training -pal-

velun sekä miten Esportin tulisi kehittää personal training -palveluita. Tutkimus-

tehtävien näkökulmasta mitä monipuolisempi aineisto olisi, niitä sitä paremmin 

ymmärtäisimme asiakkaitamme. Lisäksi numeraalinen esittäminen ei toisi lisäar-

voa analyysille. (Tuomi 2018,78.) Analyysin aluksi lähdin noudattamaan Tuomi 

(2018, 78) kirjan mallia laadullisen tutkimuksen analyysin rungosta. Kyselyhaas-

tattelusta saadut vastaukset oli kirjoitettu haastattelijoiden toimesta lomakkeelle. 

Ensimmäisenä lähdin siirtämään lomakkeilta saatua tietoa sellaisenaan sähköi-

seen muotoon, jolloin tiedon hallinta olisi helpompaa. Tämän jälkeen toteutin ai-

neiston ryhmittelyä jokaisen kysymyksen kohdalla. Ryhmittelyn tuloksena pystyin 

valitsemaan tutkimustehtävien kannalta oleelliset asiat tarkasteluun. Esimerkiksi 

jos haastateltava on selkeästi päättänyt puhua kysyttävän aiheen vierestä, niin 

olen karsinut sen aineistosta pois. Esimerkkinä tästä nousee tilanteet, joissa ky-

syimme personal training -palvelun kokemuksia, jolloin vastaaja on sivuuttanut 

kysymyksen ja lähtenyt puhumaan ryhmäliikuntatuntien kehittämisideoista. Ryh-

miteltyäni aineiston jokaisen kysymyksen kohdalla lähdin aineistosta etsimään 

nousevia teemoja. Teemojen nousemisen kannalta ei ollut merkitystä, kuinka 

monta kertaa kyseinen asia mainitaan, sillä yksittäinen asiakas voi nostaa esille 

teeman, joka on hyvin oleellinen mutta ei tullut suurimmalla osalla mieleen.  
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Ryhmittelyn jälkeen kokosin aineistosta nousevien teemojen alle kysymys kysy-

mykseltä sekä kävin jokaisen kysymyksen läpi tutkimustehtävien näkökulmasta 

nousevien teemojen kautta. Visualisoidakseni raportointia varten käytin Microsoft 

Officen PowerPoint -ohjelmaa. Aineiston analyysin hankaluutena koin sen työllis-

tävän vaikutuksen. Rakensin analyysiä viikon ajan, jotta analyysi olisi mahdolli-

simman eheä ja pyrkisin omien ajatusten ja kokemusten minimoimisen. Pohdin 

myös analysoinnin aikana ja jälkeen, olisiko analyysin luotettavuutta lisännyt sen 

suorittaminen toisen haastattelijan kanssa. Toisaalta pohdin myös sitä että olisiko 

tämä rikkonut analyysin yhtenäisyyttä. Lopulta lähteiden ja suunnitelman oletus 

tämän osion työläydestä toteutui. (Pope, Ziebland, & Mays 2000, 116.) 

6.3 Learning cafe -tilaisuus 

Oppimiskahvilan toteutuksessa lähdin rakentamaan kutsua osallistavaan kehit-

tämistilaisuuteen. Kutsun suunnittelussa hyödynsin mentorin kanssa keskuste-

lua, jossa pohdimme, keille kutsu lähetetään sekä mitkä tilat ja tarvikkeet tarvit-

semme. Lisäksi kutsussa suunniteltiin hyödynnettäväksi Esportin omien internet-

sivujen uudistamisen strategiaa osana kehittämistilaisuutta. Näin osallistujille var-

mistetaan tilaisuuden tarkoitus, jossa kehittämistyö on osa Esportin internetsivu-

jen palveluprosessia. Kutsussa suunnittelin sen olevan mahdollisimman houkut-

televa ja visuaalinen, jolloin se orientoisi tilaisuuteen osallistujat ideoimaan ja 

suunnittelemaan. (Liite 6.) Kutsussa mainitsin visuaalisesti yhteistoiminnallisen 

tekemisen, ammattilaisten suunnittelun sekä asiakkaiden ideoima palvelu. Li-

säksi rakensin kutsusta palvelumuotoilun tyylisesti selkeän prosessin, jossa ko-

rostetaan minkälaisiin asioihin, kehittämistilaisuudessa keskitytään.  Lähetimme 

kutsun Esportin personal trainerina toimiville, sillä ajattelimme heillä olevan paras 

kokemus asiakasrajapinnasta. Lisäksi kutsuimme Esportin markkinointivastaa-

van, Bristol -toimipisteen keskusjohtajan, liikuntapalveluvastaavan sekä liikunta-

palvelukoordinaattorin. Kutsun saajia pyydettiin vahvistamaan osallistuminen, jol-

loin henkilöstöä tuli yhteensä noin 11 kappaletta. Kutsun vahvistaneille lähetin 

kyselyhaastattelun teemoitetut vastaukset ennakkoon tutustumista varten. Sa-

massa ennakkomateriaalissa kerrottiin myös päivän läpivienti. 
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Leraning cafe -tilaisuuden päivänä valmistauduin tilaisuuteen järjestämällä vara-

tun tilan sisätilan kehittämistehtävää tukevaksi. Järjestin pöydät, niin että jokai-

seen pöytään tulisi saman verran henkilöitä. Valitsin kolme pöytää ja jaoin muistin 

tueksi pöytiin lähetetyn ennakkomateriaalin tarkasteltavaksi. Olin varannut tilai-

suuden pituudeksi kaksi tuntia, jonka aikana saisimme palvelupolut rakennettua 

sekä Esport pystyisi toteuttamaan strategiaansa suunnittelemalla sisältöehdotuk-

sia uusille nettisivuille. Lisäksi valmistavana toimenpiteenä kävin diaesityksen 

läpi jaoin pöytiin tarvikkeet palvelupolun sekä sisältöehdotuksien rakentamiselle. 

Diaesityksessä olin valmistautunut oman kehittämistyön tarkoituksen ja tavoit-

teen selittämiseen sekä palvelumuotoiluprosessin läpikäymiseen. Lisäksi olin 

suunnitellut lyhyen harjoituksen tilaisuuden aluksi, jolla luodaan positiivista ilma-

piiriä sekä aikaansaadaan turvallisuuden tuntua. Tilaisuuden ohjaajana annoin 

ohjeet tilaisuuden läpiviennistä sekä learning cafe -menetelmästä.  

 

Yhteenvetona tilaisuuden läpiviennistä voidaan vetää seuraavia oppimiskoke-

muksia. Ensimmäisenä tulisi jatkossa arvioida ennalta henkilöstön valmiudet to-

teuttaa learning cafe ja sen perusteella luoda ohjeistus. Osalle henkilöstöstä ky-

seinen menetelmä oli hyvin tuttu ja he lähtivät nopeasti ohjeistuksen jälkeen toi-

mimaan puheenjohtajan avatessa keskustelun. Osallistavat menetelmät luulta-

vasti hioutuvat ajan kanssa ja niiden käyttäminen helpottuu. Toinen selkeä kehi-

tyksen kohde jatkossa oli käytetty aika. Olin arvioinut kuinka kauan käytämme 

palvelupolun muodostamiseen ja silti aikaa olisi voinut olla enemmän. Toisaalta 

saimme rakennettua palvelupolut mutta silti olisinko saanut erilaisia vastauksia, 

jos kehittämistilaisuuksia olisi ollut useampia. Alun perin esittelin mentorille suun-

nitelmaa, jossa yhdellä kehittämispäivällä saisimme toteutettua palvelumuotoilun 

suunnitteluvaiheen. Jälkeenpäin lähtisin toteuttamaan useampia kehittämis-

päivä, mikäli resurssit antavat siihen mahdollisuuden. Onnistumisena voidaan pi-

tää positiivista ilmapiiriä ja osallistujien asennetta kehittämiseen.  

6.4 Palautekyselyn toteutus  

Learning cafe -tilaisuudessa luoduista palvelupoluista selkeimmät kehityskohteet 

olivat personal training -palvelun näkyvyyden, tietoisuuden sekä saatavuuden ke-

hittäminen. Esport hyödynsi palvelupolkujen kehityskohteita internetsivujen ke-
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hittämisessä, jolloin pystyimme Esportin kanssa yhteistyössä luomaan palaute-

kyselyn arvioimaan kehitysprosessin onnistumista. Lyytin avulla loimme kyselyn 

aluksi esittelytekstin, jonka tarkoituksena oli kertoa kyselyn vastaanottajalle ky-

selyn tavoite sekä mihin vastuksia käytetään. Kyselyn tehtiin puolistrukturoidusti 

niin, että kysymykset olisivat kaikille samat mutta vastausvaihtoehdot olisivat 

avoimia. (Liite 15.) Kysely lähetettiin Esportin toimesta sähköisesti 89 Esportin 

asiakkaalle käyttäen Lyyti -palvelua (Lyyti Oy 2018). 

 

Kyselyn ensimmäinen kysymys kartoitti vastaajien ensivaikutelmaa internetsi-

vuista. Kysymyksen tarkoitus oli arvioida miten vastaajat reagoivat strategian mu-

kaisesti uudistettuun ulkoasuun. Toisen kysymys luotiin vastaamaan palvelupo-

lun kehityskohteen tietoisuuden kehittämisen arviointiin. Kysymyksen tarkoitus oli 

kartoittaa lisääkö uudistettu personal training osio asiakkaiden tietoisuutta palve-

lun sisällöstä. Kolmas kysymys kartoittaa näkyvyyden sekä saatavuuden kehittä-

mistä. Tarkoituksena oli arvioida lisääkö personal trainereiden kuvaus ja esittely 

kiinnostusta palvelua kohtaan. Viimeinen kysymys käsittää personal training 

osion onnistumiset sekä jatkokehitysehdotukset. Viimeisen osion tarkoituksena 

oli arvioida kehittämistyön palveluprosessi palvelun käyttäjien näkökulmasta. Li-

säksi kysymys antaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa palvelun jatkokehittä-

miseen. (Liite 15.) 
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7 TULOKSET 

7.1 Keskeiset tulokset 

Kehittämistehtävän keskeisiä tuloksia tarkastellessa lähdin liikkeelle kyselyhaas-

tattelun tuloksista. Keskeisiksi tuloksiksi käsittelen, miten asiakkaat kokevat per-

sonal training -palvelun sekä miten sitä tulisi asiakkaiden mielestä kehittää. En-

simmäinen tulos, joka nousi esille, oli personal training -palvelun näkyvyyden 

puutteellisuus. Näkyvyyden puutteellisuus esiintyi asiakkaiden kokemuksissa 

siinä, että ei osattu kertoa mitä palvelu sisältää tai miten palvelua voisi hyödyntää. 

(Liite 9.) Toinen havainto tuloksista on selkeästi palveluntarjoajan ja asiakkaan 

välinen kuilu. Tämä havainto perustui siihen, että asiakkaat kokivat palvelun ole-

van hankalasti saavutettavissa, kun taas asiakkaat, jotka ovat käyttäneet tai par-

haillaan käyttävät palvelua olivat palveluun hyvin tyytyväisiä. Tämä näkyi vastuk-

sista siinä, että osa vastaajista raportoi, että vaikka haluaisi ottaa yhteyttä, niin 

he eivät ole varmoja, minne heidän tulisi ottaa yhteyttä. 

 

Tuloksista nousi esille positiivisia kokemuksia, joissa isoimmat teemat ovat sel-

keästi palvelun monipuolisuus, personal trainereiden osaaminen, palvelun näky-

vyys sekä palvelun tarjoaminen. Suurimman eron positiivisten ja negatiivisten ko-

kemusten välillä tekee palvelun näkyvyys ja tietoisuus. Positiivisimmat kokemuk-

sen nousivat suurimmaksi osaksi esille niiltä vastaajilta, jotka olivat palvelua jos-

sain muodossa käyttäneet. Asiakkaiden kehitysideoista nousi esille ammattitaito, 

jolla tarkoitetaan sitä, että personal trainereiden rekrytointi tulisi olla ammattitai-

toisempaa sekä personal trainereiden koulutukselle ja kokemukselle tulisi olla mi-

nimivaatimukset. Näin asiakkaat kuvaavat, että huolellisella perehdyttämisellä 

palvelusta tulisi yhtenäisempi. Lisäksi myyntiin tulisi panostaa enemmän, koska 

asiakkaiden kehitysideoissa tähän ei vastausten perusteella panosteta tarpeeksi.  

 

Myynnin lisäksi kehityksen kohteena asiakkaat mainitsivat vinkkipankin, jossa 

mainostettaisiin internetsivulla olevia viikon liikkeitä tai ruokailuvinkkejä. Lisäksi 

kehitysideana tavalliselle ohjaukselle tulisi olla vaihtoehto videotapaamiseen per-

sonal trainerin kanssa. Lisäksi asiakkaat mahdollistaisivat keskusten välillä va-

paamman liikkumisen sekä positiivisena kokemuksen mainittiin, että personal 
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trainer ei ole sidottu vain yhteen keskukseen. Toisaalta haluttiin myös, että jäsen-

maksu olisi palvelua käyttävälle edullisempi. (Liite 10.) Tuloksista voidaan ha-

vaita, että tämä osio oli monipuolisin ja kattavin. Keskeisimmät kehitysideat muo-

dostivat kokemusten kanssa yhtäläisyyden. Tämä tuli esille teemoissa, joihin tuli 

selkeästi kattavin kokonaisuus. Ensimmäisenä asiakkaiden kehitysideoista voi-

daan nostaa kokemuksen kanssa yhtäläisyys eli näkyvyyden ja tietoisuuden li-

sääminen. Asiakkaiden vastuksissa haluttiin, että palvelu olisi enemmän esillä ja 

sen sisältöä avattaisiin enemmän. Näihin konkreettisina keinoina annettiin erilai-

set tempaukset, promot sekä sesongit. Lisäksi haluttiin, että personal trainereilla 

olisi kuntosalilla parempi näkyvyys esimerkiksi yhtenäisellä vaatetuksella. (Liite 

10.) 

 

Toinen keskeinen suuremmista yhtäläisyyksistä oli kynnys ottaa yhteyttä sekä 

asiakaskokemus, joka on kokemusten kanssa yhteneväinen saatavuuden kehit-

tämisessä. Tämä ilmeni siinä, että asiakkaat kehittäisivät saatavuuden helpotta-

mista, jolloin kynnys käyttää palvelu olisi matalampi. Lisäksi mainittiin erilaiset 

vertaistukiryhmät, joilla voisi aloittaa harjoittelemisen sekä ryhmävalmennuksen. 

Mainittavina asioina voidaan pitää myös ideaa, jossa harjoitellaan personal trai-

nerin mukana sekä asiakkaiden ja personal trainerin välinen keskustelufoorumi. 

Yhteenvetona voidaan asiakkaiden kehitysideoista todeta kokemusten myötä yh-

teneväisyyksiä palvelun näkyvyyden, tietoisuuden sekä saatavuuden kehittämi-

nen. (Liite 10.) 

7.2 Palvelupolun kehittämiskohteet 

Seuraavaan tutkimustehtävään saatiin vastukset ensimmäisenä kyselyhaastatte-

luun vastanneiden asiakkaiden vastauksista, joita jalostettiin learning cafe -tilai-

suudessa Esportin henkilöstön toimesta. Asiakkaiden vastausten keskeisimmät 

kehittämisideat olivat internetsivujen kehittäminen modernimmaksi sisältäen asi-

akkaan mahdollisuuden itsenäiseen ajanvaraukseen. Internetsivujen lisäksi asi-

akkaat kehittäisivät palvelun hyödyntämistä älypuhelimilla esimerkiksi applikaa-

tion lanseeraamisella. Sähköisten palveluiden kehittämisen lisäksi  isoksi tee-

maaksi nousi palvelun kohdentamista esimerkiksi jollekin tietylle ihmisryhmälle. 

Esimerkkinä annettiin tarjouksien tekeminen myös vanhoille asiakkaille. (Liite 

10.) 
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Learning cafe -tilaisuudessa muodostettiin kolmen eri pöytäkunnan toimesta 

kolme palvelupolkua. Ensimmäisessä palvelupolussa on selkeästi lähdetty ra-

kentamaan hierarkkisella mallilla kuvaaja joka kuvaa aluksi esipalvelun ja päättyy 

jälkipalveluun. (Liite 12.) Ensimmäisestä palvelupolusta voi havaita esipalvelusta 

ensimmäisen kehityskohteen, joka pöytäkunnalla nousi esille. Ensimmäinen ke-

hityskohde olisi turvallisuuden ja luottamuksen syntyminen madaltamalla asiak-

kaan kynnystä olla yhteydessä. Lisäksi ajatuksena tarjotaan myös vaihtoehtoa, 

jossa asiakas tapaisi ensimmäisellä kerralla myyjän sijaan personal trainerin. Sa-

maa ajatusta käytetään palvelupolun seuraavassa kohdassa, jossa nostetaan 

pohdintaan auttaisiko asiakkaan jäseneksi liittymiseen se, että näkisi personal 

trainerin ensin. Näin ensimmäisessä palvelupolussa kehityskohteen ajatusta vie-

dään pidemmälle siinä, että pohditaan miten asiakkaan tarve sekä asiakkaalle 

sopiva personal trainer kohtaisivat. Yhteenvetona voidaan havaita, että kehitys-

kohteiksi nousivat asiakkaiden vaivattomuus ja turvallisuus ottaa yhteyttä esipal-

velussa sekä ydinpalvelussa personal trainerin ja asiakkaan välinen kohdennus 

sekä tarpeen täyttäminen. (Liite 12.) 

 

Toisen pöytäseurueen muodostamassa palvelupolussa lähdettiin rakentamaan 

ajatuskarttaa. Palvelupolkujen erilaisuus mahdollisti useita näkökulmia ja tilaisuu-

den ohjaajana annoin vapaat kädet palvelupolkujen mallin kuvaukseen. Näin 

mahdollistin vapaan ajatusten vaihtamisen, joka nostaisi luovuutta esiin. Toi-

sessa palvelupolussa lähdettiin ajatuskartan mallilla kuvaamaan asiakkaan polku 

alussa, aikana ja jälkeen. Asiakkaan polun alussa kehittämiskohteiksi nousi en-

simmäisen palvelunpolun tavoin kohdentaminen. Eli miten saadaan kohdennet-

tua asiakkaiden tarpeiden mukaan asiakkaalle oikea personal trainer. (Liite 13.) 

Lisäksi kehityskohteeksi annettiin palvelupolun alussa markkinointi eli missä ka-

navissa halutaan näkyä. Myös kehityskohteena nostettiin työtekijöiden perehdy-

tys Esportin arvoihin sekä siihen, miten Esport luo kilpailuedun personal training 

-palveluilla.  

 

Toisessa palvelupolussa niin sanotun ydinpalvelun aikana kehityskohteeksi mai-

nittiin treeniapplikaatio. Treeniapplikaatiolla mahdollistettaisiin asiakkaan ja per-

sonal trainerin välinen seuranta. Lisäksi kehityskohteeksi nostettiin laatu joka hel-
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pottaisi palvelun tarjoamista jatkossa. Laadukkaan palvelun kehittämiseksi pal-

velupolussa annetaan vastauksena personal trainereiden rekrytointiin ja koulu-

tukseen panostaminen. Niin sanotun ydinpalvelun aikana nähtiin myös tärkeäksi 

asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen sekä jatkuva yhteydenpito asiakkaaseen. 

Näin luotaisiin hyvät olosuhteet jatkomyynnin kannalta. Varsinaisesta ydinpalve-

lusta siirryttäessä kohti jälkipalvelua ilmeni kehityskohteiksi yhteydenpito asiak-

kaisiin. Yhteydenpidolla saataisiin arvokasta palautetta palvelun toimivuudesta ja 

kehityskohteista. Lisäksi mainittiin personal trainerin tavoite ymmärtää päästää 

irti asiakkaasta. Näin palvelua ei yritetä tyrkyttää tai myydä, jos asiakkaan tarve 

on jo täyttynyt tai jos asiakkaan ja personal trainerin välinen yhteistyö ei toimi. 

Lopuksi ajatuksena kilpailuedun luomiseen annettiin seurantapaketti, jonka tar-

koituksena on kohdentaa tarve tietylle asiakasryhmälle.  

 

Toisen palvelupolun yhteenvetona voidaan kehityskohteiksi nostaa palvelun koh-

dentaminen, niin että asiakkaalle löydetään hänen tarpeille sopiva personal trai-

ner. Esportin tulisi kehittää personal trainereiden rekrytointia, perehdytystä sekä 

koulutusta. Lisäksi tulisi kehittää personal training -palvelun näkyvyyttä eri kana-

vissa. Kehityskohteiden yhteenvetona nostettiin asiakkaan ja personal trainerin 

välinen seuranta, yhteydenpito sekä palautteen kerääminen. Lopuksi kilpailuetua 

synnytetään seurannalla ja yhteydenpidolla. Asiakkaiden tarpeet tulisi tunnistaa, 

huomioida ja kohdentaa heti asiakassuhteen alussa. (Liite 13.)  

 

Kolmannessa palvelupolussa luotiin kahteen edelliseen nähden taas erilainen lä-

hestymistapa. Tässä palvelupolussa lähdetiin pohtimaan koko prosessia ydinky-

symyksen kautta, eli millainen palvelu auttaisi luomaan paremman kokemuksen. 

Niin sanottuna esipalvelun ensimmäisenä kehityskohteena olisi personal traine-

reiden personointi. Näin jokaisesta personal trainerista luotaisiin näkyvyyden li-

säämiseksi oma persoona. Persoonallisuuden esittämisellä tehtäisiin personal 

trainereista helpommin lähestyttäviä. Helppo lähestyttävyys pienentää asiakkai-

den kynnystä tehdä varausta. Lisäksi palvelun yhtenäistämiseksi työtekijöiden tu-

lisi käydä jokaisen personal trainerin ohjauksessa, jolloin heillä olisi helpompaa 

markkinoida omien kokemusten kautta ja löytää asiakkaiden tarpeiden kautta 

heille sopivat personal trainerit. (Liite 14.) 
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Ydinpalvelussa kehityskohteiksi nousi asiakaan kuuntelu sekä palvelun laatu. Ke-

hityksen kohteena tulisi kannustaa erilaisten asiakastyyppien tunnistamiseen, jol-

loin helpotetaan lisämyyntiä. Lisäksi jokaisen ilmaisen tapaamisen jälkeen tulisi 

olla palautekysely. Jälkipalvelussa tulisi kehittää niin sanottua asiakashuoltoa, 

jonka tarkoituksena on pitää yhteyttä asiakkaaseen. Lisäksi pohdittiin asiakas-

huollon yhteyteen seurantaa, jossa tietyillä kriteereillä huomataan, että jos asia-

kas ei ole tapaamisen jälkeen kiinnostunut palvelusta, niin häneen ollaan yhtey-

dessä myöhemmin uudestaan. (Liite 14.) Kyselyhaastattelusta nousi yhteenve-

tona asiakkaiden vastauksista palvelun näkyvyyden, tietoisuuden sekä saatavuu-

den kehittäminen. (Liite 10.) Yhteenvetona kolmesta palvelupolusta nousee seu-

raavia keskeisiä kehityskohteita.  

 

• Asiakkaiden helppous ja turvallisuus ottaa yhteyttä 

• Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja kohdentaminen  

• Tarpeen mukaan kohdentaminen oikealle personal trainerille 

• Personal trainereiden rekrytointia, perehdytys sekä koulutus 

• Persona training -palvelun näkyvyys eri kanavissa 

• Asiakkaan seuranta, yhteydenpito sekä palautteen kerääminen. 

• Personal trainereiden personointi näkyvyyden lisäämiseksi 

• Palvelun yhtenäistäminen 

7.3 Palautekyselyn tulokset 

Sähköisen kyselyn vastauksista voidaan todeta, että asiakkaat kokevat palvelun 

olevan paremmin näkyvillä uudistettujen internetsivujen myötä. Vastausten pe-

rusteella personal training -palvelun näkyvyys on parempi ja sivut ovat selkeät 

sekä yhdenmukaiset verrattuna aikaisempaan. Personal trainerit ovat selkeäm-

min esillä ja sivuilla on panostettu tietoisuuden lisäämiseen personoimalla jokai-

sen personal trainerin esittelyä. Lisäksi tuli positiivisia mainintoja hinnaston ja pal-

velun sisällön markkinoinnista sekä erityismaininta hyvin lähestyttävistä kuvista. 

Asiakkaiden vastausten perusteella voidaan arvioida kehittämistehtävän onnistu-

neen lisäämään personal training -palvelun näkyvyyttä sekä tietoisuutta.  
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Asiakkaiden kehittämisehdotukset tulevaisuudelle olivat selkeästi saatavuuden 

mahdollistaminen. Vastausten perusteella toivottiin, että uudistetut internetsivut 

olisivat käyttäjäystävällisemmät. Personal training -palvelu on hyvin näkyvillä ja 

tietoa palvelusta on asiakkaiden mielestä tarpeeksi. Silti osa vastaajista raportoi 

sivujen olevan selkeästi vielä kesken ja haasteeksi palvelun saatavuudelle nou-

see personal trainerin taustojen raskas läpikäyminen.  Itselleen sopivan personal 

trainerin valitsemisen helpottamiseksi toivottiin erityisosaamisen sekä kiinnostuk-

sen mainintaa. Asiakkaat kokivat vaivalliseksi käydä jokaisen personal trainerin 

taustat läpi löytääkseen tarpeitaan vastaavan osaamisen. Lisäksi mainittiin saa-

tavuuden lisäämiseksi esimerkkejä, mitä personal training -tapaamisen voisivat 

parhaimmillaan olla. Prosessin jatkokehittämisehdotuksena Esportin tulisi kehit-

tää internetsivujen personal training -osion sisällön markkinointia, jotta asiakkaat 

löytäisivät tarpeilleen sopivan personal trainerin. 
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8 POHDINTA 

8.1 Kehittämistyön keskeisten tulosten tarkastelu 

Asiakkaiden kokemuksista voidaan vastata tutkimustehtävän ensimmäiseen ky-

symykseen, miten Esportin asiakkaat kokevat personal trainer -palvelun. Esportin 

asiakkaat kokevat palvelun monipuolisena kokonaisuutena, johon kuuluu lisäpal-

veluiden kuten kuntotestauksen hyödyntäminen. Lisäksi kokemuksia syntyi per-

sonal trainereiden monipuolisuudesta sekä ammattitaidosta. Lopuksi asiakkaat 

olivat tyytyväisiä, ettei palvelua tyrkytetä sekä se on hyvin tarjolla siitä kiinnostu-

neelle. Asiakkaiden kokemuksista voidaan nostaa Esportin personal training -pal-

veluiden haasteeksi näkyvyyden lisääminen, palvelun tietoisuuden kehittäminen 

sekä palvelun saavutettavuus. (Liite 9.)  

 

Toinen kehittämistehtäväni etsi vastausta kysymykseen, miten Esportin tulisi ke-

hittää personal training -palveluita. Vastukseksi Esportin tulisi kehittää palvelun 

näkyvyyttä eri kanavissa markkinoimalla palvelun sisältöä. Palvelun sisällön 

markkinoinnilla tietoisuus palvelusta lisääntyisi, jolloin asiakkaiden kynnys ottaa 

yhteyttä madaltuisi. Lisäksi palveluita markkinoidessa tulisi painottaa palvelun 

saatavuutta, jolloin kun asiakas kiinnostuu palvelusta, niin palveluun yhteyden 

ottaminen tai palvelun ostaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Esportin tulisi 

kehittää eri asiakasryhmien tunnistamista, jolloin asiakkaiden tarve kohtaisi hä-

nelle sopivan personal trainerin. Näin palvelusta tulisi yhtenäisempi ja asiakkaan 

sekä personal trainerin välinen yhteydenpito ja vuorovaikutus mahdollistaisi pa-

lautteen keräämisen palvelusta ja sen jatkokehittämisen. 

 

Kehittämistyössä käytetty palvelumuotoilun prosessi toimi tässä kehittämistyössä 

kiitettävästi. Kehittämistyön tulosten perusteella voidaan todeta, että Esport sai 

yrityksenä valtavasti tietoa asiakkaiden tarpeita ja tulevaisuuden kehityskohteita. 

Kehitysprosessi sellaisenaan toimisi useissa samankaltaisissa tilanteissa, kun ar-

vioidaan yrityksen toimijoiden kanssa yrityksen resurssit toteuttaa palvelumuotoi-

lun prosessi. Arvioinnin tueksi toteutettu sähköinen palautekysely täytti tarkoituk-

sensa ja saimme varmuuden kehitysprosessin onnistumisesta sekä suunnan pal-

velun kehittämiselle jatkossa.  
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8.2 Arviointi 

Jokaisessa arvioinnissa tulisi prosessiin osallistuneiden olla osana arviointia. 

Tässä kehittämistyössä olen itse tutkijana mukana prosessin kehittämistä ja pyrin 

jatkoa ajatellen arvioimaan onnistumiset ja kehityskohteet. Kehittämistyön luotet-

tavuutta lisätään, sillä että tekijä reflektoi omaa tekemistään ja osallistuu arvioin-

nin toteutukseen. Tärkeänä pidetään oman oppimisen arviointia eli itsearviota, 

jolloin tekijä arvioi omat tulevaisuuden kehityskohteensa. (Räkköläinen 2011, 79.) 

Palvelumuotoiluprosessin yhtenä onnistumisen kriteerinä voidaan pitää osallista-

mista. Prosessi vaatii toimiakseen organisaation toimijoiden tuen, jotta kehittämi-

seen sitoudutaan. Oma käytännön tekeminen oli kiitettävällä tasolla, sillä toimin 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa Esportin eri toimijoiden kanssa, jotta kehittämis-

työn palveluprosessin vaiheet kehittyivät osana Esportin strategiaa.  

 

Luottamuksen syntyminen rohkaisee verkoston jäseniä yhteiseen jakamiseen 

sekä mahdollistavat erilaiset viestinnän keinot, jotka tähtäävät yhteiseen tavoit-

teeseen. Luottamuksen syntymisellä vaikutetaan verkoston osallistujien käyttäy-

tymiseen ja luovuuteen. (Fleming & Marx 2006, 11.) Kehittämistehtävän myötä 

oma verkostoituminen on kehittynyt huomattavasti ja ymmärrän paremmin mitä 

palvelumuotoilun kaltaisen prosessin onnistuminen vaatii. Toimintani kehittämis-

työssä on päämäärätietoista ja erittäin suunnitelmallista. Kiinnostukseni aihetta 

kohtaa mahdollisti hyvin organisoidun tekemisen ja aikatauluissa pysymisen. 

Koin, että kehittämistyön itsenäinen tekeminen edesauttoi hyvin suunnitellun ja 

toteutetun kehittämistyön. En kokenut kehittämistyön aikana yllättäviä tilanteita ja 

käytännön tilanteiden hallinta toimi kiitettävällä tasolla. Uskon, että tähän vaikutti 

paljon Esportin toimijoiden välinen saumaton yhteistyö ja kehittämiselle otollinen 

salliva ilmapiiri. 

 

Kehittämistyön aiheen ajankohtaisuus mahdollisti kansainvälisen tiedon sisäistä-

mistä. Oma tiedollinen osaaminen kehittyi ja koin että osaan nyt kehittämistyön 

jälkeen lähestyä aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja kehittämisprosesseja syventy-

neellä asiantuntijuudella. Palvelumuotoilun on erinomainen tapa kehittää palve-

luita, sillä palvelumuotoilulla vältytään mahdolliset lanseerauksen jälkeiset haas-

teet, koska palvelua muokataan asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Lisäksi oman 

käytännöntietotaidon sekä teoriatiedon yhdistäminen kehittyi ja osaan käsitellä ja 
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omaksua tutkimustietoa huomattavasti monipuolisemmin sekä rakentaa siitä käy-

tännön toimintaa. Tulevaisuudessa kehittäisin vielä käytännön osaamista ja teo-

riatiedon yhdistämistä isommalla mittakaavalla. Kokemuksen kautta uskon, että 

pystyn laajentamaan osaamistani vielä entisestään.  

 

Kehittämistyön aluksi en kokemuksen puutteesta ajatellut palvelumuotoilun ole-

van kovin työläs prosessi. Kuitenkin kehittämistyön jälkeen ymmärrän ja sisäistän 

prosessin ydinasian. Palvelumuotoilu merkitys ja hyödyllisyyttä on vaikea aliarvi-

oida, sillä asiakkaiden mielipiteillä palvelun käyttäjinä on merkitystä. Palvelumuo-

toilu on vielä suhteellisen tuore ilmiö ja sen yhdistäminen personal training -pal-

veluiden kehittämiseen vaati paljon luotettavien lähteiden etsintää. Lisäksi kun 

yhdistetään molempien aiheiden tuoreus yhtälöön, jossa samaan aikaan aloitin 

työskentelyn Esportille, niin voin todeta, että näin todella paljon vaivaa etsimällä 

sen korkeimman kohdan mistä aion aidan ylittää. Toisaalta itseni tuntien en olisi 

tyytynyt vähempään. 

8.3 Kehittämistyön eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimusetiikka niin kuin etiikka yleisesti ohjaa sitä mitä tutkija moraalisesti pitää 

oikeana ja mitä vääränä. Varsinkin eettinen ajattelu tutkimuksissa vahvistaa ky-

kyä pohtia omien sekä yhteisön arvojen kautta sitä mikä on oikein ja mikä väärin. 

Aineiston hankinnassa ja haastattelujen läpiviennissä tutkijan tulee olla tietoinen 

tutkimustyötä koskevista eettisistä ratkaisuista ja vastattava niistä. Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunnan ohjeistus hyvistä tieteellisistä käytännöistä lisää tutki-

muksen uskottavuutta ja luotettavuutta. Tutkimuksessa tulee kiinnittää erityistä 

huomiota seuraaviin asioihin. Saatujen tulosten tallentamisen huolellisuus, tark-

kuus tutkimustyössä, rehellisyys tulosten arvioinnissa, avoimuus tutkimuksista 

saatavista tuloksista, asianmukaisuus lähteiden merkinnässä sekä antaa kunnia 

muiden tutkijoiden työlle. Vaikka lopulta jokainen tutkija itse vastaa ohjeistuksen 

noudattamisesta, niin tulee ottaa huomioon koko tiedeyhteisö sekä organisaatio, 

jolle tutkimusta suorittaa. (Kuula 2011, 21,26, 34–35.)  

 

Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa tutkijan velvollisuuksia, mitä hänen tulee 

noudattaa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä kohtaan. Yhteisöä joka tutkimuk-

sen suorittaa, ammattiyhteisöä kohtaan sekä mahdollista tilaajaa tai rahoittajaa 
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kohtaan. Tutkimusta on hyvä myös tarkastella yhteiskunnan tasolla, jolloin tutki-

musta koskevat ohjeet toimivat tutkijayhteisöä säätelevänä tekijänä, jota lainsää-

däntö rajoittaa. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto. 2018a, 7.) Humanisti-

sessa tutkimuksessa tulee tukijan noudattaa tiettyjä eettisiä periaatteita. (Kuvio 

6.) Yleisten periaatteiden tarkoitus on antaa tutkijalle ohjeistusta ja lopulta tutkijan 

omalle vastuulle jää niiden noudattaminen. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineu-

vosto. 2018a, 8.) 

 

Tutkimuksesta tekee eettisesti hyväksyttävää silloin, kun tutkimuksen toteuttami-

seen on käytetty hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta. Hyvä tieteellisen käy-

tännön noudattaminen lisää tutkimuksen laatua ja uskottavuutta. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012, 6.) Kehittämistyössäni noudatin hyvän tieteellisen 

käytännön eettisiä periaatteita kunnioittamalla tutkimukseen osallistuvien itse-

määräämisoikeutta. Tämä toteutui sillä, että tutkimukseen osallistuttiin nimettö-

mänä ja tutkimukseen osallistumisesta tai kysymyksiin vastaamisesta pystyi kiel-

täytymään aineistonkeruun aikana. Vaikka osallistujat pystyivät osallistumaan 

palkinnon arvontaan, niin varmistin yksityisyyden leikkaamalla vastaajien nimet 

pois haastattelulomakkeesta. Yksityisyyden ja tietosuojan mukaisesti tutkimuk-

seen osallistuneiden arvontalaput tuhottiin välittömästi arvonnan jälkeen. (Am-

mattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2018b, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Hyvän tieteellisen käytännön eettiset periaatteet Ammattikorkeakoulujen rehto-
rineuvosto (2018a, 8) 
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Tutkimuksen luottavuudella tarkoitetaan sitä, että kuinka johdonmukaisesti tutki-

muksen tulokset pystytään monistamaan samanlaisilla menetelmillä. Eli käytän-

nössä pystytäänkö tutkimuksen tulokset toistamaan ja edustavatko tulokset tut-

kimukseen osallistuneiden kokonaisuutta. Mikäli näin on, niin voidaan todeta tut-

kimusmenetelmät ja tutkimustulokset luotettaviksi. (Golafshani 2003, 598.) Han-

kaluuden tästä tekee tutkimuskohteiden taustat juuri sinä hetkenä, kun aineistoa 

kerätään. Jokaisella meistä on oma historiamme ja sinä hetkenä siinä tilanteessa 

kerätty tieto on sellaisenaan ainutlaatuista. Kysymykseksi herää, että voidaanko 

luotettavuutta mitenkään todentaa, mikäli ei olla varmoja saataisiinko samoilla 

metodeilla samanlaisia tuloksia muissa samankaltaisissa tilanteissa.(Checkland 

& Holwell 1998, 17.) 

 

Laadullisen tutkimuksen arviointia arvostellaan tieteelliseen kurinalaisuuteen 

vaillinaisuudesta. Perusteluna annetaan sen menetelmällisyyden heikot lähtö-

kohdat sekä analyysimenetelmien havaintojen perustuminen tutkijan mielipitei-

siin ilman puolueettomuutta. Laadullisista tutkimuksista puuttuu selkeä menetel-

mällinen yksimielisyys, jota varjostaa arvioinnin hajanaisuus. (Noble & Smith 

2014, 1.) Tutkimuksen luotettavuuden lisäksi voidaan arvioida tutkimuksen päte-

vyyttä. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että mittaako tutkimus sitä mitä sen oli alun 

perin tarkoitus mitata. Lisäksi voidaan arvioida kuinka rehellisiä tutkimuksen tu-

lokset ovat. Eli käytännössä vastataanko tutkimustehtäviin tällä tutkimuksella. Tä-

hän arviointiin voidaan käyttää tutkimukselle esitettäviä arvioinnin kriteereitä tai 

verrata sitä samankaltaisiin tutkimuksiin ja vertailla metodeja sekä tuloksia. 

(Golafshani 2003, 599.) Kun lähdetään toteuttamaan kyselyhaastattelua, tulee 

kysymykseen haastattelutilanne, joka sellaisenaan vaatisi koulutetun henkilön 

sitä suorittamaan. Hyvin kouluttautunut henkilö pystyy vapaaseen tiedonkeruu-

seen ja myötäilemään haastateltavaa vaikuttamatta omalla mielipiteellä asiaan. 

Haasteen haastatteluille tuovat tilanteet, joissa haastateltavat pyrkivät vastaa-

maan jotain sellaista mitä ajattelevat haastattelijoiden haluavan kuulla. Tällöin 

asioiden syvempi merkitys ja haastateltavien oikeat mielipiteet jäävät tutkimuk-

sen kannalta saavuttamatta. (Hirsjärvi 2008, 35.)  
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Kehittämistyöni luottavuuden lisäämiseksi olen panostanut seuraaviin asioihin. 

Tämän kehittämistyön suunnitelman olen johdonmukaisesti selvittänyt, mitä me-

netelmiä tulen käyttämään ja miksi juuri nämä menetelmät toimivat tutkimusteh-

tävieni vastausten saamiseen. Vaikka palvelumuotoilun prosessi on sellaisenaan 

ainutlaatuinen, niin tässä kehittämistyössä olen raportoinut mahdollisimman tar-

kasti menetelmät, jotta tutkimus olisi mahdollisimman toistettava. Huomattavaa 

oli, että arvioinnissa nähtiin samankaltaisuutta tuloksissa aikaisempien tutkimus-

ten kanssa. Voidaan todeta tämän kehittämistyön tuloksen luotettaviksi, sillä tut-

kimuksen menetelmillä saatiin perusteelliset vastauksen tutkimustehtäviin. Re-

hellisyyden näkökulmasta kehittämistyön analysointivaiheen työläys mahdollisti 

sen, että tutkimuksen tulokset vastasivat erinomaisesti tutkimustehtäviin.  

8.4 Kehittämistyön merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

Kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää Esportin asiakkaiden kokemuksia sekä 

kehitysideoita personal training -palvelusta. Kehittämistyön tulosten perusteella 

asiakkaiden kokemukset ja kehitysideat palvelusta vastaavat hyvin kehittämis-

tehtävän tarkoitukseen. Esportille on hyvin merkittävää tietää palvelun käyttäjien 

kokevan palvelun monipuolisena ja Esportin personal trainerit ammattitaitoisina. 

Tutkimusten perusteella palvelun laadun ylläpitäminen mahdollistaa koettua asia-

kastyytyväisyyttä. Esimerkiksi samankaltaisia havaintoja oli (Kuo, Wu & Deng 

(2009, 895) tutkimuksessa, jossa tutkittiin palvelun laadun , arvon sekä asiakas-

tyytyväisyyden merkitystä palvelun jälkeiselle ostoaikomukselle. Tutkimuksessa 

havaittiin, että arvioitu arvo ja asiakastyytyväisyys vaikuttivat suoraan ja positiivi-

sesti oston jälkeiseen aikomukseen. Esportin asiakkaiden kokemuksena palvelua 

arvostettiin, kun sitä ei tyrkytetty heille, vaan tarjottiin palvelusta kiinnostuneelle.  

 

Toinen samankaltainen havainto löytyi Cronin, Brady & Hult (2000, 210–211) tut-

kimuksesta, jossa tutkittiin palvelun laadun, arvon ja asiakastyytyväisyyden vai-

kutusta asiakkaiden käyttäytymismalleihin palveluympäristöissä. Tutkimuksen tu-

losten perusteella on todisteita siitä, että palvelun laatu, arvo ja asiakastyytyväi-

syys vaikuttavat suoraan asiakkaiden käyttäytymismalleihin. (Cronin, Brady & 

Hult 2000, 210–211.) Esportin arvoissa nostetaan esille tyytyväinen hyvinvoiva 

asiakas. Kehittämistyön tuloksena voidaan todeta, että syventyneen asiakasym-



52 

 

märryksen johdosta Esport tuottaa asiakkailleen arvojen mukaista palvelua. Ke-

hittämistyön tarkoituksen ja tavoitteen kannalta on merkityksellistä asiakkaiden 

kokemusten perusteella tietää tuottavansa laadukkaita ja ammattitaitoisia palve-

luita.  

 

Kehittämistyön prosessi sellaisenaan mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisia ta-

poja kehittää palveluita. Yhteistoiminnalliset osallistavat menetelmät toimivat or-

ganisaation henkilöstön panoksella hyvin, silloin kun organisaation toimijat sitou-

tuvat kehittämiseen. Henkilöstön osaamisen siirtäminen organisaation käyttöön 

on haaste ja osallistavien menetelmien hyödyntäminen mahdollistaisi yksilöiden 

sisäisen asiantuntijuuden ja kokemuksen jakamisen koko organisaatiolle. (Hau, 

Kim & Lee 2016, 295–296.) Esport voisi kehittää yleiseksi käytännöksi osallista-

vien menetelmien kehittämisen, niin koko organisaation osaaminen saadaan val-

jastettua kehitykseen. Kehittämistyön perusteella valmiudet osallistavien mene-

telmien hyödyntämiseen ovat olemassa. Seuraava kehittämistehtävä voisi kes-

kittyä Esportin sisäiseen kehittämiseen osallistavien menetelmien avulla.  

 

Toinen jatkotutkimusaihe nousee palvelupolkujen kehittämiskohteista. Asiak-

kailta saatujen arviointien perusteella Esportin uudistetut internetsivut eivät vas-

taa vielä saatavuuden kehityskohteeseen. Personal training -palveluiden saata-

vuuden tulisi olla käyttäjäystävällisempää, jolloin palvelusta kiinnostuneiden kyn-

nys ottaa yhteyttä helpottuisi. Palvelumuotoilun prosessin kautta uusi palvelupro-

sessi alkaisi alusta, jolloin pyrittäisiin saavuttamaan asiakkaiden kanssa uusi sy-

vempi asiakasymmärrys. Näin ollen prosessi lähtisi liikkeelle uudella tutkimuk-

sella, jolla kartoitettaisiin asiakkaiden kehitysideoita käyttäjäystävällisemmälle 

palvelulle. Palvelumuotoilun avulla seuraava kehittämistehtävä voisi olla, että mi-

ten personal training -palvelusta saataisiin käyttäjäystävällisempi.  

 

Personal training -palveluille on selkeä tarve. Kehittämistyössä yhä laajempi käyt-

täjäkunta oli mukana antamassa mielipiteensä palvelun kehittämiseen. Voidaan 

siis todeta, että jollain tasolla personal training -palvelut kiinnostavat, vaikka ko-

kemusta palvelusta ei sellaisenaan ole. Mielenkiintoa herättää ajatus siitä, että 

saadaanko palvelun jatkuvan kasvun myötä uusia tutkimuksia aiheesta. Laajen-

tumisen myötä personal training -palvelu monipuolistuu ja levittäytyy useammalle 
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sektorille vaikuttamaan väestön hyvinvointiin. Uskon että lisääntyvän tarpeen 

myötä personal trainereiden koulutus tulee muuttumaan ja vaatimaan yhä enem-

män osaamista. Selvää on, että tarjonnan kasvaessa tulee personal training -

palveluita tarjoavien tahojen elää muutoksessa mukana. Personal training -pal-

velut ovat tulleet jäädäkseen ja palvelun jatkon kannalta on selvää, että laadukas 

palvelu tarvitsee toimiakseen asiakkaiden kokemusten kartoittamista ja niihin 

reagoimista.  
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