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Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyys ja sen tarkoituksena on selvit-

tää Puutavaraliike Juha Sakarin asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen 

aluksi käsiteltiin teoriaosassa puurakentamista ja alan suhdannenäkymiä Satakun-

nassa. 

 

Opinnäytetyön teoriaosassa pohdittiin mistä muodostuu asiakastyytyväisyys ja mitkä 

tekijät vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen, sekä miten asiakastyytyväisyyttä yleensä 

seurataan. Palvelun laatu on myös merkittävä tekijä, kun puhutaan asiakastyytyväi-

syydestä. Mistä palvelu muodostuu ja mitkä tekijät vaikuttavat palvelun laatuun ja 

miten palvelun laatua voidaan mitata, olivat kysymyksiä, joihin myös opinnäytetyös-

sä haettiin vastauksia.  

 

Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuk-

sena. Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2011 ja vastaukset analysoitiin Statisti-

ca tilasto-ohjelmalla. Tutkimuksen tulokset ja yhteenveto ovat salaisia ja ne rapor-

toidaan ainoastaan toimeksiantajalle. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa yrityksen asiakkaiden asiakastyy-

tyväisyydestä ja auttaa parantamaan palvelun laatua. Tutkimuksella pyritään selvit-

tämään nykyinen palvelun laadun taso ja miten yritys voi sitä jatkossa parantaa.   
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The aim of this bachelor’s thesis is customer satisfaction and its purpose was to 

study customer satisfaction in Puutavaraliike Juha Sakari. At the beginning, the the-

ory part dealt with wood construction industry and the business outlook in Sata-

kunta.  

 

In the theory part of the thesis, customer satisfaction, factors that affect customer 

satisfaction and how customer satisfaction in general can be monitored were dis-

cussed. The quality of service is also an important factor when it comes to customer 

satisfaction; what a service consists of, which factors affect the quality of the service 

and how service quality can be measured were the questions which the thesis sought 

answers to. 
 

The empirical section of the study was carried out as a quantitative research. For the 

chosen group of people, questionnaires wewr sent in an electronis format, and it was 

also possible to respond to the survey in the company. The data was collected in the 

autumn of 2011 and responses were analyzed by Statistica statistical software. The 

results and a summary of the research are confidential and they are reported only to 

the client.  
 

The purpose of this study is to provide information about the company’s customer 

satisfaction and help improve the quality of service. The study aims to determine the 

current level of service quality and how the company can continue to improve it. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Puutavaraliike Juha Sakarin asiak-

kaiden asiakastyytyväisyyttä ja tavoitteena on luoda asiakastyytyväisyystutkimukses-

ta yritykselle pysyvä asiakaspalautetyökalu. Tutkimuksen teoriaosassa käsiteltiin 

aluksi puurakentamista ja alan suhdannenäkymiä sekä rakentamisen talousnäkymiä 

seutukunnassa. 

 

Opinnäytetyössä pohdittiin mistä muodostuu asiakastyytyväisyys ja mitkä tekijät 

vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen, sekä miten asiakastyytyväisyyttä yleensä seura-

taan. Palvelun laatu on myös merkittävä tekijä, kun puhutaan asiakastyytyväisyydes-

tä. Opinnäytetyössä käsitellään palvelun muodostumista ja sitä, mitkä tekijät vaikut-

tavat palvelun laatuun ja miten palvelun laatua voidaan mitata. Jokaisella asiakkaalla 

on omat odotuksensa jokaisesta palvelutilanteesta. Asiakkaan odotukset eivät aina 

kohtaa koetun palvelun laadun kanssa. Tämän vuoksi johtamisella ja osaavalla, hyvin 

motivoituneella henkilökunnalla on suuri merkitys palvelutapahtuman laatuun.     

 

Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuk-

sena. Tutkimusprosessissa yritys määritteli olemassa olevan ongelman ja sen perus-

teella johdettiin tutkimukseen kysymykset.  Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 

2011 ja vastaukset analysoitiin Statistica tilasto-ohjelmalla. Asiakastyytyväisyystut-

kimuksen tulokset ja johtopäätökset ovat salaisia ja ne raportoidaan ainoastaan toi-

meksiantajalle. 

 

Puutavaraliike Juha Sakari on perustettu Huittisiin vuonna 2004. Tuotevalikoimissa 

on tällä hetkellä rakennustarvikkeet, listat, paneelit, raakasahatavara, höylätyt tuot-

teet, villat, kipsilevyt maalit, saunanovet ja erilaiset vanerituotteet. Välitystuotteina 

myydään myös sisä- ja ulko-ovia, Domus-ikkunoita, huvi- ja puumajoja sekä katto-

tuoleja.  Palvelutuotantona yrityksellä on tuotteiden maalauspalvelu, johon investoin-

tiin maalauskone vuonna 2010. Yritys työllistää kaksi henkilö yrittäjän lisäksi. 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksesta onnistuttiin löytämään yritykselle pysyvä työkalu, 

vaikka se kaipaakin vielä kehitettävää. Vaikka yrityksessä on panostettu asiakaspal-
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veluun, niin sitä ei voi koskaan korostaa liikaa. Opinnäytetyön teoriaosuus auttaa 

ymmärtämään palvelun laadun merkityksen yritykselle ja sen työntekijöille. Yksit-

täisten tulosten vastausten perusteella ei voida vielä tehdä kovin suuria johtopäätök-

siä, mutta kun työkalua kehitetään pitkäjänteisesti ja tuloksia seurataan ja analysoi-

daan, on siitä jatkossa varmasti yritykselle yhä enemmän hyötyä. 

2 PUURAKENTAMINEN JA SUHDANNENÄKYMÄT 

2.1 Puurakentamisen näkymät 

Taloudellinen taantuma alkoi näkyä puualan toimialatilastoissa vuoden 2008 loppu-

puolella ja sen seurauksena puurakentaminen väheni Suomessa. Rakennustuotannon 

laskuun vaikutti liike- ja toimistorakennusten, sekä julkisten palvelurakennusten ra-

kennuslupien määrän väheneminen. 

 

Joulukuun 2010 aikana rakennuslupia myönnettiin vajaat 32 % vähemmän kuin edel-

lisenä vuonna ilmenee Rakennus- ja asuntotuotannon tilastoista. Tilasto kuvaa koti-

maisen rakennustoiminnan määrää ja tuotannon volyymia, jotka ovat rakennusluvan-

varaista toimintaa.  

 

Kuviossa 1 on esitetty uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja sen vuosimuutos pro-

sentteina. Volyymi-indeksillä on kuvattu kiinteähintaisen arvon muutosta vertai-

luajankohtaan verrattuna. Tilastossa ei ole kuitenkaan huomioitu niitä muutos- ja 

korjaustöitä, jotka edellyttävät rakennuslupaa. Kuviossa on verrattu asuinrakennusten 

muutosta prosentteina muihin rakennuksiin. Kuviossa on selkeästi havaittavissa 

asuinrakennustuotannon lasku vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen jälkeen, kun 

taas muiden rakennusten uudisrakentaminen vielä kasvoi vuoden 2007 aikana. 

Vuonna 2005 volyymi-indeksi oli 100. (Tilastokeskus 2011.) 
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Kuvio 1. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi prosentteina. (Tilastokeskus 2011.) 

 

Uudisrakentaminen aloitti kasvunsa vuoden 2009 puolenvälin jälkeen ja vuoden 

2010 viimeisellä neljänneksellä kasvu oli 29,4 %. Asuinrakennusten kasvu oli 49,6 

% ja liike ja toimistotilojen kasvu oli 11,5 %. Teollisuus- ja varastorakentamisen 

kasvu oli 7,4 %.  

 

Vuona 2004 ympäristöministeriö asetti työryhmän miettimään tavoitteita puunkäytön 

edistämiseksi Suomessa ja sen lähialueilla. Työryhmän tavoitteena oli selvittää puu-

rakentamiseen liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia. Tarkoituksena oli miettiä ratkaisu-

ja puun käytön lisäämiseen ja puun jalostusasteen nostamiseen. Keinoina tähän ovat 

mm. rahoitusratkaisut, viranomaisohjaus, osaamistason kohottaminen ja kaupunki-

maisten pientalojen alue- ja täydennysrakentaminen. Työryhmän tuloksena syntyi 

puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2004 – 2010. (Tilastokeskus 2011.) 

 

Taulukko 1. Muutokset puunkäytön rakentamisessa 30 vuodessa euroina ja prosent-

teina. (Tilastokeskus 2011.) 

 

  1974 2004 

Puutuotteiden käyttö rakentamisessa, nykyrahassa milj. € 700 1700 

Jatkojalostettujen puutuotteiden osuus ym. arvosta, % 25 45 

Puurunkoisten rakennusten markkinaosuus, % 30 40 

Puurunkoisten rakennusten osuus omakotitaloissa, % 80 85 

Pientaloasuntojen (ok + rivi) osuus uusista asunnoista, % 30 60 
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Taulukossa 1 kuvataan puutuotteiden käytön kehitystä rakentamisessa euroina, jatko-

jalostettujen puutuotteiden prosenttiosuutta arvosta, puurunkoisten rakennusten 

markkinaosuutta prosentteina ja prosenttiosuutta omakotitaloissa sekä pientaloasun-

tojen osuutta uusista asunnoista prosentteina. Taulukon perusteella voidaan todeta, 

että puutuotteiden käyttö on lisääntynyt kolmenkymmenen vuoden aikana 1000 mil-

joonaa euroa. (Puurakentamisen edistämisohjelma 2004 – 2010.) 

 

Puun käyttöä on mahdollista lisätä, mutta se vaatii työryhmän mukaan koko ketjun 

yhteistyötä. Puun käyttö huonekalutuotannossa on merkittävää, mutta laajentuminen 

ja kasvu vaativat kansainvälistymistä. Pakkausteollisuudessa puun käyttö on vähäis-

tä. Puun käytön mahdollisuuksia parantaa tuotteen ympäristönäkökulmat. Tuotteiden 

pintakäsittelyllä, modifikaatiolla ja komposiittirakenteilla, sekä liimapuun käytön 

lisäämisellä voidaan kasvattaa kysyntää. Paras potentiaali nähdään kuitenkin raken-

tamisen sektorilla. (Pöyry 2009.) 

2.2 Seutukunnan talousnäkymät 

Alueelliset toimialanäkymät rakentamisessa Porin seudulla ovat kohtuullisen hyvät.  

Taloustilanteen paraneminen on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että uudisraken-

nushankkeita on käynnissä ja korjausrakentaminen elpyy hiljalleen. Rakennusalan 

tilannetta on parantanut kuntasektorin investoinnit ja rakennusalan elpyminen laman 

jälkeen. Suuri osuus kehityksen paranemisessa Varsinais-Suomessa on Olkiluodon 

ydinvoimalan rakentamisella, sekä muilla julkisilla hankkeilla. (TEM toimialapalvelu 

2011.) 

 

Porin seutukuntaan kuuluvat Huittisten lisäksi Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Meri-

karvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila. ELY -keskuksen raportissa alueellisista 

talousnäkymistä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan koetaan paranevan edellisvuo-

teen verrattuna. Työttömyys on laskenut seutukunnassa kahdeksan prosenttia edellis-

vuoteen verrattuna ja väkiluku on pysynyt suurin piirtein ennallaan. (TEM toimiala-

palvelu 2011.) 
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Alueelliset talousnäkymät rakennusalalla ovat syksyllä 2011 kohtalaisen hyvät. Kun-

tasektorin investoinnit ovat ylläpitäneet rakennusalan hyvää tilannetta ja kuluttajat 

luottavat omaan talouteensa. Vuoden 2011 loppupuolella rakennuspalveluiden enna-

koidaan kasvavan kotitalousvähennyksen ansiosta. (TEM toimialapalvelu 2011.) 

    

Satamittarin tekemässä talouskatsauksessa Satakunnassa rakennusalan liikevaihto on 

ollut nousujohteista vuoteen 2009 saakka, jolloin se kääntyi laskuun. Rakennusteolli-

suus RT ry:n huhtikuussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan rakentaminen 

kasvoi koko maassa, kun Satakunnassa rakentaminen laski verrattuna edellisvuoden 

vastaavaan ajankohtaan. Heinä-joulukuun liikevaihto 2010 oli Satakunnassa – 4,6 % 

ja kokomaassa 5,7 % verrattuna vuoteen 2009. (Porin yliopistokeskus 2010.) 

3 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

3.1 Asiakastyytyväisyyden määritelmä 

Hyvä asiakastyytyväisyys muodostuu yrityksen laadusta, joka on asiakkaille annettu-

jen lupausten pitämistä ja asiakkaista välittämistä. Onnistunut asiakaspalvelutilanne 

ja asiakkaista välittäminen saavat aikaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka ostavat uudel-

leen yrityksen tuotteita ja palveluja. Tyytyväiset asiakkaat ovat yritykselle hyvä 

markkinointikeino, joka alentaa yrityksen markkinointikustannuksia. Siksi yrityksen 

on kiinnitettävä erityistä huomiota asiakkaan antamaan negatiiviseen palautteeseen ja 

asiakkaan kokemaan huonoon laatumielikuvaan. Hyvin hoidettu asiakaspalaute on 

myyntivaltti ja yritykselle tärkeä kilpailukeino. (Grönroos 1998, 64 – 65.) 

3.2 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa merkittävästi se, miten asiakas kokee palvelun tai 

tavaroiden laadun. Asiakkaalla on myös jonkinlainen hintamielikuva tuotteesta. 

Asiakaspalvelutilanne ilmaisee niitä odotuksia ja kokemuksia, jota asiakas odottaa 
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asiakaspalvelutilanteelta. Sitä, mitä asiakas kokee saavansa tuotteen lisäksi, kutsu-

taan nimellä asiakkaan saama lisäarvo. (Ylikoski 2000, 151 – 155.) 

 

Palvelun laatu muodostuu asiakastyytyväisyydestä. Siihen vaikuttaa palveluhenkilös-

tön luotettavuus, reagointialttius, palveluvarmuus, empatia ja palveluympäristöstä. 

Palveluympäristöön vaikuttaa mm. yrityksen toimitilat ja sijainti. Asiakastyytyväi-

syyteen vaikuttavat palvelun laadun lisäksi tavaroiden laatu ja hinta. Palvelutilanne 

on yksittäisen asiakkaan kokema tapahtuma juuri ostohetkellä ja siksi asiakastyyty-

väisyyteen vaikuttavat myös tilannetekijät ja yksilötekijät. (Ylikoski 2000, 152.) 

 

Timo Rope liittää asiakastyytyväisyyden menestystekijäksi, joka on kriittinen menes-

tystekijä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Hän kuvaa asiakastyytyväisyyslaatua 

menestyskierteen osana, johon hyvä asiakaslaatu vaikuttaa. Asiakastyytyväisyyslaa-

tuun vaikuttavat asiat on kuvattu asiakastyytyväisyyden kehänä. (Rope 2002, 283.) 

 

Kuviossa 2 on kuvattu, kuinka korkea asiakastyytyväisyys vaikuttaa hyvään ima-

goon, uusintaostoihin ja sitä kautta yrityksen taloudellinen tulos kasvaa. Positiiviset 

lausunnot parantavat yrityksen imagoa ja tuovat uusia asiakkaita, joka johtavat talou-

dellisen tuloksen kasvamiseen.  Kun taloudellinen tulos on hyvä, niin se vaikuttaa 

hyvään osaamiseen ja hyviin tuotteisiin. Kaikilla näillä on vaikutus myös hyvään 

työilmastoon ja sitä kautta hyviin aikaansaannoksiin ja asiakaslaatuun. Kuvion perus-

teella voidaan todeta, että asiakaslaatu vaikuttaa sekä välillisesti, että välittömästi 

korkeaan asiakastyytyväisyyteen. (Rope 2000, 283.) 
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Kuvio 2. Asiakastyytyväisyyslaatu menestyskierteen osana. (Rope 2000, 283). 

  

Asiakastyytyväisyyttä parannettaessa on huomioitava myös ne tekijät, mitkä vaikut-

tavat asiakastyytymättömyyteen. Kun rakennetaan tai parannetaan asiakastyytyväi-

syyttä, niin pitää huomioida ne keinot, millä voidaan minimoida tyytymättömyysteki-

jät tai korjata ne. Asiakastyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät eivät ole välttämättä 

toistensa vastakohtia. Asiakas on tyytyväinen, kun hänen saamansa palvelu on odo-

tettua parempaa, eli asiakkaan odotukset ovat ylittyneet palvelutilanteessa. Sen sijaan 

asiakas, jonka odotukset palvelutilanteesta ovat olleet alle sen, mitä hän on odottanut, 

on tyytymätön asiakas. (Rope 2002, 283 – 286.) 

 

Hyvät 

tuotteet 

Hyvä 
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Hyvät 

resurssit 

Hyvä 
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asiakaslaatu 

Uusinta-

ostot 

Positiiviset 
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tuttaville 

Hyvä 

imago 
Korkea asiakas-

tyytyväisyys 
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Asiakastyytyväisyys on yritykselle hyvä tavoite, mutta se ei ole riittävä tavoite. Kor-

kea asiakastyytyväisyys auttaa yritystä säilyttämään olemassa olevat asiakkaat ja 

saamaan heistä uskollinen asiakaskunta. Asiakasuskollisuus parantaa yrityksen tulos-

ta, sillä uskolliset asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteista 7 – 10 prosenttia 

enemmän, kuin ei uskolliset asiakkaat. Keskivertoyritys menettää 10 – 30 prosenttia 

asiakkaistaan. (Kotler 2005, 13 - 14.) 

3.3 Asiakastyytyväisyyden seuranta 

Asiakastyytyväisyyden seurantaa on hyvä tehdä asiakkailta saatujen palautteiden tai 

asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Avaintekijänä palautteiden saamisessa on 

yrityksen henkilöstö, joka on suoraan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. On-

gelmana kuitenkin on, että ainakaan suullisia asiakaspalautteita ei juuri kerätä ja kä-

sitellä systemaattisesti. Asiakaspalautteita on hyvä kerätä eri muodoissa, mutta vain 

johdonmukaisesta ja dokumentoidusta asiakaspalautteesta on hyötyä yrityksen sisäi-

sen toiminnan ja asiakassuhteen kehittämiselle. Asiakaspalautetta ei ole aina helppo 

saada tai se saadaan liian myöhään, jolloin asiakas on jo menetetty. Siksi asiakaspa-

lautejärjestelmä olisi tehtävä mahdollisimman helppokäyttöiseksi kaikille asiakkaille. 

(Ylikoski 2000, 170 – 172.)   

 

Markkinointitutkimuksen tarkoituksena on kerätä järjestelmällisesti tietoa, muokata 

ja analysoida sitä. Sen tarkoituksen on tuottaa lisäarvoa päätöksille, jotka koskevat 

markkinointia. Jatkuvan tutkimuksen tekeminen on edellytys siihen, että muutoksia 

voi verrata toiminnassa. (Rope 2000, 421 – 425.)  

4 PALVELUN LAATU 

4.1 Palvelun laadun määritelmä 

Hannu Kuusela määrittelee palvelun näkymättömäksi toiminnaksi, jossa ollaan asi-

akkaan ja palveluyrityksen henkilökunnan kanssa vuorovaikutuksessa. Palvelu ei ole 
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varastoitavaa, vaan se on kulutusta, jonka tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. 

Palvelun tavoitteena on ratkaista asiakkaiden ongelmia ja tuottaa sitä kautta asiak-

kaalle lisäarvoa, hyötyä tai tyydytystä. Palveluille on ominaista, että ne johtavat 

omistusoikeuden muuttumiseen ja ne ovat erillisiä, näkymättömiä toimintoja. Palve-

luille on myös ominaista, että palvelutapahtuma on heterogeeninen. (Kuusela 1998, 

27 - 36.) 

4.2 Palvelun laatuun vaikuttavat tekijät 

Asiakas arvioi yrityksen asiakaspalvelun laadun ja mittaa sitä asiakaspalvelutapah-

tuman jokaisessa vaiheessa. Asiakas on siis palvelun laadun mittari. Lahtinen - Iso-

viita jakaa asiakastapahtuman vaiheet seitsemään osaan. Vaiheet ovat: palveluun 

saapumisvaihe, odotusvaihe, täsmentämisvaihe, myyntikeskusteluvaihe, palvelun 

päätösvaihe, palvelun poistumisvaihe ja asiakkaan jälkihoitovaihe. (Lahtinen & Iso-

viita 1998, 69.) 

 

Asiakkaalle yrityksen palvelu on aina yksittäinen tapahtuma, mielikuva asiakastapah-

tuman vaiheista. Asiakaspalvelutapahtuma perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen kä-

sitykseen palvelutapahtumasta, sekä asiakkaan omiin kokemuksiin. Vaikka yrityksen 

palvelun taso on kaikille samanlainen, niin jokaisella asiakkaalla on palvelutapahtu-

masta omat käsityksensä ja odotuksensa. Jokaisesta palvelutapahtumasta asiakas 

muodostaa omia kokemuksiaan ja mielipiteitään yrityksen toiminnasta. Siksi yrityk-

sen ja sen henkilökunnan tehtävä on luoda jokaisesta palvelutapahtumasta yksittäisen 

asiakkaan odotuksen mukainen. (Rope & Vahvaselkä 1997, 110 – 111.) 

 

Asiakaspalvelutilanne on aina vuorovaikutusta asiakkaan ja palvelutarjoajan välillä. 

Palvelutapahtuman osapuolina ovat asiakas, asiakaspalveluhenkilöstö ja mahdolliset 

muut asiakkaat. Se, millaiseksi asiakkaat kokevat vuorovaikutustilanteen, vaikuttaa 

heidän kokonaisnäkemykseensä palvelun kokonaislaadusta. Palvelun laatu luokitel-

laan Grönrosin mukaan tuotteen tekniseen laatuun tai toiminnalliseen laatuun. Tek-

ninen laatu käsittää tuotteen laadun, kun taas toiminnallinen laatu käsittää palvelu- ja 

tuotantoprosessin. Näistä kahdesta tekijästä asiakas saa kuvan kokonaislaadusta. 

(Grönroos 2001, 99 - 106.) 
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Kuviossa 3 Grönros luokittelee laadun ulottuvuuden ja sen vaikutuksen kokonaislaa-

tuun ja imagoon. Markkinointiviestinnällä vaikutetaan asiakkaan odotuksiin palvelun 

laadusta mm. mainonnalla, myyntikampanjoilla ja nettiviestinnällä. Näihin mainon-

nan tekijöihin yrityksellä on mahdollisuus valvoa ja vaikuttaa. Markkinaviestintä kä-

sittää myynnin, imagon, suusanallinen viestinnän, suhdetoiminnan, sekä asiakkaiden 

tarpeet ja odotukset. Prosessin toiminnallinen laatu käsittää mm. asiakkaiden koke-

man vuorovaikutuksen asiakaspalvelutilanteessa. Koetun kokonaislaadun muodosta-

vat tekninen laatu, toiminnallinen laatu ja imago. Laatu on asiakkaan odotusten mu-

kainen, kun odotettu laatu vastaa koettua laatua. Asiakkaalla on myös odotuksia ima-

goon perustuen. Jos laatutekijät eivät ole tasapainossa, niin muodostuu laadun väli-

nen kuilu. (Grönros 2001, 105.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Koettu kokonaislaatu. (Grönros 2001, 105). 

 

Lahtinen ja Isoviita jakavat hyvän palvelun neljään osaan: palvelun laatu, palvelu-

kulttuuri, palvelutuotanto ja palvelupaketti. Palvelun laatu muodostuu odotetusta ja 

koetusta laadusta. Palvelukulttuuri on se, miten asiakas aistii, näkee ja kokee yrityk-

sen palvelualttiuden. Palvelukulttuuriin yritys voi vaikuttaa henkilöstöpolitiikan kei-

noin. Palvelupaketti kootaan yrityksen ydinpalvelun ympärille ja sillä markkinoidaan 
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kokonaisuuksia. Asiakkaat voivat olla kiinnostuneita tuotteista, joihin on ydinpalve-

lun lisäksi suunniteltu liitännäispalveluja. Palvelutuotanto koostuu palveltavasta asi-

akkaasta, palveluympäristöstä, kontaktihenkilöistä ja muista asiakkaista. (Lahtinen – 

Isoviita 1998, 54 – 61.)  

4.3 Palvelun laadun mittaaminen 

Palvelun laatu koostuu useista osatekijöistä ja ilman palvelustandardien määrittämis-

tä laatua on vaikea mitata. Parasuraman – Zeithaml – Berryn malli, joka kehitettiin 

mittamaan palvelun laadun osatekijöitä vuonna 1985, on Kuuselan mukaan yleisin 

malli palvelustandardin mittaamiseksi. Mallin mukaan keskeisiä laatuun vaikuttavia 

osatekijöitä ovat palvelun luotettavuus, työntekijöiden reagointialttius, pätevyys, 

saavutettavuus, kohteliaisuus, viestintä, uskottavuus, palvelutapahtuman turvallisuus, 

asiakkaan tunteminen ja ymmärtäminen sekä fyysinen palvelu. (Kuusela 1998, 128 – 

129.) 

  

Asiakaspalaute on yritykselle aina kehittämisen kohde. Varsinkin kriittiseen asiakas-

palautteeseen reagoiminen antaa yritykselle mahdollisuuden parantaa asiakastyyty-

väisyyttään ja palvelutapahtumiaan. Yrityksen pitäisi kerätä palautteita johdonmu-

kaisesti ja säännöllisesti, jotta se voisi asettaa itselleen uusia kehittämiskohteita ja 

mitata omaa toimintaansa ja palvelutasoaan. Mittarina voidaan käyttää mm. asiakas-

tyytyväisyystutkimusta, asiakkaiden haastattelua, pyytämällä palautteita asiakaspal-

velutapahtumasta ja kuuntelemalla asiakkaita. Tärkeää on kuitenkin palautteiden sys-

temaattinen kerääminen ja kirjaaminen. Palautteissa on hyvä keskittyä olennaisiin 

palautteisiin ja pyrkiä ratkaisemaan ne mahdollisimman nopeasti. (Kuusela 1998, 

134 – 137.)      

4.4 Henkilöstö – yrityksen voimavara 

Asiakkaan arviota palvelun laadusta mitataan odotetun asiakaspalvelun ja koetun 

asiakaspalvelun välisellä kuilulla. Asiakkaalla on omat odotuksensa palvelutapahtu-

masta ja ne eivät aina kohtaa koetun palvelun kanssa. Muuttujina palvelutapahtumas-
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sa on yrityksen näkyvyys ja luotettavuus. Palvelutapahtuman muuttujina ovat henki-

lökunnan vastaanottavaisuus, vakuuttavuus ja empaattisuus.  

 

Näkyvyyteen vaikuttavat asiakkaan arviot siitä, miten yritys viestii. Minkälaiseksi 

koetaan yrityksen toimitilat ja laitteet, sekä miten asiakas arvioi yrityksen henkilös-

tön. Miten asiakas kokee yrityksen asiakaspalveluhenkilöstön auttavaisuuden ja pal-

velun laadun. Miten vakuuttavia ovat yrityksen asiakaspalvelijat osaamisessaan, 

ammattitaidossaan ja kyvyissä rakentaa asiakkaanluottamusta. Huolehtivatko asia-

kaspalvelijat yksilöllisesti asiakkaistaan. (Lotti 2001, 72.)  

  

Henkilökunta koetaan yrityksen voimavaraksi ja siksi sisäisellä markkinoinnilla on 

yrityksessä tärkeä tehtävä. Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä saavutetaan motivoi-

tunut, hyvät valmiudet ja mahdollisuudet omaava asiakaspalvelija. Palveluhenkilös-

töllä on ensimmäinen kontaktipinta asiakkaaseen ja asiakas muodostaa heidän kaut-

taan mielikuvan palvelukokemuksestaan. Osaavaa ja hyvin motivoitunutta henkilö-

kuntaa on muiden kilpailijoiden vaikea jäljitellä. (Lahtinen – Isoviita 2000, 92.)    

 

Kaupan alan loppuraportissa rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan perustyönte-

kijän päivittäinen työ koostuu pääasiassa myyntityöstä ja asiakkaan palvelemisesta, 

neuvomisesta ja opastamisesta. Asiakaslähtöisyyden korostuminen, palvelupakettien 

tarjonta, kaupan alan kilpailun kiristyminen sekä asiakaskunnassa tapahtuvat muu-

tokset ovat vaikuttaneet osaksi henkilökunnan osaamistarpeiden muutoksiin. 

(Mercuria-Kauppiaitten kauppaoppilaitos 2008.)  

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA VIITEKEHYS 

5.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimus on ongelmien ratkaisua, joihin tutkija hakee vastauksia. Ilman olemassa 

olevaa ongelmaa ei ole tutkimusta. Ensin valitaan teema ja teeman perusteella johde-

taan ongelma. Selvitetään, mitä tiedetään ongelmasta tutkimuksen perusteella ylei-

sesti ja sen jälkeen selvitettävän teeman perusteella haetaan ongelmakohdat. Tämän 
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perusteella laaditaan ne kysymykset, joihin haetaan tutkimuksessa vastauksia.  On-

gelmakysymyksiin haetaan ratkaisumalli, niin saadaan parannettua/korjattua olemas-

sa olevaa ongelmaa. Ongelmasta voidaan johtaa erilaisia kysymyksiä ja saada niihin 

vastauksia. Ongelman ratkaisusta haetaan käytännön hyötyä ja merkitystä yritykselle 

(Pitkäranta 2009, 32 - 40.)  

Ongelma-analyysissä kuunnellaan yrittäjää ja kunnioitetaan hänen mielipiteitään. 

Näin sitoutetaan myös tutkimuksen kohteena oleva yritys toimintaan. Kyselytutki-

muksessa yrittäjä päättää, mihin kysymyksiin hän haluaa vastauksia tai parannuseh-

dotuksia. Tutkija selvittää mitä jo tiedetään ongelmasta ja suunnittelee yrittäjän kans-

sa ongelmakysymyksiin peilaten sopivan kysymyksen. (Pitkäranta 2009, 46.)  

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä uusia näkökulmia ja vahvistaa yrittäjän omaa asian-

tuntemusta. Sen perusteella tehdään päätöksiä jatkuvan ja kannattavan kehityksen 

turvaamiseksi ja pyritään saamaan kattavasti lisätietoa tutkittavasta aiheesta ja hyö-

dyntämään saatua tietoa yrityksessä.  

Tutkimustehtävän tarkoituksena on käyttää hyödyksi olemassa olevaa tietoa, yrittäjän 

asiantuntemusta ja alaan liittyvää kirjallisuutta. Tutkimus aloitetaan aineistolähtöisel-

lä haastattelulla, jossa haastatellaan yrittäjää ja selvitetään mitä halutaan tutkia. Sel-

vitetään yrittäjän kanssa näkemys ongelmista, organisaation tilasta, pyrkimyksistä ja 

mahdollisuuksista. Tämän perusteella laaditaan asiakastyytyväisyyskyselyn kysy-

mykset, mahdollisesti sähköisesti tai kirjeitse kohdennetuille asiakasryhmille. (Pitkä-

ranta 2009, 44.) 

Tutkimustehtävän tueksi luetaan alan kirjallisuutta ja tutkitaan millaisia asiakastyy-

tyväisyystutkimuksia muut yritykset ovat tehneet ja miten ne on toteutettu. Tutki-

muksen tavoitteena on rakentaa asiakastyytyväisyystutkimus, jota yritys voi hyödyn-

tää myös jatkossa. Selvittää sen avulla, mitä asiakkaat ovat mieltä yrityksen palve-

luista ja tuotteista ja kehittää sen perusteella yrityksen tuoterakennetta ja toimintaa.  
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5.2  Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessissa yrityksen on itse määriteltävä olemassa oleva ongelma ja yksi-

löitävä se. Tutkimustavoitteen on oltava niin selkeä, että siitä voidaan laatia tarkka 

tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmassa määritellään tutkimuksen resursointi, 

määritellään perusjoukko ja otos, valitaan tiedonkeruumenetelmä ja tehdään tutki-

mukselle budjetti ja aikataulu. Näiden tietojen perusteella voidaan pyytää kirjallinen 

tutkimustarjous. Tämän jälkeen päästään tutkimuksen toteutukseen, jossa rakenne-

taan tiedonkeruuväline, määritellään millä tieto kerätään ja käsitellään, sekä raportoi-

daan. Kun tutkimus on toteutettu, voidaan olemassa oleva data analysoida ja tehdä 

sen perusteella johtopäätökset ja laatia selkeät toimenpiteet. (Rope 2000 435 – 455.) 

Kuviossa 4 on kuvattu tutkimusprosessin perusvaiheet. Ensimmäinen vaihe on tut-

kimusongelman määrittely ja yksilöinti. Näiden avulla voidaan asettaa tutkimukselle 

tavoitteet. Tämän jälkeen tehdään tutkimussuunnitelma ja mietitään, miten tutkimus 

toteutetaan. Lopuksi tehdään tutkimuksen analysointi ja johtopäätökset. Näiden pe-

rusteella voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on myös kuvata 

tutkimuksessa käytettävät menetelmät, jotta kuka tahansa voi toistaa saman mene-

telmän. (Rope 2000, 435.)  
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Kuvio 4. Tutkimusprosessin vaiheet. (Rope 2000, 435). 

5.3 Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys 

Tutkimuksen käsitteellisen viitekehyksen muodostaa tutkimuksen teoreettinen osa. 

Peruskäsitteissä käsitellään mitä on asiakastyytyväisyys, mitkä asiat vaikuttavat sii-

hen ja miten sitä seurataan, miten määritellään palvelun laatu, mitkä osatekijät vai-

kuttavat siihen ja miten sitä voidaan mitata. (Pitkäranta 2009, 50.) 
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5.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen näkökulma on asiakaslähtöisyys, yrittäjän halu rakentaa ja kehittää yri-

tyksen toimintaa. Tutkimusta tulee tarkastella ennakkoluulottomasti, puolueettomasti 

ja monesta eri näkökulmasta. Tutkimuksen tulee mitata niitä asioita, joita on tarkoi-

tus selvittää. Tutkimuksessa keskitytään yrittäjän näkökulmaan ja analysoidaan sen 

perusteella tutkimuksen tuloksia. Yrittäjällä itsellään on kuitenkin paras tieto yrityk-

sen tilasta ja toimintatavoista. Tutkimuksesta saadaan luotettava, kun se on riittävän 

monipuolinen ja selkeä vastata. Kysymykset ovat vastaajalle ymmärrettäviä ja yksi-

selitteisiä. Tutkijalla ei voi olla ennakkokäsitettä, eikä hän voi esittää omia mielipitei-

tään. Tutkimuksen on perustuttava saatuun tutkimustulokseen ja tutkittuun teoriaan. 

(Pitkäranta 2009, 46.)  

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Asiakastyytyväisyystutkimus on kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus, 

joka pohjautuu empiiriseen tietoteoriaan. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan 

yrityksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelun ja toiminnan laatuun, yrityksen tuote-

valikoimaan, sekä siihen, mitä kehityskohteita yrityksellä olisi asiakastyytyväisyys-

tutkimuksen perusteella.   

 

Yrittäjän haastattelun avulla kerätään taustatietoa asiakastyytyväisyystutkimusta var-

ten. Sen jälkeen pohditaan yhdessä yrittäjän kanssa mitä asiakastyytyväisyystutki-

mukselta halutaan ja asetetaan tarkoin harkitut ydinkysymykset.   Kyselytutkimuksen 

kysymykset laaditaan tutkimuksen pääkysymyksen, käsitteellisen viitekehyksen ja 

tutkimuksen tarkoituksen pohjalta. Kysymyksiä tehtäessä on myös huomioitava, että 

niitä pystytään mittamaan. Kysymysten pitää olla tarpeeksi selkeitä, että kaikki ym-

märtävät mitä niillä tarkoitetaan. Kyselylomake laaditaan mahdollisimman yksinker-

taiseksi ja suurin osa kysymyksistä tullee olemaan suljettuja kysymyksiä. (Anttila, 
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233 – 262.) Kyselylomakkeen liitteeksi tehdään myös saatekirje, jossa kerrotaan tut-

kimuksesta ja vakuutetaan, että yksittäisen vastaajan tietoa ei ilmoiteta erikseen. 

(Anttila, 267). 

 

Kyselytutkimus lähetetään yrityksen asiakkaille, jotka valitaan perusjoukoksi yrityk-

sen asiakasrekisteristä. Kyselytutkimus lähetetään osalle perusjoukosta sähköisesti ja 

myös yrityksen myymälässä on mahdollisuus vastata kyselyyn. Otosta ei poimita sa-

tunnaisesti, koska halutaan saada riittävästi asiakkaita vastaamaan kyselyyn. Aineis-

toa on saatava laajalti, jotta pystytään analysoimaan ilmiötä riittävästi. Kyselytutki-

muksen vastaukset kootaan ja tarkistetaan ja sitten ne analysoidaan Statistica ohjel-

malla ja tehdään johtopäätökset. Tutkimustulokset esitetään kirjallisena graafisia 

muotoja apuna käyttäen. 

 

Tutkimustehtävän sisältöä tutkittaessa täytyy huomioida miten esim. hyvä asiakas-

palvelutilanne vaikuttaa yrityksen imagoon ja asiakkaiden mielikuviin yrityksen toi-

minnasta. Tarkoituksena on tutkia aineiston perusteella asiakastyytyväisyyttä yrityk-

sen toimintaan ja ymmärtää asiakkaiden toimintaa ja pyrkiä parantamaan sitä kasvat-

tamalla asiakasuskollisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Tutkimustehtävän avulla pääs-

tään mahdollisimman lähelle tutkittavaa ilmiötä ja ihmisiä. 

 

6.2 Tutkimusaineiston kerääminen 

Tutkimustyö on luonteeltaan määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus ja tutkimus-

työhön hankittava data saadaan yrityksen asiakasrekisteristä.  Tutkimustyö perustuu 

siihen, että otanta on riittävän suuri ja vastaajat ovat asiantuntijoita vastaamaan ky-

symyslomakkeen kysymyksiin. Kyselytutkimus sijoitetaan tarkasti harkittuun ajan-

kohtaan. Kyselytutkimuksen kysymykset tulee olla huolellisesti suunniteltuja ja tut-

kimuksesta saatua dataa on käsiteltävä tarkasti. (Anttila, 183.) 

 

Kvantitiivisen tutkimuksen tarkoituksena on, että saatua dataa voidaan mitata ja ver-

rata. Sitä voidaan myös kuvata numeroin, kun mittareiksi laaditaan asteikko ja selvi-

tetään ilmiölle olennaiset ominaispiirteet. (Anttila, 233.)  
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Käsiteltävä tieto kootaan systemaattisesti ja järjestelmää apuna käyttäen. Tulkinnassa 

käytetään apuna asiasta saatavaa teoriaa. Tutkimuksesta saatava data analysoidaan 

Statistica-ohjelmalla käyttäen apuna esim. frekvenssijakaumaa, t-testiä tai varianssi-

analyysia. (Anttila 246 – 253.) Aineistosta tehdään taulukkoja ja grafiikka ja sen pe-

rusteella tehdään johtopäätöksiä.     

 

 

6.3  Tutkimuslomakkeen laadinta ja saatekirje 

 

Tutkimuslomake (LIITE 2) lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti perusjoukosta vali-

tuille asiakkaille. Näin saadaan mahdollisimman erilainen joukko asiakkaita ja hei-

dän mielipiteitään analysoitavaksi. Lomakkeen rakenteen suunnittelussa on mietittä-

vä lomakkeen pituutta, selkeyttä ja ulkoasua. Lomakkeessa olevien kysymysten on 

oltava loogisia ja suunnittelussa on mietittävä kysymysten määrää, sekä niiden järjes-

tystä. Kysymysten tulee olla vastaajalle selkeitä ja ymmärrettäviä, jotta vastaajat tul-

kitsevat kysymykset oikein. (Lahtinen – Isoviita 2000, 75 – 77.)    

 

Kysymyslomakkeen kysymykset asetetaan siten, että niiden perusteella aineisto voi-

daan luokitella niiden mukaan ja tehdä luokittelun perusteella riittäviä johtopäätök-

siä. Vastauksia on saatava mahdollisimman laaja ja luotettava otos, jotta tutkimuksen 

perusteella voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. Luokittelu voidaan suorittaa esi-

merkiksi luokitteluasteikolla, ristiintaulukoinnilla tai erilaisilla jakaumilla. (Anttila, 

241 – 245.) 

 

Kyselytutkimuksen mittariksi laaditaan asteikko 1- 5, jossa  

 

 1 = erittäin huonosti 

 2 = melko huonosi 

 3 = en osaa sanoa 

 4 = melko hyvin 

 5 = erittäin hyvin 

 



23 

 

Kysymysten valinnan perusteella pyritään saamaan jokaiseen kysymykseen vastaus 

ja vastaaja ilmaisemaan oma mielipiteensä. Kysymykset etenevät loogisesti ja ne on 

muotoiltu hyvin. Kysymyslomakkeella voi olla myös avoimia kysymyksiä. (Rope 

2000, 441 – 444.) 

 

Tutkimuslomakkeen liitteeksi laaditaan saatekirje, joka antaa tutkimuksesta tietoa 

vastaajalle. Saatekirje (LIITE 1) on informaation lähde ja siinä kerrotaan, mistä tut-

kimuksesta on kysymys, miksi sitä tehdään ja mihin tutkimuksen tekijä käyttää tu-

loksia. Tutkimuksessa on huomioitava mahdollinen vastauskato ja sen vuoksi on hy-

vä lähettää erillinen muistutuskirje vastaanottajille. (Anttila 2006, 267 – 268.)  

6.4 Tulosten raportointi ja hyödyntäminen 

Tuloksista tehdään kirjallinen raportti, joka esitetään toimeksiantajalle. Tulosten ana-

lysoinnin lisäksi raportissa tehdään johtopäätöksiä tutkimustuloksiin perustuen. Tut-

kimuksen tarkoitus on kehittää ja hyödyntää yrityksen toimintaa ja sen vuoksi siitä 

tehdään selkeät toimenpide-ehdotukset. Markkinointitutkimus on osa yrityksen liike-

toimintaa ja siksi se on hyvä budjetoida yrityksen pitkäjänteiseksi toiminnaksi. (Rope 

2000, 451 – 455.) 

7 YHTEENVETO 

 

Asiakas on palvelun laadun mittari ja asiakkaalle jokainen palvelutapahtuma on ai-

nutkertainen, joka perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen käsitykseen ja omiin koke-

muksiin palvelutapahtumasta. Asiakastyytyväisyydessä on kysymys yrityksen koko-

naislaadusta, johon vaikuttaa asiakkaan kokemukset yrityksen tuotteista ja palveluis-

ta. Asiakas odottaa saavansa palvelutilanteessa yritykseltä odotettua laatua, joka on 

muodostunut yrityksestä esimerkiksi markkinointiviestinnän tai asiakkaiden tarpei-

den ja arvojen pohjalta.  
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Asiakastyytymättömyyteen vaikuttavat tekijät on huomioitava, kun parannetaan yri-

tyksen asiakaslaatua. Asiakastyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät eivät aina ole 

toistensa vastakohtia, koska asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan kokemuk-

set palvelun tai tavaroiden laadusta.  

 

Yrityksen asiakaspalveluhenkilöstöllä on ensimmäinen kontaktipinta palvelutilan-

teessa asiakkaaseen ja siksi yrityksen henkilöstö on avainasemassa asiakastyytyväi-

syyden luomisessa. Yrityksen kannattaa erilaistua panostamalla asiakaspalveluun, 

koska näin yritys saa tärkeän kilpailukeinon, joka voi olla kriittinen menestystekijä 

yrityksen liiketoiminnan kannalta. Palvelun laadulla on merkitystä asiakkaalle, sillä 

sen tarkoituksena on tuottaa heterogeeniseen palvelutapahtumaan lisäarvoa ja tässä 

tapahtumassa yrityksen henkilökunnan vuorovaikutus on erittäin tärkeää. Tyytyväi-

nen asiakas tuo yritykselle lisämyyntiä, kasvattaa yrityksen imagoa ja on yritykselle 

hyvä markkinointikeino, joka alentaa yrityksen markkinointikustannuksia. 

 

Yrityksen ei ole helppoa saada asiakaspalautetta tai yritys voi saada asiakaspalaut-

teen niin myöhään, että se on jo menettänyt asiakkaan. Asiakaspalveluhenkilöstö on 

avainasemassa reagoimassa palautteisiin, mutta suullisia palautteita ei juuri kirjata ja 

niitä ei seurata yrityksissä systemaattisesti. Siksi yrityksen on hyvä kerätä asiakaspa-

lautteita systemaattisesti asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla, analysoida niitä ja 

tehdä tulosten perusteella tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. Näin tehtyjä muutoksia 

voidaan verrata käytännössä.   

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyyden mittaaminen case-

yritykselle ja yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on pysyvän asiakaspalautetyökalun ke-

hittäminen yhdeksi yrityksen johtamisen välineeksi. Asiakastyytyväisyystutkimuksen 

tulokset ja johtopäätökset ovat salaisia ja tutkimusosa on rajattu tämän työn ulkopuo-

lelle. Tulokset raportoidaan ainoastaan toimeksiantajalle. 
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