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ABSTRACT 
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The subject of this thesis was given by two Teboil traders who in total own nine service 
stations. The purpose of the thesis was to execute a customer satisfaction survey con-
cerning lunch at the Teboil stations. The stations were picked beforehand. The objective 
was to research the current customer satisfaction level and to find out what factors 
would enhance their lunch experience. Qualitative case study was selected as the re-
search method and the data was collected by using theme interviews and observation.  
 
The theme interviews and observations were carried out at Teboil service stations in 
February-March 2013. 80 theme interviews were carried out in which there were a total 
of 140 people interviewed. All of the recorded interviews were transcribed and analyzed 
theme by theme. The findings concerned the factors affecting customer satisfaction, 
improvements and development ideas. 
 
Based on the research it can be concluded that customers at the Teboil service stations 
generally have low expectations towards the lunch although experiences can vary. Cus-
tomer satisfaction towards the food itself is varied but in general the customers are con-
tent with the whole experience. The customers are most satisfied with the factors affect-
ing operational aspects of the service such as customer service, cleanliness and fluency. 
On the other hand, factors leading to dissatisfaction are technical aspects of the service, 
for example taste of the food which the customers find lacking. 
 
The development ideas mainly concern the quality of the food. The customers would 
prefer to eat healthier food made from quality ingredients. They would also appreciate a 
rich and varied salad table. One of the most frequent requests was to add more vegeta-
bles and roots as a side dish and to serve more fish and sea food. Many suggestions also 
include adding desserts on the lunch table, introducing theme weeks and simplifying the 
food. Other development ideas are putting the lunch menu online and securing a peace-
ful lunch experience.     

Key words: customer satisfaction, qualitative study, theme interview, lunch, service 
station 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu on lisääntynyt Suomessa ja muissa länsimaissa. 

Lisääntyvä ulkona syöminen on looginen askel jatkumossa, jossa ruokatalouden hoitoon 

kuluvaa aikaa ja vaivaa pyritään jatkuvasti vähentämään. (Varjonen & Peltoniemi 2012, 

1.) Samaan aikaan, kun kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu lisääntyy, ravintolapalve-

luita tarjoavat yritykset joutuvat kiristyvän kilpailutilanteen sekä asiakkaiden tarpeiden 

muutosten takia muokkaamaan ja kehittämään tuotteita ja uusia palveluita. Hyvänä esi-

merkkinä tästä on huoltamoalan markkinoiden kehitys, jonka takia huoltoasemien pal-

velumallit ovat kokeneet suuria muutoksia vuosien varrella. Paljon on kerinnyt tapah-

tumaan tultaessa 1900-luvun alun bensiinikioskeista 2000-luvun ketjujen johtamiin lii-

kenneasemiin, jossa autojen sijasta hoidetaan ihmisiä. 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksianto saatiin Teboil Oy:ltä. Teboil konseptin palveluko-

konaisuuteen kuuluu polttoainemyynnin lisäksi myymälä ja ravintolapalveluita. Ruoka-

palveluiden tuottajana Teboil on pakotettu kehittämään erityisesti lounasruokaansa vas-

taamaan asiakkaiden tarpeita ja uusimpia trendejä, kuten kotimaisuutta, keveyttä ja lisä-

aineettomuutta. Ketjun lounasuudistuksen seurauksena suunniteltiin reseptiikka, jonka 

avulla Teboil-asemat voivat tarjota asiakkaillensa laadukasta, itse tehtyä ja terveellistä 

ruokaa mahdollisemmin kustannustehokkaasti (Teboil 2012). Tämän opinnäytetyön 

tarkoituksena oli tutkia yhdeksän eri Teboil-huoltoaseman lounasasiakkaiden asiakas-

tyytyväisyyttä lounasuudistuksen jälkeen sekä tuottaa kehitysehdotuksia asiakastyyty-

väisyyden parantamiseksi.  

 

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin laadullinen tapaustutkimus, koska sen avulla 

koettiin saavan parhaiten vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmiksi valittiin teemahaastattelu ja havainnointi, joiden avulla 

pyrittiin saamaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa Teboilin lounasasiakkaiden 

asiakastyytyväisyydestä. Haastatteluissa käytettiin apuna puolistrukturoitua haastattelu-

runkoa, jonka tehtävänä oli toimia haastattelijan tukilistana ja viedä keskustelua oikeaan 

suuntaan. Itse haastattelut suoritettiin helmi-maaliskuulla 2013 yhdeksällä Teboil-

huoltoasemalla, joissa tutkijat haastattelivat satunnaisesti yrityksen lounasruokailijoita. 
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Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään asiakastyytyväisyyttä, huoltamoalan markki-

noiden kehitystä sekä lisääntyvän ulkona syömisen vaikutusta huoltoasemaruokailuun. 

Lisäksi lukijalle selvennetään Teboilin ketjuliiketoimintamalli ja konsepti sekä lounas-

tutkimuksen kohteena olleet toimipaikat. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja tutki-

muksen toteutuksen vaiheet on raportoitu tarkkaan. Työssä haastatteluilla ja havain-

noinnilla kerätyt tulokset puretaan teemoittain. Esiin nousseet teemat jaotellaan koskien 

Teboil-huoltoasemien lounasruokailijoiden asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä 

ja asiakastyytyväisyyden parantamista. Lopuksi pohdinnassa käydään läpi saatuja tulok-

sia ja työn onnistumista sekä annetaan jatkotutkimusideoita. 
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2 TAUSTATIEDOT  

 

 

2.1 Huoltoasema käsitteenä 

 

Huolto- ja jakeluasemalla tarkoitetaan asemapaikkaa, jossa on henkilökuntaa ja on 

mahdollista saada autoonsa varaosia tai pienimuotoisia korjauspalveluita sekä mahdolli-

sesti muita palveluita. Liikenneasemalla tarkoitetaan liikennepolttoaineiden myyntiä 

harjoittava vähittäismyyntipistettä, josta ei voi saada ajoneuvoonsa huoltopalveluita niin 

kuin huoltoasemalta. Suurin osa näistä on niin sanottuja täyden palvelun asemia, joista 

on saatavilla elintarvikkeita ja joista löytyy mahdollisesti tilaisuus ruokailla. Miehittä-

mättömästä jakeluasemasta eli automaattiasemasta puhuttaessa käytetään nimitystä 

kylmäasema. (Vesterinen 2009, 116.) 

 

Huoltoasema-sanan merkitys on muuttunut vuosikymmenten aikana huomattavasti. 

Huoltoasema on jäänyt suomenkielessä vallitsevaksi, vaikka käsitteenä oikea sana käyt-

tää olisi liikenneasema. Tässä tutkimuksessa käytetään sekä huoltoasema- että liiken-

neasema- sanoja kuvaamaan yleisesti tienvarsien liikennepalveluasemia. 

 

2.2 Huoltamo-alan markkinoiden kehitys 

 

Vesterinen (2009, 3) toteaa huoltoasemien vaihtumisen öljy-yhtiöiden leiristä toiseen ja 

ketjujen välisten asemien vuokraus- ja jälleenmyyntisopimuksien sekoittaneen huolta-

mo-alaa paljon vuosien varrella. Tarkastellessa huoltamo-alan markkinoiden kehitystä, 

pitäisi olla alan asiantuntija pysyäkseen perässä koko ajan muuttuneista omistajavaih-

doksista ja huoltoasemia rajoittaneista lainsäädännöistä, niin kuin myös huoltoasemaa 

koskevien käsitteiden osuvuudesta. On kuitenkin tärkeää tietää hieman huoltoasemien 

palveluiden tarjonnan muuttumisesta, kun etsitään kehitysideoita tulevaisuuden huolto-

asemien palvelujen tuottamisen parantamiseksi tulevaisuudessa. 

 

Suomessa kaikki alkoi Vesterisen (2009, 12–26) mukaan 1900-luvun alussa, ensim-

mäisten automobiilien, bensiinipumppujen ja bensiinikioskien myötä. 1920-luvulla 

Suomen itsenäistymisen jälkeen elettiin monella tapaa voimallisen kehityksen aikaa ja 

autoistumisen tuoma raju kilpailu polttoaineen myyntipaikoista ja sen hinnoista bensii-

niyhtiöiden välillä taittui Suomessa vallitsevaan bensiinikaupan täydelliseen kartelliin ja 
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maailmanlaajuiseen lamaan 1920-luvun lopussa. 1930-luvulla kilpailu yhä harvemmista 

autoilijoista ja heidän suosiosta toi markkinoille halvimpia bensiinilitroja Euroopassa 

sekä ”trustivapaita” polttoaineyhtiöitä eli toisin sanoen asiakkaille mielikuvan rehelli-

sestä kilpailusta antavia bensiiniyrityksiä. Näin syntyi myös vuonna 1934 Oy Trustiva-

paa Bensiini Ab, tunnetummin käytetty lyhenteenä TB, joka 1966 vaihtoi nimekseen Oy 

Teboil Ab. Yhdysvalloista tullut sana trusti tarkoittaa muodollisesti itsenäisiä, saman 

toimialan yrityksiä, jotka pyrkivät monopoliasemaan. (Vesterinen 2009, 12–26.) 

 

Laman jälkeen huoltoasemaverkko laajeni myös maaseuduille ja asemien varustus para-

ni bensiinikioskeista Suomen ensimmäisiksi oikeiksi huoltoasemiksi, joista löytyi myös 

arkkitehtuurillisesti merkittäviä rakennusratkaisuja sekä pylväiden varaan rakennetut 

mittarikatokset ja autojen huoltohallit. (Vesterinen 2009,16–28.) Toisen maailmansodan 

alettua vuonna 1939 polttoainetta jouduttiin säännöstelemään ja sen myyntiä rajoitta-

maan, mutta kymmenen vuoden rajoitusten jälkeen vapautuneemman polttoainekaupan 

myötä päästiin taas kehityksen vauhtiin niin polttoaineiden jalostuksessa kuin huolto-

asemien ja varustuksen kehittelyssä uudenlaisten tekniikoiden avulla. (Vesterinen 2009, 

31–51.) 

  

Bensiinikioskit hallitsivat huoltoasema verkostoa ja rakennukset olivat valtaosa yksi-

tyisomistuksessa, kunnes 1950-luvulla suurimmat bensiiniketjut edelläkävijöinä raken-

sivat elementtitekniikalla kaupunkirakennuksina tyyppiasemia, joihin kuuluivat lähes 

vakioina autonpesulinjojen ja pistoolikahvaisilla bensapumpuilla varustettuja mittari-

kenttien lisäksi lasitiskiset palvelukahviot. (Vesterinen 2009, 51–61, 80.)  

 

Suomen autokannan kasvaessa ja maaseudun koneellistuttua hurjaa vauhtia sodan jäl-

keen myös vapaa-ajan ”huviautoilu” lisääntyi. Tämä 1960- luvulta alkanut huolto-

asemien kulta aika kesti noin parikymmentä vuotta, jolloin bensa oli halpaa ja nuorilla-

kin miehillä oli varaa käytettyyn autoon ja autoharrastukseen. ”Bensikset” muuttuivat 

yötä myöten auki oleviksi ”huoltsikoiksi”. Kaupungeissa ne alkoivat olla palvelupisteitä 

ja maaseudulla ensimmäisiä kaupunkimaisia rakennuksia. Huoltoasemien kahviloista 

jalostui huoltoasemakulttuurille tärkeä kulta-ajan ainutlaatuinen suomalainen ilmiö, 

huoltoasema baari. Näistä huoltoasemien baareista tuli kirkonkylien seuraelämän kes-

kuksia, jotka muokkasivat sen ajan vapaa-ajan käyttöä, kaupungistumista ja nuorisokult-

tuuria. (Vesterinen 2009, 75, 80–85.)  
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Kun autojen määrä Suomessa kasvoi, myös huoltoasemien määrä kaksinkertaistui ja 

kilpailu koveni, mutta myös asemien taso parani. Heikoimmat ja vanhimmat asemat 

putosivat pelistä ja jäljelle jääneiden taso alkoi parantua. Myymäläpuolen tarjonta kohe-

ni ja korjaamot alkoivat erikoistua, kun asemarakennusten koko kasvoi ja pienempiä 

asemia muutettiin automaateiksi. Itsepalveluasemat tekivät tuloaan jo 1960-luvulla hal-

vemmalla litrahinnalla, mutta nyt kasvava kilpailu pakotti bensaketjuja lisäämään itse-

palvelua ja seteliautomaatteja hillitäkseen kustannuksia. Luottokorttien yleistyminen 

helpotti kylmäasemien käyttöä 1970-luvulla ja polttoaine kulutuksen katto saavutettiin-

kin 1973, jolloin ylitettiin myös miljoonan ajoneuvon raja sekä syttyivät ensimmäinen 

öljykriisi ja vähitellen kasvava tietoisuus kasvavista ympäristöriskeistä. Energian kulu-

tuksen kääntyessä laskuun ja asenteiden muuttuessa kielteiseksi koskien yksityisautoi-

lua, lähti myös huoltoasemien määrä laskuun. 1980- ja 90-luvulla huoltoasemien kuppi-

lat alkoivat kehittyä kioskiuudistuksien myötä matkaravintoloiksi ja tarjonta lähti muun 

muassa muuttumaan höyrymakkarasta kursailemattomampaan lounasruoan tarjoamiseen 

työläisille. Ruokapalveluita ulkoistettiin ja huoltamopalvelut suuntautuivat autojen 

huoltamisesta ihmisten huoltoon ja viihdyttämiseen. Näin alkoi huoltoasemien muuttu-

minen palvelukeitaiksi. Yhteiskunnallinen ilmapiiri huoltoasemia kohtaan ja huolto-

asemakulttuuri olivat taas muuttumassa. (Vesterinen 2009, 80, 84, 92–101.) 

 

Maahantuonnin vapautuminen EU:hun liittymisen myötä, öljy-yhtiöiden verkostojen 

rakennemuutokset, huoltamoiden liikepaikkojen rakentamista ja tuotemyyntiä ohjannut 

lupapolitiikka sekä kilpailuolosuhteiden muutokset ovat syitä, miksi miehittämättömien 

huoltoasemien määrä tienvarsilla on ollut nousussa 1990-luvulta lähtien. Yrittäjien 

omistamat yksityiset huoltoasemat ovat ensisijaisesti pieniä, ja öljy-yhtiöt hallitsevat 

parhaita liikepaikkoja ja myynnillisesti suuria huoltoasemia. (Laitinen 2007, 66–67, 73.) 

 

1950-luvun noin kahdestasadasta asemasta päädyttiin räjähdysmäisellä kasvuvauhdilla 

kahdessakymmenessä vuodessa vuoden 1970 huippuun, yli 2100:n asemaan, ja 2000 

aseman paikkeilla määrä on pysynyt aina 2000-luvun puolelle asti. Tosiasiassa puolet 

näistä huoltoasemista on kylmäasemia ja jäljelle jääneiden jakeluasemien huoltohallien 

tilalle on tullut kaikenlaista muuta palvelua kaupasta apteekkiin. (Vesterinen 2009, 44, 

91, 115.) Ketjujen johtamat liikenneasemat ja kylmäasemat hallitsevat tämän hetken 

huoltamoalan markkinoita.  
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Janette Hautaluoma (2009) uutisoi Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 

opiskelijoiden ylläpitämällä Vihreä polku – internet sivulla, että huoltoasemien ja var-

sinkin ABC-liikenneasemien kasvu on ollut huimaa viime vuosien aikana. Öljy- ja Kaa-

sualan Keskusliiton mukaan miehitettyjen huoltoasemien määrä Suomessa on laskenut 

kilpailutilanteen takia. Suuret ketjut leviävät ja vievät elintilan pienemmiltä yrityksiltä.  

1980-luvulla Suomessa oli vielä 2000 jakeluasemaa, joista sai muutakin kuin bensaa, 

nyt niitä on noin alle puolet tästä. ABC-ketjun kaltaiset täyden palvelun huoltamojätit 

ovat syrjäyttäneet perinteiset huoltoasemat. (Hautaluoma 2009.)  

 

Vesterisen (2009, 115) mukaan liike-elämän lakien kiertokulku todentuu suomalaisessa 

polttoainekaupassa, kun ennen polttoainetta saatiin kaupan pihalta, niin nykyään ruoka-

ostokset tehdään bensa-asemalta. Muutos ei ole huoltoasemayrittäjien tai bensiiniketju-

jen vika vaan polttoainekauppa on joutunut sopeutumaan lainsäädännön ja autoteknii-

kan muutoksiin sekä asiakkaiden kyselytutkimuksilla kartoitettuihin tarpeisiin ja toivei-

siin. Palvelun tarjonnan suuntautumiseen ovat vaikuttaneet juuri asiakkaat itse. (Veste-

rinen 2009, 115.) 

 

2.3 Oy Teboil Ab 

 

Teboil Oy on vakiinnuttanut asemansa toiseksi suurimpana öljy-yhtiönä Suomessa ja 

sen liikevaihto oli vuonna 2011 2,3 miljardia euroa sekä markkinaosuus 27,3 %. Oy 

Teboil Ab on OAO Lukoil-yhtiön omistama öljytalo, joka harjoittaa öljy- ja energia-

tuotteiden markkinointia, myyntiä, jakelua ja huoltoasematoimintaa Suomessa. Tuote-

valikoimaan kuuluvat liikenteen bensiini ja diesel polttoaineet, polttoöljyt, nestekaasu, 

voiteluaineet ja autokemikaalit. Teboil Oy:n tuotteita sekä niihin liittyviä palveluja kau-

pataan yksityisille kuluttajille, yrittäjille, teollisuudelle, kunnille ja valtion laitoksille. 

(Oy Teboil Ab 2013.) 

 

Valtakunnallinen Teboil-huoltamoketju ja automaattiverkosto palvelevat autoilijoita 

laajasti koko Suomessa. Vuoden 2011 lopussa Teboil-huoltamoketjuun kuului 337 lii-

kepaikkaa, joista 143 on huoltoasemia ja 194 automaattiasemia. Lisäksi ammattiliiken-

nettä palvelee 450 tankkauspaikkaa, joista varsinaisia dieseliä myyviä D-automaatteja 

on 206. (Oy Teboil Ab 2013.) 
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2.3.1 Teboilin ketjuliiketoimintamalli ja konsepti 

 

Teboil Oy:n liiketoiminta perustuu ketjuliiketoimintamalliin. Ketjuliiketoimintamalli 

tarkoittaa yhdenmukaisesti määritellyillä konsepteilla toimivaa ketjua, jossa ketjun lii-

ketoiminnan kannalta olennaisista asioista päättäminen on ketjun johdon eli ketjuyksi-

kön vastuulla (Kautto, Lindblom & Mitronen 2008, 72). Ketjun kaupat ja ketjuyksikkö 

yhdessä muodostavat verkoston, jossa toimitaan tietyn sopimuksen mukaisesti, missä 

työnjako ja vastuu ovat tarkoin jaetut. Teboil-ketjussa ylempi johto laatii kauppiassopi-

mukset neuvotellen kauppiashallituksen kanssa. Teboil-kauppias allekirjoittaa juridisesti 

sitovan kauppiassopimuksen, jossa sitoutuu tuottamaan konseptin mukaiset palvelut 

laadukkaasti, mutta kuitenkin yksittäisenä yrittäjänä sopeutuen paikalliseen markki-

naympäristöön. Tämä näkyy kauppiaiden johtamilla miehitetyillä huoltoasemilla muun 

muassa vapaammissa ostamiskäytännöissä sekä tarjottavissa palveluissa. (Kuusela 

2011, 24–26.) 

 

Ketjuliiketoiminnassa ketjun johdolla on päätösvalta ketjun strategisissa päätöksissä ja 

markkinoinnin suunnittelussa. Tämä näkyy kuluttajille kauppojen samankaltaisena tava-

ravalikoimana, hintatasona, palvelutasona, markkinointina ja myymälän ilmeenä (Kaut-

to ym. 2008, 72). Kauppiaalle ketjutoiminta taas tuo tehokkuutta toimintaan, kuten 

huomattavia etuja ostotoimintaan ja markkinointiin sekä samalla kustannussäästöt ovat 

merkittävää luokkaa. Ketjutoiminnan päätavoitteena on luoda hintakilpailukykyä ja pa-

rantaa toimintojen tehokkuutta. (Kuusela 2011, 24–26.)  

 

Ympäristötekijöiden muutokset, monet käytännön esimerkit sekä kilpailuympäristö tänä 

päivänä ovat osoittaneet, että laajempaa liiketoimintaa harjoittava kauppayritys voi me-

nestyä vain toimivalla ketjuliiketoimintamallilla. Ketjuliiketoimintamalli tarjoaa tehok-

kuusetuja, joita ei kyetä saavuttamaan perinteisellä tukku-vähittäiskauppamallilla, jossa 

vähittäiskaupat ja tukkukauppa ovat erillisinä yksiköinä ja vastaavat itsenäisesti toimin-

nastaan. (Kautto ym. 2008, 69–71.)  

 

2.3.2 Teboil–kauppiaat ja toimipaikat 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkitut Teboil huoltoasemat ovat kahden kauppiaan omistukses-

sa. Ilpo Kuusimaa omistaa Tähtihovin Heinolasta ja Rantahovin Närpiöstä. Reima Wis-

karin omistamat paikat ovat jaettu kahteen sisaryhtiöön, johon kuuluvat Pirkanhovi 
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Lempäälässä, Kivihovi Salossa ja Sveitsinhovi Hyvinkäällä (Delistrada Oy) sekä Vaa-

limaan Rajahovi, pääkaupunkiseudun Tammisto, Kaupintie ja Kivenlahti (Kivenlahden 

moottori Oy).  Toimipaikat ovat keskenään hyvin erilaisia kokonsa, tilojen ja palvelui-

den suhteen. (Kuusimaa 2013.) 

 

Oy Teboil Ab omistaa huoltamoiden kiinteistöt, jossa kauppiaat toimivat yrittäjinä ja 

maksavat Teboilille vuokraa prosentuaalisesti ravintolan ja myymälän myynneistä. Li-

säksi kauppiaat maksavat tietyt konsepti- ja markkinointimaksut, joilla hoidetaan muun 

muassa valtakunnallista markkinointia. Kauppiaan tulot koostuvat niin sanotuista non-

fuel tuotteiden myynnistä, eli ravintola- ja myymälämyynnistä, jotka ovat huoltoasemil-

la vain muutaman prosentin luokkaa verrattuna Teboilin polttoainemyyntiin. Polttoai-

nemyynnistä kauppiaat saavat komissio palkkiota. (Kuusimaa 2013.) 

 

Teboil konseptin sisältö on palvelukokonaisuus, joka toimii Teboil tuotemerkin alla.  

Hetken aikaa Teboil konseptiin kuului myös K-kauppiaita, mutta Kesko-

kauppiassopimuksien irtisanomisen jälkeen 2011 kauppiaat kehittivät oman markki-

nointiosuuskunnan nimeltä Shop & Deli. Shop & Deli-konseptiin kuuluu liikepaikasta 

riippuen mm. Kotipizza, Rolls tai 55 Burger, Cola, Fries sekä myymälä ja ravintolapal-

velut. Ravintolapalvelut ovat kokonaisuudessaan Teboil konseptin alaisuudessa, mutta 

huoltoasemayrittäjien yrityksiä, pois luettuna mahdolliset ulkoistetut ravintolapalvelut, 

kuten esimerkiksi Hesburger Teboil Kivihovissa. (Kuusimaa 2013.)  Liikepaikasta ja 

kauppiasta riippuen tarjolla ovat myös auton huoltopalvelut sekä Teboil Pesut (Oy Te-

boil Ab 2013b).  
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3 HUOLTOASEMA RUOKAILU 

 

 

3.1 Kodin ulkopuolella syömisen vaikutus huoltoasemilla ruokailuun 

 

Kuluttajatutkimuskeskuksen Kodin ulkopuolella ruokailu osana ruokailutottumusten 

muutosta 1990–2010 –tutkimuksen aineistona on käytetty Tilastokeskuksen laatimia 

ajankäyttö- ja kulutustutkimuksia sekä Matkailu‐ ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n teet-

tämiä ravintolaruokailun trenditutkimuksia vuosilta 2008 ja 2010.  Tutkimus osoitti, että 

ulkona syömisen muutos on jatkuvaa. Viimeaikaisempana ilmiönä on vapaa-ajalla li-

sääntynyt syöminen muualla kuin kotona. Tämä on pitkällä aika välillä seurausta muun 

muassa talouden kasvusta, kaupungistumisesta ja tarjonnan monipuolistumisesta ja ke-

hityksestä.  

 

Lisääntynyt ulkona syöminen on osa kehitystä, jossa ruoanvalmistuksen vaivaa kotona 

on pyritty vähentämään. Lisäksi ulkona syömisellä on vahva yhteisöllinen merkitys ja 

vapaa-ajan ruokailun lisäksi varsinkin työpaikkaruokailulla on tärkeä sosiaalinen merki-

tys. Ruokailutilanne muodostaa työn väliin tauon, jonka aikana ruumiin lisäksi mieli 

virkistyy. Vaikka ulkona syömisestä on tulossa yhä enemmän osa arkea, se koetaan 

edelleenkin ylellisyytenä ja siihen käytetään enemmän aikaa (Varjonen & Peltoniemi 

2012, 1-4, 15) Viimeisimmän, vuoden 2012, ravintolaruokailun trenditutkimuksen mu-

kaan vastaavanlainen kehitys jatkuu edelleen (Vihmo 2012). 

 

Demografiset tekijät, kuten asuinpaikka, tulot, ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen kuin-

ka usein ravintolassa käydään. Tuoreimman TNS Gallupin tekemän ravintola-ruokailun 

trenditutkimuksen mukaan ravintoloissa vieraillaan keskimääräisesti kaksi kertaa vii-

kossa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset käyvät yhä enemmän ravintoloissa syömässä 

verrattuna 2000-luvun alkuun ja varsinkin lounasruokailijoiden määrä on kasvanut ta-

saisesti, niin kuin kuviossa 1 nähdään. Lisääntyneeseen ravintolaruokailuun syinä uu-

simmassa trenditutkimuksessa ovat vuoden 2010 ravintolaruuan arvonlisäveron alene-

minen, tarjonnan monipuolistuminen sekä ruuan ja palvelun laadun paraneminen. 

(Vihmo 2012.) 
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KUVIO 1. Eri aterioiden prosentuaaliset osuudet kaikista kodin ulkopuolella nautituista 

aterioista. (Aittoniemi 2012.) 

 

Tutkittaessa asiakkaiden halukkuutta maksaa ravintolan eri ominaisuuksista, kuten ruu-

an laadusta, palvelusta, sisustuksesta ja ruoka-seurasta tai asiakaskunnasta, havaittiin, 

että lounaalla ja päivällisellä noudatetaan erilaisia ravintolan valintaperusteita. Tutki-

muksen mukaan lounaalla tärkein ominaisuus oli ruuan laatu. (Andersson & Mossberg 

2004; Varjonen & Peltoniemi 2012, 10 mukaan.) Tärkeimmän kriteerin ruuan laadun 

lisäksi ruokapaikan valintaan lounasaikaan vaikutti sijainti. Sijainnin tärkeys johtuu 

siitä, että lounasruokailuun on käytettävissä vain rajallinen määrä aikaa. Muita valinta-

perusteita olivat vaivattomuus, tottumus ja hinta, joiden tärkeyden voidaan ajatella joh-

tuvan lounasajan ravintolaruokailun arkipäiväistymisestä. Liikenneasemaravintolassa 

asiakkaat arvostavat selkeästi palvelun nopeutta. Vuosien 2008 ja 2010 trenditutkimuk-

sien perusteella työaikaisessa ruokailussa, joka tapahtuu yleensä siis lounasaikaan, ra-

vintolan sijainti on tullut tärkeämmäksi, mutta ruoan laadun merkitys on pienentynyt. 

(Varjonen & Peltoniemi 2012, 10, 20.)  

 

Varjosen ja Peltoniemen tutkimuksen mukaan matkalla eli työ- tai lomamatkalla, syö-

minen on muuttunut muutaman vuosikymmenen aikana eväsleivän pakkaamisesta mu-

kaan pysähdykseen liikenneasemaravintolaan syömään. Matkalla ruokaa ostetaan, koska 

on nälkä, jolloin ruuan laadulle ei ehkä aseteta samanveroisia vaatimuksia kuin muille 

ruokapalveluille. (Varjonen & Peltoniemi 2012,16.) Ulkona ruokailun suosion kasvu 

liikenneasemaravintoloissa on yleisesti huomattavissa ravintolaruokailun trenditutki-

muksessa jo vuodelta 2008, mutta uutena ilmiönä se näkyy erityisesti vanhemman ikä-

luokan eli yli 50-vuotiaiden ja eläkeläisten keskuudessa vuosien 2010 ja 2012 tutkimuk-

sien perusteella. (Varjonen & Peltoniemi 2012, 23; Vihmo 2012; Tilastokeskus 2013.) 

Tämä johtuu todennäköisesti ruokapalvelujen tarjonnasta ikääntyneiden asuinpaikoilla 
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maaseudulla, jossa ainoa ravintola voi olla liikenneaseman yhteydessä (Varjonen & 

Peltoniemi 2012, 26). 

 

2000-luvun ravintolaruokailun trenditutkimuksista selviää, että liikenneasemaravintolat 

ovat ominaisesti paikkoja, missä pysähdytään syömään tai välipalalle matkalla ollessa. 

Liikenneasemaravintolassa oli pysähtynyt vuonna 2010 ja 2012 noin seitsemän prosent-

tia niistä, jotka olivat syöneet ulkona viimeisen kahden viikon aikana. Haastateltujen 

asuinpaikka vaikutti pysähtymiseen. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa, 

kuten Turussa ja Tampereella, käyntejä oli verrannollisesti vähemmän, kuin muissa 

kaupungeissa ja maaseudulla. (Varjonen & Peltoniemi 2012, 23–24; Vihmo 2012.) 

Vihmon (2012) mukaan käyntien määrä on yleistynyt vuodesta 2010. Tutkimuksissa 

selvisi myös yllättäen, että liikenneasemaravintolassa ruokailtiin pääasiassa kello 10 ja 

18 välillä. Toisin kuin voisi olettaa, liikenneasemilla yleisin ateriatyyppi oli lounas. (Ti-

lastokeskus 2013.) On mahdollista, että liikenneasemaravintolat ovat tulevaisuudessa 

korvaamassa ruokaravintoloita maaseudulla (Varjonen & Peltoniemi 2012, 24; Tilasto-

keskus 2013). 

 

Varjonen ja Peltoniemi toteavat, että yleisesti arvioidaan talouden lasku- ja noususuh-

danteiden näkyvän nopeasti siinä, kuinka usein ravintolapalveluita käytetään. Kuluttaji-

en ostovoima heikkenee ja käyttäytyminen muuttuu varovaisemmaksi laskusuhdantei-

den aikana, ja varsinkin silloin kotona syömistä suositaan. Ravinnon saanti on ihmiselle 

aina välttämätöntä, mutta sen nauttiminen ravintolassa ei ole. Tästä johtuu ravintoloiden 

ruokapalveluiden kysynnän isommat muutokset verrattuna elintarvikkeiden kulutuksen 

kysyntään hintojen muuttuessa. Laskukausina on huomattu, että esimerkiksi pizzeriat ja 

hampurilaisravintolat tekevät parempaa tulosta ja ovat kuluttajien suosiossa edullisim-

man hintatason vuoksi. (Varjonen & Peltoniemi 2012, 8, 19.) Tuoreimman trenditutki-

muksen mukaan hampurilaisravintoloiden ja pizzerioiden suosio on nyt laskenut vuoden 

2008 jälkeen, johon on siis ollut syynä talouden kasvu ja arvonlisäveron alentaminen 

vuonna 2010 (Varjonen & Peltoniemi 2012, 19; Vihmo 2012). 

 

3.2 Huoltoasemaruoka puhuttaa 

 

Huoltoasemien ruoka on aina puhuttanut ihmisiä ja siitä on kuullut sanottavan hyvää 

sekä pahaa lehtien palstoilla ja varsinkin internetin keskustelusivuilla. Etelä-Suomen 

Sanomien (2013) Internetsivuilla on käyty vähän aika sitten keskustelua ABC-ketjun 
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ruokatarjonnan laadusta. Päätoimittaja Hakala olettaa ruokakolumnissaan 16.1.2013, 

että ABC-ketjun ravintoloiden tarjonta on tarkoin harkittua. 

 

Kun siis olen sitä mieltä, että etenkin niin sanottu kotiruokalounas on ket-

jussa ala-arvoinen, se perustuu siihen, että suomalaisten ruokatottumukset 

on tarkasti tutkittu. Tarjolla on pahanmakuista ruokaa sen vuoksi, että 

suomalaiset syövät sellaista myös kotona. (Etelä-Suomen Sanomat 2013.) 

 

Hakala väittää siis, että yhä useammassa kodissa itse tehty ruoka korvataan einesruoilla 

ja antaa kunniaa kotitekoiselle ruualle ja sen tekijöille. (Etelä-Suomen Sanomat 2013.)  

 

Aina tien päällä – nimimerkillä kommentoidaan Etelä-Suomen Sanomien internetsivuil-

la Hakalan kirjoitusta: 

 

Samanlaisia ne on kaikilla huoltamoilla, virastoissa ja työpaikoilla päivän 

lounaat seisovasta pöydästä...no yhtä hyviä sitten tai huonoja, riippuu päi-

västäkin, mitä on tarjolla. Sitten voit mennä pienen paikan Nesteelle, siellä 

saat sitä "kotiruokaa", siis varmaan paikalla valmistettua. – – ei voi odot-

taakaan, että olisi enempää valikoimaa ja salaatteja tarjolla, kun ei ole mo-

nia ruoka-asiakkaitakaan päivässä. Mutta on nälkä lähtenyt, eikä ole ai-

kaakaan mihinkään gourmeisiin. (Etelä-Suomen Sanomat 2013.)  

 

Keskustelua on syntynyt aina kun mediassa on puhuttu huoltoasema ruokailusta. Ne 

ovat hyvin ristiriitaisia keskenään, niin kuin mielipiteet aina ovatkin. 

 

3.3 ”Virkeänä ratissa”-hanke 

 

Työterveyslaitoksen mukaan ruuan laatu ja sen terveellisyys on parantunut parin viime 

vuoden aikana tienvarsien huoltamoilla (Aamulehti 2011; Työterveyslaitos 2011, 100; 

Työterveyslaitos 2011b, 14; Työterveyslaitos 2011c). Huoltoasemien ruokatarjonnasta 

löytyi monia parannuksia viime vuosiin verrattuna. Kevyempien margariinien käyttö oli 

lisääntynyt sekä ruoka-annoksissa käytettiin usein leivittämätöntä kalaa, vähä-rasvaista 

jauhelihaa tai makkaraa. Kevyet vaihtoehdot olivat linjastoilla tarjolla ensimmäisinä ja 

helposti saatavilla, myös kahvila- ja vitriinitarjonnassa. Kuitenkin vähärasvaista juustoa 

sekä kuitupitoisia pasta- ja riisituotteita oli käytetty edelleen turhan harvoin. (Työterve-
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yslaitos 2011c.) Näitä tuloksia on huomattu terveellisemmän ruuan tarjoamisesta huol-

toasemilla Työterveyslaitoksen Virkeänä ratissa - ruoasta terveyttä tien päälle -

hankkeen myötä, jonka työstäminen aloitettiin vuonna 2009. (Iltalehti 2011.) Hankkees-

sa ovat olleet yhteystyössä myös Teboil huoltoasemat. 

 

Työterveyslaitoksen Virkeänä ratissa – ruoasta terveyttä tien päälle -hanke on edistänyt 

ammattikuljettajien työvireyttä ja työkykyä kiinnittämällä huomiota terveelliseen työ-

aikaiseen ruokailuun. Hanke toteutettiin kokonaisuudessaan vuosina 2008–2011 osana 

Manner-Suomen ESR-ohjelman rahoittamaa Terveyden edistämistä työpaikoille -

projektia. (Työterveyslaitos 2011, 61, 62.) Virkeänä ratissa – hankkeen erityisasiantunti-

ja Anne Salmi kertoo, että hanke herättelee myös yrittäjiä ymmärtämään, että terveelli-

nen ruoka on seuraava trendi ja markkinarako. Toki monen paikan lounasmenu on ihan 

hyvä, mutta pikaruokaketjuja tulee koko ajan lisää huoltoasemien yhteyteen. Varsinkin 

yöllä terveellistä ruokaa on vaikea löytää ja tästä kärsivät lähinnä yövuoroja tekevät 

ammattiautoilijat. Nopeasti lämmitettävä keitto tai puuro olisi paljon parempi vaihtoeh-

to kuin makkaraperunat pitämään virkeänä ratissa. (Työterveyslaitos 2009.) 

 

Osana projektia palkittiin 24 tuntia auki olevia huoltoasemia, jotka ovat ruokatarjonnas-

saan ja mainonnassaan ottaneet huomioon ammattikuljettajien työkykyä edistävät sekä 

ajoterveyttä ylläpitävät ateriat. Laillistettu ravitsemusterapeutti suoritti arvottujen ase-

mapaikkojen arvioinnit kesän 2011 aikana. Kaikkiaan arvioitiin 29 huoltoaseman ruoka-

tarjonta. Teboil Tähtihovi, Heinola, palkittiin neljän muun huoltamon kanssa vuoden 

2011 Virkeät 24 h huoltoasemat -kilpailussa virkistävien kahvila- ja vitriinituotteidensa 

ansioista. (Työterveyslaitos 2011c.) Samainen kilpailu järjestettiin myös vuonna 2010, 

jossa Teboil- ketjusta palkittiin, Oulun Kaakkurinhovi, koska he käyttivät ruokaraaka-

aineissa terveellisiä valintoja (Automerkit.fi 2010). 

 

Huoltoaseman ravintola on ammattikuljettajien parissa suosituin ruokailupaikka työvuo-

ron aikana (Työterveyslaitos 2011b, 5). Huoltoaseman noutopöydän tarjonnan vaikutus 

on suurin huoltamoissa säännöllisesti lounastaville ja ammattiautoilijoille, joille tienvar-

sien liikenneasemat ovat ikään kuin työpaikkaruokaloita (Iltalehti 2011). Työpäivän 

aikana syödyt ateriat vaikuttavat ammattiautoilijoiden vireystasoon huomattavasti. On 

tutkittu, että kuljettajan väsymys on taustatekijänä jopa joka viidennessä kuolemaan 

johtaneessa kolarissa. Huoltoasemilla tarjottavalla ruualla on siis merkitystä jopa liiken-

neturvallisuudelle. (Työterveyslaitos 2011,7.) 
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4 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 

 

Usein yritykset keskittyvät kehittämään tuotteita, palveluita, uusia innovaatioita, henki-

löstöä, brändin arvoa ja toiminnan tehostamista, mutta unohtavat kaikkein tärkeimmän; 

yrityksen ainoan tulonlähteen, eli asiakkaat (Löytänä & Kortesuo 2011, 9). Yrityksen 

palvelua käytettyään asiakas on siihen joko tyytyväinen tai tyytymätön. Yleisesti tuot-

teen tai palvelun hyvää laatua pidetään tyytyväisyyden mittarina ja ihmiset mieltävät 

termit asiakastyytyväisyys ja laatu usein samaksi asiaksi. Asiakastyytyväisyys on kui-

tenkin laatua laajempi käsite, johon vaikuttavat myös muut palvelukokonaisuuteen liit-

tyvät asiat. (Ylikoski 1999, 149.) 

 

Lahtisen ja Isoviidan (2001, 44) mukaan asiakastyytyväisyys ilmaisee asiakkaan tuot-

teeseen tai palveluun kohdistuvien odotusten ja kokemusten suhdetta. Asiakas on tyyty-

väinen, jos tuote tai palvelu vastaa hänen tarpeitaan ja odotuksiaan. Päinvastaisesti asia-

kas on tyytymätön, jos tuote tai palvelu alittaa tarpeet ja odotukset. Lecklin (2006, 105) 

toteaa, että asiakastyytyväisyys on laadunkehittämisen ehdoton painopistealue ja lopulta 

asiakas toimii laadun lopullisena arvioijana. Tyytyväiset asiakkaat ennakoivat siis 

myynnin positiivista kehitystä (Lecklin 2006, 105–106). Rope ja Pöllänen (1998, 58) 

pitävät myös asiakastyytyväisyyttä eräänä keskeisempänä mittarina selvitettäessä ja 

analysoitaessa yrityksen menestysmahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Jos asiakas-

tyytyväisyys ei ole vähintään hyvällä tasolla, ei menestystä voida odottaa pitkällä täh-

täimellä (Rope & Pöllänen 1998, 58). 

 

Asiakaskeskeisesti toimiva organisaatio keskittyy tavoitteidensa toteutumiseen juuri 

asiakastyytyväisyyden avulla. Jotta tyytyväisyyteen voitaisiin vaikuttaa, yritys tarvitsee 

täsmällistä tietoa siitä, mitkä palvelutapahtumaan ja tuotteeseen liittyvät seikat tekevät 

asiakkaat tyytyväiseksi. Asiakaskeskeisyys edellyttää sitä, että tyytyväisyyteen vaikut-

tavat seikat kysytään itse asiakkaalta. Helpoin tapa mitata organisaation onnistumista 

asiakastyytyväisyyden aikaansaamisessa on suorittaa asiakastyytyväisyystutkimus. 

Pelkkä tyytyväisyysseuranta ja aikaa vievät tutkimukset eivät yksin riitä takaamaan tyy-

tyväisiä asiakkaita. Näiden lisäksi tarvitaan seurantaan ja tutkimuksiin perustuvaa toi-

mintaa, jonka avulla asiakastyytyväisyyttä parannetaan. (Ylikoski 1999, 149.) Asiakas-

tyytyväisyyden määrittäminen ja mittaus tulee tehdä ja kohdistaa oikein, jotta niitä voi-

daan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi asiakastyytyväisyys kannattaa 
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selvittää monipuolisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen ominaisuuksien lisäksi selvi-

tetään asiakkaiden näkemys ja tyytyväisyys yrityksen eri toimintoihin kuten asiakaspal-

veluun, myynnin edistämiseen, jälkipalveluihin sekä henkilökunnan ammattitaitoon. 

(Lecklin 2006, 106.)   

 

4.1 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

 

Jokainen asiakas kokee erilaisia odotuksia yrityksen toiminnasta. Odotukset syntyvät 

aiempien kokemusten, yrityksen markkinointiviestinnän, muiden ihmisten kertomusten 

tai esimerkiksi Internet- tai lehtikirjoitusten ansiosta. Koska asiakkaiden kokemukset 

ovat erilaisia, myös odotukset ovat erilaisia. Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää siis 

suhteellisena ja subjektiivisena, eli yksilöllisenä. (Rope & Pöllänen 1998, 58–59.) Yli-

kosken (1999, 151) mukaan asiakas käyttää tiettyä palvelua, koska hänellä on halu tyy-

dyttää jokin tietty tarve. Palvelujen käyttömotiivit ovat usein tiedostamattomia, joten 

kuluttajan tyytyväisyyden kokeminen liittyy siihen, millaisia hyötyjä hän saavuttaa pal-

velun ostaessaan. Palvelun ominaisuudet ja palvelun käytön seuraukset luovat tyytyväi-

syyttä. (Ylikoski 1999, 151.) 

 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat itse tuotteen laadun lisäksi myös palvelun laatuteki-

jät. Ylikosken (1999, 152–153) mukaan palvelun laadun tekijöitä ovat luotettavuus, 

reagointialttius, palveluvarmuus, empatia sekä palveluympäristö ja muut konkreettiset 

asiat. Lisäksi hinta on oleellisesti asiakastyytyväisyyteen vaikuttava seikka. Organisaa-

tion vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät tilannetekijät, kuten kiire. Yritys ei 

kykene vaikuttamaan myöskään yksilötekijöihin. Jokainen asiakas on oma persoona, 

jonka tyytyväisyyden muodostumiseen vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet. (Ylikoski 

1999, 152–153.)  Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät on havainnollistettu kuvi-

ossa 2. 
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KUVIO 2. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät. (Ylikoski 1999, 152.) 

 

Rope ja Pöllänen (1998, 22–28) mieltävät asiakastyytyväisyyden syntyvän, kun yrityk-

sen ja asiakkaan välille muodostuu tyytyväisyyden edellyttämä kontaktipinta. Tyytyväi-

syys syntyy siitä, millaiseksi yrityksen asiakas kokee kontaktipinnan itsensä ja yrityksen 

välillä. Kontaktipinta sisältää kaikki henkilöstö-, tuote-, tukijärjestelmä- ja miljöökon-

taktit yrityksen ja asiakkaan välillä. Jokaisesta kontaktista syntyy kokemuksia, jotka 

asiakas kokee suhteessa etukäteisodotuksiin nähden joko odotuksia vastaaviksi tai odo-

tuksiin nähden positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan poikkeaviksi. (Rope & Pöllänen 

1998, 28.) 

 

Asiakastyytyväisyydelle tai -tyytymättömyydelle oleellista on, että odotustaso muodos-

taa lähtökohdan ja vertailuperustan kokemuksille. Samantasoinen tuote tai palvelu saat-

taa korkean odotustason vallitessa tuottaa pettymyksen ja matalan odotustason vallitessa 

positiivisen yllätyksen. Kun halutaan aikaansaada asiakastyytyväisyyttä, voidaan vai-

kuttaa sekä odotuksiin että kokemuksiin. Toisaalta odotukset ovat aina lähtökohtana, 

kun yritys lähtee rakentamaan tuloksellista toimintaa asiakastyytyväisyyden kautta. 

(Rope & Pöllänen 1998, 29–30.) 

 

Samat tekijät eivät aina tuota tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä, joten niitä ei voi pitää 

toistensa vastakohtina (Rope & Pöllänen 1998, 165). Ylikosken (1999, 152–153) sekä 

Ropen ja Pölläsen (1998, 165) mukaan erilaiset tilanteet ja erilaiset asiakkaat vaikutta-

vat siihen, mitkä tekijät aiheuttavat tyytyväisyyden ja mitkä tyytymättömyyden. Jos 

jokin yksittäinen tekijä aiheuttaa tyytymättömyyttä, samaisen tekijän toimivuus ei vas-

taavasti välttämättä tuota tyytyväisyyttä. Asiakkaalle tyytyväisyyttä tuottaa tekijä, joka 

hänet on yllättänyt positiivisesti. Tyytyväisyyden tuottajana ei siis voi pitää odotuksen 
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mukaista toimintaa, sillä asiakas mieltää sen automaattisesti toteutuvan ennakko-

odotusten mukaisesti. (Rope & Pöllänen 1998, 165.) Ylikoski (1999, 158) nostaa esiin 

yrityksen kannalta kaikkein tärkeimmät asiakastyytyväisyyttä muodostavat tekijät, joita 

hän kutsuu kriittisiksi tekijöiksi. Kriittisiä tekijöitä pidetään yrityksen asiakkaille ehdot-

toman tärkeinä ja kriittisissä tekijöissä, kuten ydintuotteen laadussa, epäonnistuminen 

johtaa tyytymättömyyteen. Kriittisten tekijöiden vaikutusta voi pitää keskeisenä, kun 

asiakas muodostaa kokonaistyytyväisyyttä yrityksestä. (Ylikoski 1999, 158.) 

 

Asiakkaan saama arvo vaikuttaa myös oleellisesti asiakastyytyväisyyteen. Asiakkaan 

saama arvo muodostuu asiakkaan kokemuksista siitä, kuinka paljon hän kokee panosta-

vansa tuotteen tai palvelun saamiseen verrattuna saatuun hyötyyn. Kun asiakas pohtii 

tuotteen tai palvelun valitsemista, hän miettii mikä yritys tuottaa eniten arvoa vastaa-

maan hänen tarpeitaan. Asiakkaan saama arvo, palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys 

liittyvät olennaisesti toisiinsa, ja kaikkiin näihin kolmeen tekijään yritys pystyy vaikut-

tamaan esimerkiksi markkinoinnin keinoin. Vuorovaikutustilanteet yrityksen henkilös-

tön ja palveluympäristön kanssa sekä yrityksen imago yhdessä palvelusta tai tuotteesta 

perittävän hinnan kanssa vaikuttavat kaikki palvelukokonaisuuteen. Yhdessä nämä sei-

kat vaikuttavat koettuun laatuun, tuottavat asiakkaalle arvoa ja luovat asiakastyytyväi-

syyttä. (Ylikoski 1999, 153.) 

 

4.2 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteet 

 

Jokainen yritys omaa käsityksen siitä, ovatko sen asiakkaat tyytyväisiä sen tuotteisiin tai 

palveluihin. Usein asiakastyytyväisyyden mieltäminen perustuu yrityksen johdon ja 

työntekijöiden omiin käsityksiin, mutta asiakkaiden mielipiteitä ei ole tarpeeksi katta-

vasti tutkittu. Asiakkaiden mielipiteiden seuraamiseen tarvitaan asiakastyytyväisyyden 

seurantajärjestelmää, joka koostuu asiakastyytyväisyystutkimuksista ja suoran palaut-

teen järjestelmästä. (Ylikoski 1999, 155.) 

 

Erilaiset asiakastyytyväisyystutkimukset ja asiakkailta saatu suora palaute tukevat toi-

nen toisiaan. Tutkimusten rooli asiakastyytyväisyyden seuraamisessa on keskeisempi, 

mutta suorasta palautteesta saatavia tietoja yhdistelemällä yritys saa monipuolisen ko-

konaiskuvan asiakastyytyväisyydestä. Suoraa palautetta kerätessä asiakkaalta pyritään 

saamaan palautetta omin sanoin välittömästi palvelutilanteessa, kun taas asiakastyyty-

väisyystutkimuksen takana on pidempi prosessi. (Ylikoski 1999, 155–156.) 
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Asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena on asiakastyytyväisyyden parantaminen 

ja siitä seuranneiden toimenpiteiden vaikutusten seuraaminen. Asiakastyytyväisyystut-

kimuksen neljä päätavoitetta ovat asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden selvit-

täminen, tämänhetkisen asiakastyytyväisyyden tason mittaaminen, toimenpide-

ehdotusten tuottaminen ja asiakastyytyväisyyden kehittymisen seuraaminen. Asiakas-

tyytyväisyystutkimukselle oleellista on se, että niitä tulisi suorittaa tietyin väliajoin, jot-

ta asiakastyytyväisyyden kehittymistä ja korjaavien toimenpiteiden vaikutuksia voitai-

siin seurata tarkemmin. (Ylikoski 1999, 156.) 

 

4.3 Palvelun laatu 

 

Palveluiden merkitys kasvaa jatkuvasti ja palvelun laadusta on tullut yrityksille merkit-

tävä kilpailukeino. Palvelualalla toimivan yrityksen on yhä vaikeampi erottua kilpaili-

joista tarjoamansa ydintuotteen avulla, joten palveluilla tarjontaa on mahdollista moni-

puolistaa. Palvelut ovat aineettomia, mutta niihin liittyy usein jotain tavaraa. (Ylikoski 

1999, 17, 117; Rope 2000, 211–212.) Ropen (2000, 211–212) mukaan yhä suurempaa 

osaa markkinoilla liikkuvista hyödykkeistä kutsutaan palveluiksi. Laadukkaalla palve-

lulla pyritään erottumaan kilpailijoista, houkuttelemaan uusia asiakkaita sekä säilyttää 

nykyiset asiakkaat tyytyväisenä (Ylikoski 1999, 117). 

 

Laadun määrittely muutamalla sanalla on vaikeaa, mutta yleisesti laadulla tarkoitetaan, 

miten hyvin tuote tai palvelu vastaa asiakkaan odotuksia tai vaatimuksia. Laatu on näin 

ollen yrityksen asiakkaan muodostama näkemys tuotteen tai palvelun onnistuneisuudes-

ta. Asiakas on eräänlainen laadun tulkitsija ja laatua voi pitää asiakkaan asenteena yri-

tystä ja sen tarjoamia tuotteita kohtaan. Laatua tulisi aina tarkastella asiakkaan näkö-

kulmasta, sillä ainoastaan asiakas itse pystyy kertomaan vastaako laatu hänen odotuksi-

aan. Palvelun laatu sekä aiemmin kappaleessa käsitellyt asiakkaan saama arvo ja asia-

kastyytyväisyys liittyvät oleellisesti toisiinsa vaikuttaen yhdessä asiakkaan palveluko-

kemukseen. (Ylikoski 1999, 118, 153.) 

 

Asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttaa olennaisesti se, mitä asiakkaan ja yri-

tyksen välisessä vuorovaikutuksessa, eli palvelutapaamisessa, tapahtuu. Asiakkaan ko-

kemus laadusta muodostuu siitä, mitä asiakas palvelun lopputuloksena saa ja miten var-

sinainen palveluprosessi sujui. Näitä kahta asiakkaan kokeman palvelun laadun ulottu-
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vuutta kutsutaan tekniseksi eli lopputuloslaaduksi ja toiminnalliseksi eli prosessilaaduk-

si. (Ylikoski, 1999, 118; Grönroos 2003, 100.) Joissain tapauksissa palvelun toiminnal-

linen laatu voi nousta asiakkaan silmissä tärkeämmäksi kuin itse palvelun lopputulos. 

Näissä tapauksissa palveluyrityksen henkilöstön ja kuluttajan välinen vuorovaikutus on 

avainasemassa hyvää palvelukokemusta muodostettaessa. (Ylikoski 1999, 118.) 

 

Yrityksen imago eli yrityskuva on palveluissa äärimmäisen tärkeä ja se voi vaikuttaa 

laadun kokemiseen monin tavoin. Yrityksen imagoa pidetään laadun kolmantena osate-

kijänä ja se toimii laatukokemuksen suodattimena. Asiakas näkee teknisen sekä erityi-

sesti toiminnallisen laadun tämän suodattimen läpi. Hyvä imago pystyy suodattamaan 

isojakin virheitä niin, että asiakas kokee laadun tyydyttäväksi. Huono imago taas vah-

vistaa virheestä johtuen huonoja kokemuksia entisestään. (Ylikoski 1999, 118; Grön-

roos 2003, 101.) Teknisen ja toiminnallisen laatu-ulottuvuuden sekä suodattimena toi-

mivan yritysimagon vaikutusta koettuun kokonaislaatuun kuvataan kuviossa 3. 

 

 
KUVIO 3. Kaksi palvelun laatu-ulottuvuutta. (Grönroos 2003, 102) 

 

Teknisen ja toiminnallisen laatu-ulottuvuuden lisäksi on esitetty myös kolmatta ulottu-

vuutta; fyysistä ympäristöä. Mitä- ja miten ulottuvuuksien yhteyteen lisättäisiin tällöin 

fyysinen ympäristö eli missä- ulottuvuus. Missä- ulottuvuutta voi pitää toiminnallisen 

miten- ulottuvuuden osana, koska fyysinen sijainti liittyy oleellisesti prosessin koettuun 

toiminnalliseen laatuun. (Grönroos 2003, 102–103.)  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

 

Tutkimusmenetelmiksi käsitetään joukko toimenpiteitä, menettelytapoja ja käytäntöjä, 

joita käytetään tutkimusaineiston hankkimisessa ja kerätyn tai muulla tavalla hankitun 

aineiston analysoimisessa. Nämä menetelmät voidaan jakaa kvalitatiivisiin, eli laadulli-

siin, tai kvantitatiivisiin, eli määrällisiin menetelmiin. Tutkimusmenetelmää valittaessa 

on hyvä muistaa, että se on yleisen tutkimusasetelman logiikan mukaisesti sidoksissa 

erityisesti tutkimusaineistoon ja tutkimusongelmaan. (Pihlaja 2006, 52–54.) Kvalitatii-

visen tai kvantitatiivisen lähestymistavan valinnan jälkeen on jäljellä lukematon määrä 

erilaisia menetelmiä, joilla tutkimuskysymykseen voidaan saada vastaus (Metsämuuro-

nen 2007, 71). 

 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusta voidaan käyttää itsenäisesti, mutta myös yhdes-

sä kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysin pää-

paino on numeeristen arvioiden sijaan mielipiteiden sekä niiden syiden ja seurausten 

tutkimisessa, joten tutkimustulokset saadaan usein haastatteluihin ja ryhmäkeskustelui-

hin pohjautuvasta aineistosta. (Taloustutkimus Oy 2013.) Kvalitatiivista tutkimusta ku-

vaillaankin usein sanoilla pehmeä, subjektiivinen, joustava, induktiivinen ja pohdiskele-

va (Silverman 2006, 35). 

 

Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto kerätään 

luonnollisessa ja todellisessa tilanteessa. Kvalitatiivisella tutkimuksella kerätään usein 

tietoa yksilöitä koskevista asioista, joista ei tiedetä etukäteen tarkasti. Pyrkimyksenä on 

päästä läheiseen kosketukseen tutkittavien kanssa ja säilyttää tutkittava ilmiö sellaisena 

kuin se on ilman, että tutkittavien oma näkökulma muuttuu. Kvalitatiiviselle tutkimuk-

selle on olennaista sen hypoteesittomuus, joten tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennak-

ko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. (Eskola & Suoranta 1998, 

15–17, 19.)  

 

Harkinnanvarainen otanta on kvalitatiiviselle tutkimukselle tunnuksenomaista. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa keskitytään varsin pieneen määrään tapauksia, joita pyritään 

analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Näin ollen kvalitatiivisessa tutkimuk-
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sessa laatu on määrää oleellisempi aineiston tieteellisyyden kriteeri. Tilastollisen yleis-

tämisen sijaan tarkoituksena on kuvata jotain tapahtumaa, ymmärtää tiettyä toimintaa tai 

antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta jostain ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 1998, 18, 60–

61.) Koska kyse on kokemusperäisestä, eli empiirisestä tutkimuksesta, aineiston koolla 

on toki myös merkitystä. Jotta tutkimus olisi tieteellistä, edustavaa ja yleistettävissä, 

kvalitatiivisen aineiston koon määräytymiseksi on muodostunut muutamia käytännössä 

koeteltuja sääntöjä. Aineiston kyllääntyminen, eli saturaatio mittaa aineiston riittävyyt-

tä. Kun aineistoa on riittävästi ja uudet tapaukset eivät tuota enää tutkimusongelman 

kannalta uutta tietoa, saturaatiopiste on saavutettu. Mitään tiettyä aineiston kokoa on 

vaikea yleistää, sillä kvalitatiiviset tutkimukset ovat yksilöllisiä; vastauksia tarvitaan 

tutkimuksesta riippuen niin paljon kuin aiheen kannalta on välttämätöntä. (Eskola & 

Suoranta 1998, 60, 62–63.) 

 

5.2 Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimus, eli case study, on yksi tutkimuksen lähestymistavoista. Tapaustutki-

mukselle on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiin-

sa suhteessa olevia tapauksia tuotetaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. Tapaus-

tutkimuksessa voi olla käytössä yhtä hyvin kvalitatiiviset kuin kvantitatiiviset menetel-

mät tai niiden yhdistäminen ja sen toteuttamisessa käytetään usein monia eri tiedonke-

ruun ja -analyysin tapoja. Tapaustutkimus on käsitteenä monisyinen ja sen voi tehdä 

monella eri tavalla, minkä takia sen määrittely on vaikeaa. (Saarela-Kinnunen & Eskola 

2007, 185.) 

 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan syvällisesti jotain kohdetta sen omassa ympäristössä ja 

tavoitteena on tutkitun tiedon tuottaminen kyseisestä kohteesta. Tapaustutkimus sovel-

tuu lähestymistavaksi, kun halutaan ymmärtää perusteellisesti esimerkiksi jonkin orga-

nisaation tilannetta ja ratkaista siellä ilmennyt ongelma tai tuottaa tutkimuksen avulla 

kehitysideoita. Tapaustutkimuksen avulla ei siis käytännössä viedä muutosta eteenpäin 

tai varsinaisesti kehitetä mitään konkreettista. Tapaustutkimuksessa tapaus voi olla or-

ganisaation lisäksi esimerkiksi yksilö, ihmisryhmä, tapahtuma, toiminta tai prosessi. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 37–38, 53.) 

 

Tapaustutkimus nojautuu aina teorioihin, metodeihin ja aiempiin tutkimuksiin. Tapaus-

tutkimuksessa on tyypillistä lähteä liikkeelle tutkittavasta tai analysoitavasta kohteesta, 
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eikä ainoastaan yleisistä teorioista. Usein tutkija on perehtynyt tutkittavaan kohteeseen 

ja hänellä on kohteesta aiempaa tietoa, joka auttaa tutkimuskohteen määrittelemisessä. 

Tapaustutkimukselle on myös ominaista, että pohjatyöstä huolimatta kehittämiskohde 

täsmentyy prosessin edetessä. Kehittämistyön edistyessä alkuperäinen tutkimusongelma 

ei välttämättä tunnu enää tärkeältä, minkä takia sitä pitää muuttaa tai muokata. Muok-

kaaminen ei ole millään tavalla väärin vaan luonnollinen osa kehittämisprosessia. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2009, 53–54.) 

 

Tapaustutkimukselle on tunnuksenomaista, että siinä saadaan monenlaisia menetelmiä 

käyttämällä syvällinen, monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta tapaukses-

ta (Ojasalo ym. 2009, 55). Erilaisten aineistojen, teorioiden tai menetelmien käyttöä 

samassa tutkimuksessa kutsutaan triangulaatioksi. Useamman menetelmän käyttöä pe-

rustellaan sillä, että yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa koko-

naiskuvaa tutkimuskohteesta. Kun jokin tutkimusmenetelmä kuvaa kohdetta vain yhdes-

tä näkökulmasta, on useammalla menetelmällä mahdollista oikaista tätä luotettavuusvir-

hettä. (Eskola & Suoranta 1998, 69.) 

 

Tapaustutkimus liitetään usein kvalitatiiviseen tutkimukseen ja sen menetelmiin, mutta 

siinä on mahdollista hyödyntää myös kvantitatiivisia menetelmiä kuten kyselyjä. Ai-

neistot kerätään usein luonnollisessa tilanteessa käyttäen esimerkiksi havainnointia tai 

analysoimalla kirjallista aineistoa. Tapaustutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käyte-

tään monesti erilaisia haastatteluja, kuten teemahaastattelua, avointa haastattelua ja 

ryhmähaastattelua. Haastattelut ovat tapaustutkimuksessa hyödyllisiä siksi, että tutki-

mus liittyy tyypillisesti ihmisen toiminnan tutkimiseen. Tällöin haastateltavat ihmiset, 

eli itse toimijat ja ilmiön asiantuntijat, voivat kuvata ja selittää ilmiötä. Haastattelu on 

lisäksi joustava tutkimusmenetelmä, jota voidaan soveltaa monin eri keinoin. Muita 

tapaustutkimukseen soveltuvia aineistonkeruumenetelmiä ovat esimerkiksi aivoriihi-

työskentely, benchmarking ja erilaiset ennakoinnin menetelmät. (Ojasalo ym. 2009, 55.) 

 

5.3 Haastattelu ja havainnointi tiedonkeruumenetelminä 

 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä tutkimuksen tiedonkeruumenetelmistä ja etenkin 

vapaamuotoisten tai vähän strukturoitujen haastattelujen käyttö on lisääntynyt. Haastat-

telu sopii sen joustavuuden ansiosta moniin eri tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa 

ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, mikä mahdollistaa 
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tiedonhankinnan suuntaamisen itse tilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–35.) Haas-

tattelu on aineistonkeruumenetelmänä erinomainen valinta silloin, kun halutaan koros-

taa yksilöä tutkimustilanteen subjektina, jolla on mahdollisuus tuoda esille itseään kos-

kevia asioita mahdollisimman vapaasti. Haastattelun avulla on mahdollista saada kerä-

tyksi uusia näkökulmia avaavaa, selventävää ja syventävää aineistoa. (Ojasalo ym. 

2009, 95.) 

 

Tutkijalla on mahdollisuus käyttää erilaisia haastattelumenetelmiä. Haastattelumenetel-

män valintaan vaikuttaa, se, millaista tietoa tutkimukseen tarvitaan. Haastattelumene-

telmien suurimmat erot ovat niiden strukturointiasteessa, eli miten kiinteästi kysymyk-

set on muotoiltu ja kuinka paljon haastattelija voi joustaa haastattelutilanteessa. Haastat-

telun muotoja ovat muun muassa lomakehaastattelu, teemahaastattelu, syvähaastattelu ja 

ryhmähaastattelu. (Ojasalo ym. 2009, 95.) 

 

Haastattelu voi kestää kymmenistä minuuteista useisiin tunteihin, jonka takia haastatte-

lijan rooli muuttuu tarvittaessa passiivisesta kysymysten esittäjästä aktiiviseen ja ajatte-

levaan osallistujaan. Haastattelu voi pitää vuorovaikutuksena, joka on etukäteen suunni-

teltua sekä haastattelijan alulle panemaa ja ohjaamaa. Lisäksi haastattelu vaatii haasta-

teltavan kohteen motivoimista ja motivaation ylläpitämistä sekä osapuolten välistä luot-

tamusta. (Ojasalo ym. 2009, 96.) 

 

Erityisesti teemahaastattelut ja avoimet haastattelut kannattaa aina nauhoittaa, jotta tut-

kijan on jälkeenpäin helppo palata haastattelutilanteeseen uudestaan, jolloin nauhoitus 

toimii muistina ja tulkinnan apuna. Nauhoituksen avulla haastattelu on myös helpompi 

raportoida. Haastattelujen suorittamisen jälkeen ne usein litteroidaan eli kirjoitetaan 

puhtaaksi. Litterointia käytetään apuna tutkimusmateriaalin analysoimisessa. Analy-

sointi aloitetaan lukemalla litteroitu aineisto, minkä jälkeen se luokitellaan ja yhdiste-

tään käytettyyn teoriaan. (Ojasalo ym. 2009, 99.) 

 

Havainnointi, eli observointi, on tärkeä ja hyödyllinen tutkimuksen aineistonkeruume-

netelmä. Havainnoinnin avulla on mahdollista kerätä tietoa esimerkiksi ihmisten käyt-

täytymisestä ja luonnollisessa toimintaympäristössä tapahtuvista asioista. Havainnointi 

soveltuu hyvin laadulliseen tutkimukseen ja sen etu on, että sen avulla saadaan välitöntä 

ja suoraa informaatiota. Havainnointia voi käyttää aineistonkeruumenetelmänä itsenäi-

sesti, mutta usein sitä käytetään haastattelun tai kyselyn tukena. Havainnointi sopii hy-
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vin aineistonkeruumenetelmäksi tutkimuksiin, joissa tutkittavana kohteena on yksilön 

toiminta ja vuorovaikutus toisen kanssa. (Ojasalo ym. 2009, 103.) 

 

Havainnointi voidaan jakaa osallistuvaan ja ei-osallistuvaan eli suoraan havainnointiin. 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijalla on aktiivinen rooli havainnoitavassa toimin-

nassa, kun taas ei-osallistuvassa havainnoinnissa tutkija pitäytyy ainoastaan havainnoi-

jana. Ei-osallistuvaa havainnointia käytetään usein silloin, kun halutaan tarkkailla jota-

kin tilannetta ilman, että tutkittavat tietävät siitä. Tällainen havainnointitilanne voi siis 

tapahtua tutkittavassa ympäristössä aitojen tapahtumien parissa. (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006.) Havainnointitekniikka voi olla luonteeltaan strukturoitua eli jä-

senneltyä tai strukturoimatonta eli joustavaa toimintaa. Strukturoidulle havainnoinnille 

on ominaista, että tutkija jäsentelee ongelmansa ennen varsinaista havainnointia ja laatii 

sitä varten tutkimusongelmasta riippuvia luokitteluja. Strukturoimatonta havainnointia 

käytetään taas silloin, kun halutaan mahdollisimman paljon ja monipuolista ennakkotie-

toa asiasta. (Ojasalo ym. 2009, 105.) 

 

Havainnoijan rooli tulee olla selvillä ennen havainnoinnin aloittamista. Toisessa ääri-

päässä havainnoija on täysin ulkopuolinen tarkkailija ja toisessa päässä aktiivinen osal-

listuja. Havainnointi voi tapahtua myös kohteen tietämättä esimerkiksi yrityksen asiak-

kaan roolissa, jolloin puhutaan mystery shoppaajasta. Mystery shoppauksen tarkoitus on 

saada tietoa siitä, kuinka asiakkaita todellisuudessa palvellaan. Havainnointi on aina 

mahdollisimman järjestelmällistä ja se kohdistuu ennalta määrättyyn kohteeseen. Ha-

vainnointitulokset pyritään rekisteröimään välittömästi muistiin käyttämällä esimerkiksi 

havainnointilomaketta, muistiinpanoja, valokuvia tai äänitteitä. (Ojasalo ym. 2009, 104–

106.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Lounasuudistuksen lähtökohdat 

 

Tänä päivänä terveys ja terveellinen ruoka ovat megatrendejä, joita ruokapalveluiden 

tuottajien kannattaa ottaa huomioon. Teboil-ketjun lounasuudistuksen tavoitteena on 

ollut tehdä reseptiikka, jonka avulla Teboil-asemat voivat tarjota asiakkaillensa laadu-

kasta sekä terveellistä ruokaa mahdollisemmin kustannustehokkaasti (Teboil 2012). 

Reseptiikan tavoitteena on myös ollut tuottaa lounaspöydän ruuat mahdollisemman lisä-

aineettomasti kotimaisista ja keveistä raaka-aineista sekä mahdollisimman paljon itse 

tehden.  Esimerkiksi vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta, eli karppauksesta, on tullut 

viime vuosien trendi ja kalliiden raaka-aineiden, kuten lihan ja tuoreiden kasvisten kulu-

tus on kasvanut. Jotta kustannukset lounaan valmistamiseen eivät nousisi liikaa, kalliin 

pääraaka-aineen osuus on saatu mahdollisemman pieneksi tarjoamalla sekoitettua ruo-

kaa, kuten kiusauksia, laatikoita, pastoja sekä paelloja ja risottoja. (Teboil 2012.) Toi-

nen kustannustehokkuuden nostaja on ollut Suomussalmen Kivihoviin rakennettu kes-

kuskeittiö.  

 

Keskuskeittiö on toiminut vuoden verran Kivihovissa ja se toimittaa viiteen muuhun eri 

liikenneasemapaikkaan valmista pääruokaa, kiertävän ruokalistan mukaan (Kuusimaa 

2013). Ruoka toimitetaan cook and chill-menetelmällä eli ruoka valmistetaan keskus-

keittiössä, jäähdytetään nopeasti, kuljetetaan kylmänä ja lämmitetään myöhemmin tar-

joilupaikassa (Sirviö 2011; Kuusimaa 2013). Kauppiaan palkkalistoilla oleva kuljettaja 

kuljettaa yhtiön autolla pääruuat viitenä päivänä viikossa Pirkanhovin, Sveitsinhovin, 

Kaupintien, Kivenlahden sekä Tammiston Teboileihin. Muut lisäkkeet tehdään jokaisel-

la asemalla itse paikan päällä.  Kustannussäästöjä on tehty keskuskeittiön ansioista hy-

vin, koska tarvitaan liikepaikkoihin vähemmän henkilökuntaa, hävikit pienenevät, ostot 

keskittyvät yhteen paikkaan ja varastojen arvot ovat pienentyneet sekä sen kierto nopeu-

tunut. Keskuskeittiötoiminta on kasvanut viime vuosina ilmiönä ja myös Teboililla tul-

laan luultavasti tulevaisuudessa sitä laajentamaan. (Kuusimaa 2013.) 

 

Teboilin lounasruuan uudistuksessa näkyy myös asiakaslähtöisyys. Koska asiakkaiden 

ruokailutottumukset ja trendit muuttuvat, näihin vaatimuksiin on vastattava. Kate-

prosentti oli saatava kohdilleen lounaspöydän ruuissa, mutta laadullisuus lounaspöydäs-
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sä on pyritty säilyttämään, vaikka raaka-aineet hieman muuttuvat (Kuusimaa 2013). 

Ruoan korkea itsevalmistusaste parantaa lounaan katetta, kun esimerkiksi kastikkeet 

tehdään kaikki itse. Asiakkaalle se parantaa ruuan koettua laatua, kun ruoka mielletään 

enemmän kotimaiseksi ja itse tehdyksi. Ruuan laatua on jo neljästi paranneltu viimeisen 

vuoden aikana saatujen palautteiden perusteella, jotta laatu olisi parasta mahdollista 

asiakkaalle tarjottaessa. (Kuusimaa 2013.) 

 

6.1.1 Reseptiikka 

 

Uusittu reseptiikka on viety käyttöön yhdeksässä toimipaikassa. Reseptiikkaa noudattaa 

itsenäisesti tällä hetkellä Tähtihovi Heinolassa, Rajahovi Vaalimaalla ja Närpiön Ranta-

hovi, jotka eivät kuulu Kivihovin keskuskeittiön piiriin. Tällä hetkellä ei ole välimatko-

jen takia taloudellisesti kannattavaa toimittaa ruokaa keskuskeittiöistä näihin paikkoi-

hin, mutta tulevaisuudessa saatetaan Tähtihovi ottaa mukaan keskuskeittiötoimintaan. 

Vastaisuudessa ruokalista tulee olemaan valtakunnallisessa käytössä koko Teboil kon-

septissa. (Kuusimaa 2013.) 

 

Teboilin lounasreseptiikan uudistamisprojektissa on ollut mukana televisiostakin tuttu 

Heikki Ahopelto. Hän on toiminut keittiöpäällikkönä ja -mestarina Tampereella monis-

sa tunnetuissa ravintoloissa ja on suuri lähiruuan sekä paikallistuotannon puolestapuhu-

ja. Ahopellon näkemys pientuotannon tulevaisuuden turvaamiseksi kulminoituu Armas-

tuoteperheeseen, johon kuuluu kyytönmaitotuotteisiin erikoistunut Armas maitokauppa 

sekä Armas-tuoteperheen lähiruokapisteitä ja Armas-pikaruokaloita Tampereella ja 

myös Helsingissä. (Armas-perhe 2013; & Aamulehti 2011b.) 

 

Uuden ruokalistan markkinointi on ollut vähäistä. Heikki Ahopellon suunnitteleman 

ruokalistan mainostaminen on tapahtunut toimipaikkojen yläilmetaulujen ja pöytästän-

dien avulla sekä sosiaalisessa mediassa Teboilin Facebook-sivulla. Julkisuuden henki-

lön nimellä mainostamista ei ole hyödynnetty vielä kunnolla, kun ruokalista pilotoitiin 

keväällä 2012. Markkinointiin on tarkoitus panostaa enemmän tulevaisuudessa. (Kuu-

simaa 2013.) 
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6.2 Tutkimuksen lähestymistapa 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Teboil-huoltamoiden tämänhetkinen asiakastyy-

tyväisyys lounasruokailua kohtaan sekä selvittää miten asiakastyytyväisyyttä voisi pa-

rantaa. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin laadullinen tapaustutkimus, koska sen 

avulla tutkimusongelmaan saatiin parhaiten vastaus. Tapaustutkimukseen päädyttiin, 

koska tutkimuskohteesta haluttiin saada mahdollisimman yksityiskohtaista ja intensii-

vistä tietoa Teboilin lounasasiakkaiden asiakastyytyväisyydestä (Saarela-Kinnunen & 

Eskola 2007, 185). Määrällisen sijasta laadulliseen tutkimukseen päädyttiin siksi, että 

laadullisella tutkimuksella on mahdollista kerätä tietoa Teboilin asiakkaista koskevista 

asioista, joista ei tiedetä tai tunneta etukäteen paljon.  

 

Ennen tutkimuksen suorittamista tutkijoilla ei ollut ennakko-oletuksia tutkimustuloksis-

ta tai tutkimuskohteesta, joka on oleellista laadulliselle tutkimukselle.  Tutkimusta teh-

dessä pyrkimyksenä on päästä läheiseen kosketukseen tutkittavien kanssa ja säilyttää 

tutkittava ilmiö ja tutkittavien näkökulma sellaisena kuin se on (Eskola & Suoranta 

1998, 15–17, 19). Teboilin lounasasiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimus haluttiin 

toteuttaa laadullisena tapaustutkimuksena, koska tarkoituksena oli ymmärtää asiakkai-

den mielipiteitä, tarpeita ja odotuksia syvällisemmin, eikä ainoastaan keräämällä laajaa 

ja pinnallista tietoa. 

 

Tapaustutkimukselle olennaista on tutkia kohdetta sen omassa ympäristössä ja tuottaa 

siitä mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 37–

38, 53). Tästä syystä oli luontevinta suorittaa tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä 

käytetyt haastattelut ja havainnointi ennalta valituilla Teboil-huoltamoilla ja juuri arki-

sin lounasaikaan. Haastattelupäiviä ei ilmoitettu toimipisteille etukäteen, koska toimi-

pisteiden toiminta haluttiin pitää mahdollisimman realistisena. 

 

Harkinnanvarainen otanta on laadulliselle tapaustutkimukselle tunnuksenomaista, minkä 

takia tutkimuksessa keskityttiin varsin pieneen määrään tapauksia, joita pyrittiin ana-

lysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Laadullisessa tapaustutkimuksessa aineis-

ton laatu on määrää oleellisempi tieteellisyyden kriteeri (Eskola & Suoranta 1998, 18, 

60–61). Tämän tutkimuksen aineiston keruun tavoitteeksi asetettiin se, että jokaisesta 

yhdeksästä toimipaikasta saataisiin 15–20 haastateltavaa. 
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Tapaustutkimuksen avulla ei ole tarkoitus varsinaisesti kehittää mitään. Tapaustutki-

muksen luonteelle on ominaista tuottaa tietoa ja luoda kehitysideoita havaitusta tutki-

musongelmasta. (Ojasalo ym. 2009, 38.) Tapaustutkimus sopii mainiosti tämän tutki-

muksen lähestymistavaksi, koska tarkoituksena oli tutkia syitä Teboilin lounasasiakkai-

den asiakastyytyväisyyteen tai - tyytymättömyyteen ja tuottaa kehitysideoita asiakastyy-

tyväisyyden parantamiseksi.  Tutkimustuloksista saatujen kehitysideoiden toteutus ei 

kuulu tutkimuksen sisältöön, vaan parannusehdotusten hyödyntäminen konkreettisesti 

jää toimeksiantajan vastuulle. 

 

6.3 Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät 

 

Tapaustutkimukselle on tunnuksenomaista, että siinä saadaan monenlaisia menetelmiä 

käyttämällä syvällinen, monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta tapaukses-

ta. Erilaisten aineistojen, teorioiden tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa 

kutsutaan triangulaatioksi. (Ojasalo ym. 2009, 55.) Tässä tutkimuksessa aineistonke-

ruumenetelminä käytettiin teemahaastattelua ja havainnointia. Eskolan ja Suorannan 

(1998, 69) mukaan useamman menetelmän käyttöä perustellaan sillä, että yksittäisellä 

tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa kokonaiskuvaa tutkimuskohteesta. Kun 

jokin tutkimusmenetelmä kuvaa kohdetta vain yhdestä näkökulmasta, on useammalla 

menetelmällä mahdollista oikaista tätä luotettavuusvirhettä. (Eskola & Suoranta 1998, 

69.) 

 

6.3.1 Teemahaastattelu 

 

Toisena tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teema-

haastattelu, eli puolistrukturoitu haastattelu on yksi haastattelun muoto, jossa kysymyk-

set kohdennetaan tiettyihin keskusteltaviin teemoihin. Oleellisinta teemahaastattelulle 

on se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee näiden valittujen 

teemojen varassa. Tämän ansiosta tutkijan näkökulma vähenee ja tutkittavien ääni saa-

daan paremmin kuuluville. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, eli teema-alueet, 

ovat kaikille samat, mutta kysymykset voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Teemahaas-

tattelusta puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelulle ominainen kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys, mutta se ei ole yhtä vapaamuotoinen kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi 

& Hurme 2004, 47–48.)   
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Tutkimuksen haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua haastattelurunkoa (Liite 1), 

jonka tehtävänä oli viedä keskustelua oikeaan suuntaan. Teemahaastattelussa haastatte-

lurungon tarkoitus on olla eräänlaisena tukilistana, ei valmiina kysymysluettelona. 

Haastattelurunko toimii haastattelijan muistilistana ja tarpeellisena keskustelua ohjaava-

na kiintopisteenä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 66.) Haastattelurunko suunniteltiin huolel-

lisesti ennen haastattelujen suorittamista yhdessä toimeksiantajan kanssa. Jotta haastat-

telukysymyksistä saatiin mahdollisimman toimivia, ne testattiin kahdella ulkopuolisella 

henkilöllä ennen varsinaista haastattelutilannetta. Hirsjärvi ja Hurme (2004, 72) toteaa, 

että esihaastattelujen tekeminen on tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeää. Esihaas-

tattelujen tarkoituksena oli testata haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä ja hypoteet-

tisten kysymysten muotoilua. Esihaastatteluja tekemällä saatiin myös selville haastatte-

lun keskimääräinen pituus. 

 

Laadullista tutkimusta tehdessä tutkittavia henkilöitä on vähemmän kuin määrällisessä 

tutkimuksessa, mutta analysoitavaa aineistoa syntyy usein paljon (Ojasalo ym. 2009, 

94). Hirsjärven ja Hurmeen (2004, 58) mukaan laadullisessa tutkimuksessa haastatelta-

via tarvitaan juuri niin monta kuin on välttämätöntä, jotta tarvittavat tiedot saadaan ke-

rätyksi. Haastateltavien määrä riippuu aina tutkimuksesta, eikä oikeaa haastateltavien 

määrää voi etukäteen sanoa. Ennen tutkimuksen aloittamista suoritettujen teemahaastat-

telujen määräksi asetettiin 15–20 haastattelua per toimipaikka tai niin monta kunnes 

saturaatiopiste saavutetaan. Yhteensä tutkimuksen yhteydessä suoritettiin 80 haastatte-

lua. Useassa haastattelussa haastateltavia oli useampi kuin yksi, jonka takia haastatelta-

vien kokonaismäärä nousi noin 140:n ihmiseen.  

 

Haastateltavat asiakkaat valittiin satunnaisesti kaikista Teboilin asiakkaista, jotka käyt-

tivät lounaspalveluita haastattelupäivänä, eli haastatteluja ei sovittu etukäteen. Haastat-

telut suoritettiin lounasaikaan eri viikonpäivinä aikavälillä 11.2.–15.3.2013. Toimek-

siantajan ohjeistuksen mukaan lauantaina tai sunnuntaina ei suoritettu haastatteluja. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2004, 127) mukaan ulkoiset häiriötekijät saattavat vaarantaa 

haastattelun onnistumisen. Tästä syystä haastattelupaikaksi pyrittiin löytämään mahdol-

lisimman rauhallinen tila, jotta ulkoiset häiriötekijät eivät vaikuttaisi tutkimustuloksiin.  

 

Ennen haastattelun aloittamista kaikille haastateltaville kerrottiin tutkimuksen tavoitteet 

ja haastattelijat esittelivät itsensä. Usein haastateltavien vastausmotivaatioon vaikutti 

positiivisesti se, että haastattelijat olivat Tampereen ammattikorkeakoulusta ja tekivät 
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tutkimusta osana opinnäytetyönään. Haastattelijat pyrkivät tekemään haastattelutilan-

teesta rennon ja keskustelunomaisen tapahtuman, jotta vastaajat kokivat sen miellyttä-

väksi. Vastaajien saamiseksi ja vastausmotivaation lisäämiseksi haastateltavat palkittiin 

Teboilin kahvi ja pulla -lipukkeella.  

 

Haastattelut olivat tyyliltään keskenään erilaisia. Tutkijat vaihtelivat teemahaastattelulle 

ominaisesti kysymysten järjestyksiä riippuen mistä haastateltavat halusivat kertoa. Vä-

lillä jokin ennalta laaditun haastattelurungon kysymyksistä jäi kokonaan kysymättä, 

mutta se ei ollut lopputuloksen kannalta oleellista. Pääasia oli, että haastattelut olivat 

luontevia ja mahdollisimman informatiivisia. Haastatteluissa edettiin pitkälti haastatel-

tavan ehdoilla ja haastattelijat pyrkivät ainoastaan ohjaamaan keskustelua oikeaan suun-

taan. 

 

Haastattelujen kesto vaihteli huomattavasti. Lyhimmillään haastattelu oli kestoltaan 5 

minuuttia ja pisimmillään puoli tuntia. Keskimäärin yksi haastattelu kesti noin 10 mi-

nuuttia. Haastattelun tallentaminen jossain muodossa on välttämätöntä (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 75). Ojasalon ym. (2009, 99) mukaan erityisesti teemahaastattelut kannat-

taa nauhoittaa, jotta haastatteluja on helpompi tulkita ja raportoida jälkikäteen. Jokainen 

haastattelu pyrittiin nauhoittamaan, jotta saataisiin kaikki tärkeä informaatio hyödynnet-

tyä. Ennen haastattelua jokaiselta haastateltavalta kysyttiin lupa haastattelun nauhoitta-

miselle. Ainoastaan kolme vastaajaa ei halunnut nauhoitusta, koska kokivat sen epä-

miellyttäväksi. Haastattelun nauhoittamisen lisäksi haastattelijat kirjoittivat muistiin-

panoja, jotka hyödynnettiin tuloksia analysoitaessa.  

 

Haastattelujen suorittamisen jälkeen ne kirjoitettiin puhtaaksi eli litteroitiin. Ojasalo ym. 

(2009, 99) toteaa, että litterointi helpottaa haastattelun hallitsemisessa ja analysoimises-

sa. Tutkijat pyrkivät litteroimaan sanatarkasti suoritetut haastattelut, jonka jälkeen ne 

tulostettiin, koska se helpotti tutkijoiden työtä esiin nousseiden tietojen jäsentelyssä. 

Yhden haastattelun litterointiin käytetty aika vaihteli haastattelun pituudesta ja asiasisäl-

löstä riippuen. Keskimääräisen 10 minuutin haastattelun litterointiin kului aikaa noin 

puoli tuntia.   
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6.3.2 Havainnointi 

 

Teemahaastattelun lisäksi tutkimuksen toisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin 

havainnointia. Ojasalon ym. (2009, 103) mukaan havainnointi sopii hyvin laadulliseen 

tutkimukseen ja sitä käytetään usein tukemaan haastattelua toisena aineistonkeruumene-

telmänä. Tässä tutkimuksessa havainnoinnin tarkoituksena oli kerätä suoraa tietoa tut-

kittavasta kohteesta. Havainnoinnin kohteiksi oli ennalta valittu neljä kohdetta koskien 

Teboil-huoltamoiden lounasruokailua. Valitut kohteet olivat lounaslinjaston toimivuus, 

yleinen siisteys ja viihtyvyys, asiakaspalvelun laatu sekä lounasruoan laatu.  

 

Havainnointi toteutettiin ei-osallistuvana eli suorana havainnointina. Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka (2006) toteaa, että ei-osallistuvaa havainnointia käytetään 

usein silloin, kun halutaan tarkkailla jotakin tilannetta ilman, että tutkittavat tietävät 

siitä. Tässä tutkimuksessa tutkijat pysyttelivät havainnoijan roolissa ilman, että Teboil-

huoltamon henkilökunta tai asiakkaat tiesivät siitä. Tilannetta voisi kuvailla eräänlaise-

na mystery shoppauksena, jossa tutkijat saivat mahdollisimman todenmukaisen kuvan 

yrityksen ja asiakkaiden toiminnasta.  

 

Ojasalon ym. (2009, 104) mukaan havainnointitulosten rekisteröiminen on välttämätön-

tä. Havainnoinnin yhteydessä tutkijat täyttivät muistiinpanoja sekä ottivat valokuvia, 

joita hyödynnettiin tutkimuksen analysointivaiheessa. Saadut tulokset jaoteltiin havain-

noinnin jälkeen ennalta valittujen havainnointikohteiden mukaan neljään eri ryhmään. 

Havainnoinnin tuloksia hyödynnettiin tukemaan teemahaastattelussa saatuja vastauksia. 

 

6.4 Aineiston analysointi 

 

Hirsjärven & Hurmeen (2004, 136–137) mukaan kvalitatiivisen aineiston analyysissä 

voi käyttää montaa eri tapaa. Laadulliselle analyysille ominaista on se, että analyysi 

alkaa jo itse haastattelutilanteessa, jossa tutkija tekee havaintoja esimerkiksi ilmiöiden 

toistuvuudesta. Tutkija voi tyypitellä tai hahmotella malleja syntyneistä havainnoista ja 

mahdollisesti kerätä lisää aineistoa tarkistaakseen tämän mallin. Litteroidun aineiston 

analyysi tarkoittaa tiivistämistä, luokittelua, narratiivista etsimistä ja tulkintaa. Laadulli-

sen aineiston lähestymiselle oleellista on siis litteroidun aineiston tulkinta, oleellisten 

asioiden ja yhteyksien löytäminen sekä teemojen ja vertailuiden muodostaminen. (Hirs-

järvi & Hurme 2004, 136–137.) Tässä tutkimuksessa kerätyn aineiston varsinaisen tul-
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kinnan tutkijat aloittivat heti, kun kaikki teemahaastattelut oli suoritettu ja litteroitu sekä 

havainnoinnista tehdyt muistiinpanot käyty läpi. Havaintoja oli kartoitettu ja analyysia 

tehty jo haastattelujen aikana, jolloin tutkijat pystyivät hahmottelemaan alustavia tee-

moja, jotka nousivat esiin useassa haastattelussa. 

 

Analysoinnin alussa tutkijat luokittelivat litteroidun aineiston. Hirsjärvi ja Hurme (2004, 

147) toteavat, että aineiston luokittelu on oleellinen osa analyysiä, sillä se luo kehyksen, 

jonka varassa haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita, tiivistää ja yksinkertais-

taa. Aineiston luokittelua käytetään tutkimusaineiston jäsentelemisessä ja aineiston eri 

osien vertailussa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 136–137.) Työssä käytetyn aineistomateri-

aalin laajuuden vuoksi johdonmukainen aineiston luokittelu oli tärkeää työn onnistumi-

sen kannalta. 

 

Tutkijat jakoivat teemahaastatteluista litteroidun aineiston kahteen osaan niin, että mo-

lemmille tutkijoille tuli sivumäärällisesti yhtä paljon puhtaaksi kirjoitettua tekstiä. Toi-

nen tutkijoista sai neljästä ja toinen viidestä Teboil-huoltoasemasta kerätyt aineistot 

luokiteltavaksi ja tulkittavaksi. Aineisto pyrittiin luokittelemaan johdonmukaisesti ja 

yhtäläisiä menetelmiä käyttäen, jonka jälkeen kaikista huoltamoista saadut tulokset 

koottiin yhteen. Lopuksi tutkijat päätyivät yleiseen tulkintaan aiheesta. Tutkimuksen 

tuloksia raportoitaessa ne pyrittiin dokumentoimaan siten, että lukija saa selkeän ja tut-

kijoiden kanssa yhteneväisen käsityksen saaduista tuloksista. 

 

Tutkimustulosten raportoinnissa pyrittiin mahdollisimman johdonmukaisesti ja selkeästi 

kertomaan aineistosta saadut tulokset. Tulosten jaottelussa auttoi ennalta määritellyt 

tutkimuskysymykset, joiden avulla tutkimustulokset rakennettiin kahden otsikon alle. 

Otsikot olivat tämänhetkinen asiakastyytyväisyys ja asiakastyytyväisyyden parantami-

nen. Haastattelutuloksista ja havainnoinnista nousseet teemat jaoteltiin taas alaotsikoik-

si, joissa tuloksista kerrottiin yksityiskohtaisemmin. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 

 

Tässä kappaleessa perehdytään tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Tutkijoiden tarkoituk-

sena oli löytää asioiden ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja saadusta aineistosta rakentaa 

teoriapohjan kanssa yhteensopivia selitysmalleja. Teboil-huoltamoiden lounasasiakkai-

den asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteena oli tutkia asiakkaiden tämänhetkistä 

asiakastyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyden parantamista. Tutkimuksen tarkoitukse-

na oli vastata kahteen ennalta harkittuun tutkimuskysymykseen, jotka oli laadittu yhdes-

sä toimeksiantajan kanssa. Tutkimuskysymykset olivat: 

 

• Ovatko Teboil-huoltamoiden asiakkaat tyytyväisiä tämänhetkiseen lounasruo-

kailuun? 

• Miten lounasruokailuun liittyvää asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa Teboil-

huoltamoiden ravintoloissa? 

 

7.1 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

 

Teboilin lounasasiakkaiden tämänhetkistä asiakastyytyväisyyttä alettiin purkaa selvit-

tämällä asiakkaiden ruokailuun asettamia odotuksia ja kokemuksia. Odotuksien ja ko-

kemuksien tulkinnan jälkeen selvitettiin, kuinka asiakkaat kokivat palvelun laadun. Yli-

kosken (1999, 118) ja Grönroosin (2003, 100) mukaan asiakkaan kokemaan palvelun 

laatuun vaikuttaa olennaisesti se, mitä asiakkaan ja yrityksen välisessä vuorovaikutuk-

sessa, eli palvelutapaamisessa, tapahtuu. Asiakkaan kokemus laadusta muodostuu siitä, 

mitä asiakas palvelun lopputuloksena saa ja miten varsinainen palveluprosessi sujui. 

Näitä kahta asiakkaan kokeman palvelun laadun ulottuvuutta kutsutaan tekniseksi eli 

lopputuloslaaduksi ja toiminnalliseksi eli prosessilaaduksi. (Ylikoski 1999, 118; Grön-

roos 2003, 100.) 

 

Teboilin asiakastyytyväisyystutkimuksessa palvelun tekninen ja toiminnallinen laatu oli 

helposti eroteltavissa. Tekninen laatu, eli palvelun lopputulos, on asiakkaalle konkreet-

tisesti jäävä asia eli tässä tapauksessa lounasruoka. Toiminnallinen laatu, eli prosessilaa-

tu, taas pitää sisällään kaikki asiakkaan kokemat seikat palvelutapahtuman aikana. Mui-

ta haastatteluissa esiin nousseita teemoja, joita näissä tutkimustuloksissa esitellään, ovat 

Teboil-huoltoasemien imago ja lounasruoan hinta. 
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7.1.1 Odotukset ja kokemukset 

 

Lahtisen & Isoviidan (2001, 44) mukaan asiakastyytyväisyys ilmaisee asiakkaan tuot-

teeseen tai palveluun kohdistuvien odotusten ja kokemusten suhdetta. Yksinkertaisuu-

dessaan tämä tarkoittaa, että asiakas on tyytyväinen, jos tuote tai palvelu vastaa hänen 

tarpeitaan ja odotuksiaan. Päinvastaisesti asiakas on tyytymätön, jos tuote tai palvelu 

alittaa tarpeet ja odotukset. Haastattelujen perusteella oli havaittavissa, että Teboil-

huoltamoiden lounasasiakkaiden odotukset olivat samanlaiset, mutta kokemukset vaih-

telivat suuresti.  

 

Lounasasiakkaiden ennakko-odotuksia kuvaa sana odotuksettomuus, sillä asiakkaiden 

odotukset olivat alhaiset tai miltei olemattomat. Valtaosa haastateltavista kuvaili ruokai-

lua huoltoasemaruokailuksi, jolta ei odotettu paljoa. Useiden asiakkaiden odotustaso ei 

ollut korkealla, koska haastateltavat kokivat ruokailun pakolliseksi toimenpiteeksi, joka 

oli pakko nälän iskiessä suorittaa. Tätä havaintoa tukee Varjosen ja Peltoniemen 

(2012,16) tutkimus, jonka mukaan matkalla ruokaa ostetaan, koska on nälkä. Tällöin 

ruuan laadulle ei ehkä aseteta samanveroisia vaatimuksia kuin muille ruokapalveluille. 

Monet haastateltavista käyttivät Teboilia työpaikkaruokailuun, joka osaltaan vähensi 

heidän odotuksiaan lounasruokaa kohtaan.  

 

”Ei ole kauheasti odotuksia. Tää on siitä hyvä, kun tietää suunnilleen mitä saa. Miche-

lin-tähden paikoissa voi pettyä paljon pahemmin. Täällä ei ole odotuksia ollenkaan, 

joten vaikea pettyä.” 

”Lounasruokailu vastasi odotuksia. Ei odottanut saavansa mitään erikoista. On tullut 

käytyä ennenkin lounaalla, eikä ollut isompia odotuksia.” 

”Vähät odotukset täyttyivät. Ei menty yli eikä ali.” 

”Ei oikein herätä tuntemuksia. Täällä käydään vain syömässä. Tätä pidetään puhtaasti 

ruokalana, eikä täällä keskitytä kokemusten hakemiseen.” 

 

Asiakastyytyväisyydelle tai -tyytymättömyydelle oleellista on, että odotustaso muodos-

taa lähtökohdan ja vertailuperustan kokemuksille. Asiakkaiden erilaiset odotukset syn-

tyvät esimerkiksi aiempien kokemusten ja yrityksen markkinointiviestinnän ansiosta. 

Koska asiakkaiden odotukset ovat erilaiset, myös kokemukset vaihtelevat. Asiakastyy-

tyväisyyttä voidaan pitää siis suhteellisena ja subjektiivisena, eli yksilöllisenä. (Rope & 
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Pöllänen 1998, 29–30, 58–59.) Tutkimuksen tulokset vastasivat tätä teoriaa, sillä Te-

boil-huoltamoiden lounasasiakkaiden kokemukset vaihtelivat toisistaan. Suurin osa asi-

akkaista koki, että lounasruokailu Teboililla vastasi odotuksia, kun taas osa asiakkaista 

koki, että lounasruokailu ei vastannut odotuksia. Huomattavasti pienin osa asiakkaista 

koki, että lounasruoka olisi ylittänyt odotukset. 

 

Samantasoinen tuote tai palvelu saattaa korkean odotustason vallitessa tuottaa petty-

myksen ja matalan odotustason vallitessa positiivisen yllätyksen. Kun halutaan aikaan-

saada asiakastyytyväisyyttä, voidaan vaikuttaa sekä odotuksiin että kokemuksiin. Toi-

saalta odotukset ovat aina lähtökohtana, kun yritys lähtee rakentamaan tuloksellista toi-

mintaa asiakastyytyväisyyden kautta. (Rope & Pöllänen 1998, 29–30.) Kuten edellä 

mainittiin, Teboilin asiakkaiden odotukset lounasruokailua kohtaan olivat alhaiset. Kos-

ka asiakkaat kokivat odotukset alhaisiksi, on pienelläkin panostuksella mahdollisuus 

vaikuttaa positiivisen kokemuksen luomiseen. Asiakkaiden vastauksista kävi myös sel-

ville, että suurelta osalta haastatelluista puuttui sellainen positiivinen kokemus, jonka 

takia he valitsisivat Teboilin myös tulevaisuudessa.  

 

”Jos olisi ollut oikein hyvää ruokaa, niin voisi tulla pelkästään ruokailun takia takai-

sin.”  

”Todella positiivinen kokemus voisi jäädä mieleen. Täällä sitä ei tullut. Ihan ok.” 

”En osaa sanoa, mikä vaikuttaisi, että pysähtyisimme useammin. Tällä hetkellä ei oi-

kein mikään houkuta pysähtymään juuri Teboililla.” 

”Täyttää lounaspaikan standardit, mutta ei herätä tuntemuksia. Täällä käydään vain 

syömässä.” 

”Tää tiedetään hyväksi paikaksi ja sen takia tänne tullaan aina uudelleen.” 

 

7.1.2 Tekninen laatu 

 

Teboil-huoltoasemien lounasasiakkaiden kokema tekninen laatu rajattiin tässä tutki-

muksessa koskemaan lounasruoan laatua. Ylikoski (1999,158) nostaa esille kriittiset 

tekijät, jotka ovat yrityksen kannalta kaikkein tärkeimmät, kun asiakas muodostaa asia-

kastyytyväisyyttä. Haastatteluiden perusteella Teboil-huoltoasemien lounasruokaa kos-

keva kriittinen tekijä on juuri ruoan laatu. Ruoan laadun vaikutusta voi siis pitää keskei-

senä, kun asiakas muodostaa kokonaistyytyväisyyttä yrityksestä. Teemahaastatteluissa 

nousi selkeästi esiin eri lounasruoan laatua koskevia teemoja, jotka toistuivat lähes jo-



41 

 

kaisessa haastattelussa. Esiin nousseita teemoja pohditaan aluksi yleisesti, jonka jälkeen 

niitä havainnollistetaan muutamalla haastatteluista otetulla suoralla lainauksella. Esiin 

nousseet teemat olivat ruoan maku, salaattipöytä ja lisukkeet, ruokalajien vaihtuvuus ja 

monipuolisuus, ruoan laadun vaihtelevuus sekä ruoan esillepano.  

 

Ruuan maku  

 

Ruoan maku oli teema, joka puhutteli asiakkaita haastatteluissa huomattavasti eniten. 

Ruoan maku oli myös teema, josta saatiin eniten ristiriitaisia vastauksia. Vaikka lounas-

ruokiin kohdistuvat odotukset olivat vastausten perusteella alhaiset, ruokien makuun 

suhtauduttiin yllättävän kriittisesti. Ruoan makua koskevat vastaukset vaihtelivat huo-

mattavasti jokaisessa eri toimipaikassa, jonka vuoksi siitä oli vaikea tehdä yleistyksiä. 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että asiakkaat kokivat ruoan maun vaihtele-

vasti hyvänä, tyydyttävänä tai huonona. Sama kaava toistui jokaisessa eri toimipaikassa, 

eikä yksikään yhdeksästä toimipaikasta noussut ruoan maun osalta esiin positiivisesti tai 

negatiivisesti poikkeavana. 

 

”Ei ollut mitenkään älyttömän hyvää. Tampereen keskustan paikkoihin verrattuna ruo-

an laatu huomattavasti huonompi.” 

”Tänään ei kyl maistunut. Teboilin pitää ruoan laadun suhteen parantaa tahtia, jos 

meinaa pysyä mukana kilpailussa.” 

”Muutosta huonompaan. Nyt näyttää, että kaikki on höyryllä tehty, ei voi enää huo-

nommaksi ruoan laatu mennä.” 

”Lounaspöytä tosi hyvä, ihan kunnon kotiruokaa.” 

”Teboilin lounas kilpailijoihin nähden parempi” 

”Hyvä ja monipuolinen lounas. Jos hirveän huonolta maistuisi niin eihän me tänne päi-

västä toiseen tultaisi.” 

”Tänään ihan suht ok ruoka, ei mitään valittamista.” 

”Ihan hyvää kotiruokaa. Sitä oli riittävästi ja maha tuli täyteen.” 

”Tää oli ihan hyvä, tällä kertaa löytyi lounaspöydästä se mieluisa vaihtoehto.” 

 

Eniten asiakastyytymättömyyttä lounasruoan makua kohtaan kokivat asiakkaat, joiden 

mielestä ruoka oli liian einesmäistä. Einesruokien käyttö lounaspöydässä nousikin 

erääksi keskeiseksi teemaksi. Asiakkaat kritisoivat sitä, että lounaspöydässä oli jatku-

vasti käytetty pitkälle valmiiksi käsiteltyjä ruokalajeja kuten makkaraa, valmislihapullia 
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ja valmis kala- tai kanapihvejä. Osa asiakkaista koki, että Teboilin lounasruoka oli suo-

raan pakkasesta lämmitettyä. Myös erilaisia laatikkoruokia ei koettu mieluisiksi vaihto-

ehdoiksi. 

 

”Makkarakastiketta ja makkaraa päivästä toiseen eri muodoissa niin eihän se hyvä asia 

ole.” 

”Liian einesmäistä. Kalapihveistä ei edes tiennyt, että se oli kalaa.” 

”Tää einesruoka on nähty. Eineksillä helppo pilata lounas.” 

”Tässä kun alettiin syömään niin alettiin miettimään lihapullan rakennetta. Mitähän 

siinä oikeesti on? Ei ainakaan maistu enää lihapullalta.” 

”Laatikkoruokia on vähän liikaa. Olisi kiva nähdä mitä syö. Nää kalapihvit tuntuvat 

siltä, että olisi suoraan pakkasesta lämmitetty.” 

 

Salaattipöytä ja lisukkeet 

 

Salaattipöytä ja lisukkeet nousivat erääksi keskeisemmäksi teemaksi ruoan teknisestä 

laadusta puhuttaessa. Salaattipöytä ja lisukkeet toistuivat teemana jokaisessa yhdeksässä 

toimipaikassa, jossa haastatteluja suoritettiin. Haastatteluista selvisi, että asiakkaat pitä-

vät salaattipöytää todella tärkeänä osana lounasta. Yleisesti Teboil-huoltoasemien lou-

naspöydän yhteydessä olevaa salaattipöytää pidettiin riittävänä, mutta siihen toivottiin 

panostusta ja monipuolisuutta vielä enemmän. Useassa haastattelussa asiakkaat kokivat, 

että salaattipöydän laatu on parantunut ja siitä on tullut monipuolisempi.  

 

Haastatteluissa asiakkaat pitivät salaattipöydän merkitystä erittäin suurena asiakastyyty-

väisyyden kannalta. Monet haastateltavat vastasivat syövänsä aina keittolounasta, jonka 

yhteyteen he toivoivat monipuolisempaa salaattipöytää. Haastatteluissa salaatit toivot-

tiin tarjottavan erillisinä komponentteina, joista asiakas voi kasata mieluisan salaattian-

noksen. Muutamassa haastattelussa otettiin esille salaattisekoitus, jossa oli käytetty pap-

rikaa, jonka vuoksi se ei soveltunut paprika-allergikolle. Salaattipöytään haluttiin lisää 

proteiinin lähteitä kuten raejuustoa, papuja ja keitettyä kananmunaa.  

 

Salaatin ohella muut lounaan lisukkeet, kuten lämpimät lisukkeet, leivät ja ruokajuomat 

koettiin hyviksi ja riittäviksi. Useampaan kuin yhteen lämpimään lisukkeeseen oltiin 

tyytyväisiä ja sitä pidettiin vaatimuksena. Eniten positiivisia vastauksia lisukkeisiin liit-

tyen saatiin perunamuusista, jota asiakkaat pitivät laadukkaana. Perunan, riisin ja pastan 
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lisäksi lisukevaihtoehdoksi haluttiin useassa haastattelussa lämpimiä kasviksia. Koti-

maiset, sesongin mukaiset kasvikset, oli ruokalaji, jota todella monessa haastattelussa 

haluttiin lisää lounaspöytään.  Leivät ja ruokajuomat koettiin myös vastaavan odotuksia 

ja asiakkailta saatiin paljon positiivisia vastauksia niitä koskien. 

 

”Täällä ihan ok salaattipöytä. Voisi olla tietysti aina enemmänkin vaihtoehtoja.” 

”Täällä ihan hyvä salaattipöytä. Salaatit ja leivät tärkeä osa lounasta. Kotikaljakin oli 

hyvää.” 

”Salaattipöytä on tärkeä osa lounasta. Täällä se on ihan hyvä. Ei tarvitse lisätä juuri 

mitään.” 

”Salaattipöytä oli kohtalainen. Eri vaihtoehtoja ei ole koskaan liikaa. Toivoisin lisää 

komponentteja, josta voi itse rakentaa mieluisan.” 

”Kauden tuotteita toivoisi näkevän enemmän. Juurekset, marjat ja vihannekset toisivat 

väriä ja keveyttä lounaaseen.” 

 

Ruokalajien vaihtuvuus ja monipuolisuus 

 

Ruokalajien vaihtuvuus ja monipuolisuus oli myös teema, joka toistui lähes jokaisessa 

haastattelussa. Teboilin asiakkaat kokivat, että lounasruoat vaihtelivat riittävän usein ja 

ne ovat riittävän monipuolisia. Lounasruokien vaihtuvuus ja useampi kuin yksi pääruo-

kavaihtoehto koettiin keskeiseksi asiakastyytyväisyyden tuottajaksi. Asiakkaat kokivat, 

että kaksi pääruokavaihtoehtoa ja keittovaihtoehto ovat riittävä määrä.  

 

Asiakkaat toivoivat löytävänsä Teboilin lounaspöydästä terveellistä ja kotimaista koti-

ruokaa. Terveellisyys ja keveys olivat teemoja, jotka toistuivat asiakkaiden toivomassa 

lounasruoassa. Lounasta pidettiin hyvänä vaihtoehtona Teboil-huoltoasemilla tarjotulle 

pikaruoalle kuten hampurilaisille ja pizzalle. Haastatteluista myös selvisi, että asiakkaat 

halusivat selkeitä ruokalajeja, joissa pääraaka-aine ja kastike ovat erikseen.  

 

”Kyllä täällä on tarpeeksi vaihtoehtoja. Ruoka on vaihtunut joka kerta.” 

”Oli hyvä, kun sai valita mieleisensä. Valinnanvaraa oli hyvin.” 

”Täällä tavaran määrä ihan hyvä. Lounaslistojen vaihtuvuus erittäin tärkeää, kun käyt-

tää lounaspaikkoja joka päivä.” 

Hirveän tärkeää, ettei joka viikko toistu samat ruoat. Torstain hernekeitto voi olla, mut-

ta sitten pitää olla muita vaihtoehtoja.” 
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Ruoan laadun vaihtelevuus 

 

Ruoan laadun vaihtelevuus puhutti asiakkaita haastattelussa. Asiakkaat olivat kokeneet 

lounasruoan laadun muutoksia eri Teboilin huoltoasemien välillä. Yksittäisen huolto-

aseman sisällä taas ruoan laadussa ei koettu juurikaan muutoksia. Useassa haastattelussa 

asiakkaat nimesivät toisen Teboilin, jossa heidän mielestään ruoan laatu oli joko parem-

pi tai huonompi.  

 

”Aika raju ero Teboilien välillä. Tämä ei kuulu parhaimpiin.” 

”Yleensä Teboilit ok, mutta tämä ei ole hyvä (ruoan laatu). Pirkanhovi on tosi hyvä. 

Samoin kuin se toinen Teboil Seinäjoen vieressä. Näissä huomaa suuria eroja.” 

”Täällä ruoan laatu ollut tasaisen hyvä. Usein huomaa suuria eroja.” 

”Laatu vaihtelee asemakohtaisesti. Joissakin paremmat valikoimat kuin toisessa lou-

naassa. Tää oli ihan hyvä, mutta Sveitsinhovi huonompi.” 

 

Ruoan esillepano 

 

Ruoan esillepano oli myös teema, joka nousi esiin haastatteluista. Teboilin asiakkaiden 

mielestä ruoan esillepanoon tulisi panostaa enemmän. Monet asiakkaat kokivat, että he 

joutuivat syömään kylmää, kuivaa tai lopuillaan olevaa ruokaa. Erityisen tyytymättömiä 

tähän olivat asiakkaat, joita haastateltiin iltapäivällä, kun lounasaika oli loppumaisil-

laan.  

 

”Ruoka näytti ihme mössöltä. Voisi olla ainakin paremmin esillä.” 

”Täällä välillä ruoka seisoo liian kauan. Vaihtovälin pitäisi olla tiuhempi, ettei ruoka 

kuivu.” 

”Ruokaa pitää todella olla, eikä mikään saa olla lopussa. Täällä oli ruoka lopussa, eikä 

kukaan tullut keittiöstä katsomaan.” 

”Nyt oli ruoka kerinnyt kuivumaan. Voisi harkita vaikka kahta kattausta, ettei niin pää-

se käymään.” 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että asiakkaat kokivat ruoan maun muihin huoltoasemiin näh-

den parempana tai samanlaisena. Erityisesti ruoan makua verrattiin ABC-

liikenneasemien lounasruokaan, johon verrattuna ruoan maku miellettiin paremmaksi. 

Teboil-huoltamoiden ruoan makua pidettiin kotitekoisempana ja maistuvampana. Ruoan 
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laadun vertaaminen muihin huoltamoihin ei ollut tutkimuksen tarkoituksena, mutta sen 

usean toistuvuuden ansiosta siitä päätettiin raportoida.  

 

7.1.3 Toiminnallinen laatu 

 

Toiminnallinen laatu, eli prosessilaatu, pitää sisällään kaikki asiakkaan kokemat seikat 

palvelutapahtuman aikana (Ylikoski, 1999, 118; Grönroos 2003, 100). Ylikosken (1999, 

118) mukaan joissain tapauksissa palvelun toiminnallinen laatu voi nousta asiakkaan 

silmissä tärkeämmäksi kuin itse palvelun lopputulos. Teboilin lounasasiakkaille suunna-

tut teemahaastattelut tukivat osaltaan tätä teoriaa, sillä iso osa asiakastyytyväisyyttä 

koskevista vastauksista käsitteli juuri palvelun toiminnallista laatua. Tässä tutkimukses-

sa toiminnalliseen laatuun vaikuttavista seikoista nousi haastattelujen perusteella esiin 

asiakaspalvelu, siisteys, tilaratkaisut ja viihtyvyys sekä ruokailutilanteen sujuvuus ja 

saatavuus. Haastattelutulosten lisäksi toiminnallisen laadun tutkimiseen oli valittu kol-

me havainnointikohdetta, jotka olivat lounaslinjaston toimivuus, yleinen siisteys ja viih-

tyvyys sekä asiakaspalvelun laatu.  

 

Asiakaspalvelu 

 

Asiakaspalvelu oli eräs selkeimmin haastatteluista noussut teema, joka koski palvelun 

toiminnallista laatua. Ylikosken (1999, 118) mukaan palveluyrityksen henkilöstön ja 

kuluttajan välinen vuorovaikutus on avainasemassa hyvää palvelukokemusta muodos-

tettaessa. Myös Teboil-huoltoasemien asiakkaat pitivät asiakaspalvelun merkitystä tär-

keänä osana asiakastyytyväisyyden rakentumisessa. Yleisesti Teboil-huoltoasemien 

asiakaspalvelua pidettiin todella hyvänä. Asiakaspalvelu koettiin hyvänä jokaisessa Te-

boil-huoltoasemassa, jossa haastatteluja suoritettiin. Erityistä kiitosta asiakaspalvelusta 

saivat kooltaan pienemmät huoltoasemat, joiden asiakkaat kokivat palvelun henkilökoh-

taisemmaksi. 

 

Ylikosken (1999, 152–153) mukaan asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat itse tuotteen 

laadun lisäksi myös palvelun laatutekijät. Palvelun laadun tekijöitä ovat luotettavuus, 

reagointialttius, palveluvarmuus, empatia sekä palveluympäristö. Tutkimustulosten pe-

rusteella Teboilin asiakkaat kokivat, että palvelun laadun tekijät ovat kunnossa, sillä 

haastatteluissa ei juuri mainittu näihin liittyviä negatiivisia seikkoja. Ainoana poik-
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keavuutena nousi esiin Teboil Sveitsinhovi, jossa osa asiakkaista koki palvelun olevan 

hidasta ja työvoiman riittämätöntä.  

 

”Täällä on positiivinen ja naureskeleva henkilökunta, joka jää mieleen positiivisesti.” 

”Hyvähän tää asiakaspalvelu on. Palvelun laatu vaikuttaa ratkaisevasti asiakastyyty-

väisyyteen. Jos olisi huono palvelu, en täällä kävisi.” 

”Palvelu on oikein ystävällistä. En ole Teboililla kohdannut mitään sellaista häiritsevää 

tekijää palvelussa, mikä olisi jäänyt mieleen.” 

”Tämä on pienempi paikka ja asiakaspalvelu on hyvää ja henkilökohtaisempaa. Kaikin 

puolin ystävällinen palvelu.” 

 

Asiakaspalvelun laatu oli yksi havainnointikohteeksi valittu teema. Asiakaspalvelun 

laadusta laaditut havainnointimuistiinpanot vastasivat pääpiirteittäin haastatteluista saa-

tuja vastauksia. Havainnoijat kokivat saaneensa ystävällistä, asiantuntevaa ja ripeää 

palvelua jokaisessa toimipaikassa. 

 

Siisteys 

 

Toimitilojen siisteys on yksi keskeisimmistä asiakastyytyväisyyden tuottajista. Yleisesti 

Teboil-huoltoasemien asiakkaat mielsivät siisteyden hyväksi. Haastatteluiden perusteel-

la Teboilin lounasasiakkaat pitivät siisteyttä erittäin tärkeänä ja mielsivät, että erityisesti 

WC-tilojen ja ruokailutilojen siisteys oli moitteetonta. Haastateltavat mielsivät myös, 

että siisteyden tila on Teboililla parantunut. Ainoana yksittäisenä huoltoasemana siis-

teydestä tuli negatiivisia kommentteja koskien Teboil Rajahovin WC-tiloja. Yksittäisiä 

negatiivisia kommentteja huonosta siisteydestä tuli myös koskien ulkona sijaitsevien 

roskalaatikoiden ja tupakointipaikkojen siisteydestä. 

 

”Siisteys on täällä ok. Siisteys on erittäin tärkeää, kun kuitenkin puhutaan ruokapaikas-

ta.” 

”Siistit vessat ja kolme käsienkuivausmahdollisuutta jäi mieleen. Mielestäni yleensäkin 

siisteydessä on menty eteenpäin.” 

”Siisti paikka. Vessat ovat siistit ja se tulee huomattua, jos ei ole kunnossa.” 

”Siisteys on erittäin tärkeä osa viihtyvyyttä. Täällä sitä on petrattu.” 
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Tilaratkaisut ja viihtyvyys 

 

Teemahaastatteluissa lounasasiakkaat pohtivat paljon Teboilin tilaratkaisuja ja viihty-

vyyttä. Yleisesti Teboil-huoltoasemien tilaratkaisuja pidettiin toimivina ja viihtyvyyttä 

hyvänä. Eniten haastateltavat jakoivat kiitosta rauhallisesta ruokailuympäristöstä ja 

miellyttävästä sekä maltillisesta sisustuksesta. Myös selkeät ja helppokulkuiset tilat oli-

vat asiakkaiden mieleen.  

 

Rauhalliset, muusta huoltoasemasta eritellyt, ruokailutilat nousivat esiin jokaisessa toi-

mipaikassa. Rauhallinen ruokailutilanne oli tärkeä asiakastyytyväisyyttä tuottava tekijä. 

Useat haastateltavat pitivät erittäin positiivisena sitä, että ylimääräinen melu ja hälinä oli 

suljettu ruokailutilojen ulkopuolelle. Ruokailutiloista positiivisia mainintoja useammas-

sa toimipaikassa saivat erityisesti rauhallista ruokailua edistävät loossit, suojaa antavat 

ruokasalin kasvit ja Teboilin värimaailma. Negatiivisia mainintoja tutkimuksessa saatiin 

koskien Teboil Pirkanhovin ja Teboil Rajahovin ilmastointia. Pirkanhovissa muutamas-

sa haastattelussa asiakkaat totesivat, että ilmastoinnin takia ruokailusalissa oli liian kyl-

mä ja Rajahovissa useampi asiakas kritisoi WC-tilojen ilmastointia. 

 

”Tässä on kivasti se, että kahvio ja ruokapaikka on erikseen. Ruokailu on kiva saada 

suorittaa rauhassa. Mukava, ettei ruokapöytä ole juuri tuossa uloskäynnin vieressä.” 

”Nää tilat toimii ihan jees. Täällä oli rauhallinen ruokailla. Puut ja kasvit, jotka suo-

jaavat ovat hyviä. Akustiikka on joskus isoissa paikoissa huono, niin on hyvä, että mete-

li on suljettu pois.” 

”Ruokailutilat ovat tarpeeksi suuret ja avarat. Sisustus on kiva ja tykkään noista katosta 

roikkuvista sydämistä. Viihtyisämpi kuin odotin, parempi kuin ABC.” 

”Mukava ja rauhallinen paikka syödä. Teboilin tultua se tuntui heti viihtyisältä. Kiva 

sisustus ja valoisat tilat. Uuden tuntuinen, mutta kodikas.” 

 

Yleinen siisteys ja viihtyvyys oli valittu havainnoinnin kohteeksi. Havainnoinnin koh-

teeksi oli rajattu ruokailutilat ja havainnointimuistiinpanoja kirjattiin koko lounasruo-

kailun ajan. Yleisesti ottaen ruokailutilojen siisteys pysyi hyvänä koko ruokailutilanteen 

ajan. Huoltoaseman henkilökunta piti ruokailutilat, linjaston ja astiapalautuspisteen siis-

tinä eikä ylimääräistä sotkua kerinnyt syntymään. Hyvä siisteys johti myös siihen, että 

havainnoijat kokivat tilat viihtyisinä. Havainnointimuistiinpanot vastasivat myös haas-

tatteluista saatuja vastauksia. 
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Ruokailutilanteen sujuvuus ja saatavuus 

 

Ruokailutilanteen sujuvuus ja saatavuus nousivat keskeiseksi puheenaiheeksi teema-

haastatteluissa. Varjosen ja Peltoniemen (2012, 20) mukaan lounasruokailun tärkeimpiä 

kriteerejä ovat sijainti ja vaivattomuus, koska lounaan syömiseen on yleensä käytettä-

vissä vain rajallinen määrä aikaa. Liikenneasemaravintolassa asiakkaat arvostavat sel-

keästi palvelun nopeutta. Työaikaisessa ruokailussa, joka tapahtuu yleensä siis lounas-

aikaan, ravintolan sijainti on tullut tärkeämmäksi, mutta ruoan laadun merkitys on pie-

nentynyt. (Varjonen & Peltoniemi 2012, 10, 20.) Lounaan sujuvuus ja saatavuus nousi 

erääksi suurimmista motiiveista, jonka takia asiakkaat päätyivät syömään Teboil-

huoltoasemien lounasruokaa. Haastatteluista selvisi, että asiakkaat pitivät Teboil-

huoltoasemien lounasruokailua helppona, sujuvana, vaivattomana ja nopeana. Ruokailu-

tilanteen vaivattomuus ja nopeus saikin asiakkailta runsaasti positiivista palautetta. Eri-

tyisesti ruokalinjaston sujuvuuteen ja ripeään asiakaspalveluun kiinnitettiin huomiota.  

 

Asiakkaat pitivät myös Teboil-huoltoasemien saatavuutta hyvänä. Haastateltavilta asi-

akkailta positiivisia kommentteja tuli erityisesti koskien huoltoasemien sijaintia, pysäh-

dyksen helppoutta ja isoille autoille tarkoitetuista pysäköintipaikoista. Monissa haastat-

teluissa myös kehuttiin sitä, että huoltoasemalta oli saatavilla runsaasti eri palveluita.  

 

”Helppo ja nopea asioida. Ovesta sisään ja automaattisesti kassalle ja siitä pöytiin 

käyminen sujuu jouhevasti.” 

”Vaivaton käydä. Kassat ja linjasto toimii hyvin. Kerkiää nauttimaan lounastauosta.” 

”Helppo tulla ja lähteä pois. Lounaaseen päädyttiin juuri sen helppouden vuoksi.” 

”Tää on sijainniltaan tosi hyvä. Helppo stopata ja nopea asioida.” 

 

Lounaslinjaston toimivuus oli yksi havainnoinnin kohteista. Lounaslinjaston toimivuut-

ta seurattiin koko lounasruokailutapahtuman ajan jokaisessa toimipaikassa. Tutkijat 

pitivät lounaslinjaston toimivuutta hyvänä, kun he suorittivat havainnointia. Yhdessä-

kään toimipaikassa ei linjastolle syntynyt ruuhkia edes vilkkaimpaan lounasaikaan ja 

suuremmalta jonottamiselta vältyttiin. Henkilökunta täydensi pääosin hyvin lounaslin-

jastoa, kun jokin pääruoista oli loppumassa. Oli kuitenkin huomattavissa, että lounas-

ajan loppupuolella linjasto näytti osittain tyhjältä ja erityisesti salaattipöytä vaikutti 

huonolta. 
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7.1.4 Imago 

 

Yrityksen hyvä imago eli yrityskuva on äärimmäisen tärkeä ja se voi vaikuttaa asiak-

kaan kokemaan laatuun monilla eri tavoin. Yrityksen imagoa pidetään teknisen- ja toi-

minnallisen laadun lisäksi kolmantena laadun osatekijänä ja se toimii laatukokemuksen 

suodattimena. (Ylikoski 1999, 118; Grönroos 2003, 101.) Haastatteluista ilmeni, että 

Teboilin asiakkaat pitivät sen imagoa hyvänä. Teboilin hyvä imago yhdistettiin myös 

lounasruokailuun.  

 

Teboilin asiakkaat kokivat yrityksen kotoisemmaksi ja viihtyisämmäksi kuin kilpailijat. 

Myös Teboilin lounasruoka koettiin kotitekoisemmaksi ja maistuvammaksi kuin kilpai-

lijoiden ruoka. Kotoisaa ilmapiiriä ja kotitekoisia ruokia arvostettiin jokaisessa toimi-

paikassa, joissa haastatteluja suoritettiin. Erityisesti pienempiä Teboil-huoltoasemia 

kehuttiin kotoisiksi ja persoonallisiksi. Useissa haastatteluissa asiakkaat kokivat, että 

Teboil-huoltoasemia on liian vähän ja niitä toivottiin lisää. 

 

”Mitä pienempi paikka niin siellä on oma persoonallisempi ote ruoanlaittoon ja asia-

kaspalveluun. Mieleen on jäänyt itse tehdyt munkit ja lämpimät korvapuustit.” 

”Mieluummin valitsen Teboilin. Kotoisampi meininki ja enemmän kotiruokaa. Se vai-

kuttaa heti, jos on hyvät ruoat niin siellä pysähdytään.” 

”Miellän tämän kotoisammaksi. Teboilia pidetään parempana kuin ABC.” 

”Ruoat kotitekoisemman tuntuisia kuin ABC:lla. Rento ja duunarimainen ympäristö.  

 

Tarjousten ja etuisuuksien vaikutus asiakkaiden asiakastyytyväisyyteen oli yksi esiin 

nousseista teemoista. Teboilin asiakkaat kokivat, että he eivät saaneet tarpeeksi etui-

suuksia lounasruoasta. Useat Teboilin asiakkaat vertasivat etuuksia S-ryhmään kuulu-

viin ABC-liikenneasemiin, josta asiakasomistajat voivat kerryttää S-etukortilla bonuksia 

ostetusta ruoasta. S-ryhmän asiakasomistajuutta pidettiin joskus ratkaisevana tekijänä 

ruokapaikkaa valittaessa, mutta yleensä se vaikutti lähinnä tankkauspaikan valintaan.  

 

Teboililta hyvänä etuisuutena mainittiin lounaspassi, johon leimoja keräämällä on mah-

dollista saada 11:sta lounas ilmaiseksi. Kritiikkiä lounaspassia kohtaan tuli siitä, ettei 

sitä automaattisesti kysytty tai tarjottu kassalla. Hyvänä etuutena mainittiin myös am-

mattiautoilijoille myönnetyt rahtarialennukset. Vastaavasti kritiikkiä tuli huoltoasemilta, 

jotka eivät myöntäneet alennuksia taxi- ja linja-autokuljettajille. 
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”Naapurihuoltamolla on kaikkia tarjouksia, joten tuli pitkään vierailtua siellä. ABC:llä 

kolme leimaa yhdestä ruoasta ja tankkauksesta neljän euron alennus. Jos ei missään ole 

mitään tarjouksia niin tullaan tänne.” 

”S-market ja bonukset hyviä ABC:llä. Kyllä se s-etukortti vaan vaikuttaa pysähtymis-

päätöksessä.” 

”Tulee poikettua useammin ABC:llä kun on se bonuskortti. Sillä saa rahanarvoisia etu-

ja.” 

”Ihmisiä pitää pystyä koukuttamaan, että ne tulee uudestaan. Joko se on kassan lais-

kuutta tai yritys on antanut ohjeet ettei (lounas) etulappuja jaeta. Tää tulee omille kan-

tapäille helvetin nopeesti. 

 

7.1.5 Hinta 

 

Hinta nousi haastatteluissa erittäin keskeiseksi teemaksi ja se otettiin esille jokaisessa 

toimipaikassa. Ylikosken (1999, 152) mukaan hinta on palvelun ja itse tavaran laadun 

lisäksi kolmas asiakastyytyväisyyteen ratkaisevasti vaikuttava tekijä. Hintaa pidettiin 

jokaisessa toimipaikassa liian suurena. Asiakkaiden vastauksista kävi ilmi, että hinta on 

lounaan osalta korkeimmillaan, mitä he ovat siitä valmiita maksamaan. Useissa vasta-

uksissa asiakkaat kokivat yli 9 euron lounaan liian kalliina.  

 

”Jos maksaa lounaasta melkein 10 euroa niin ei vastannut odotuksia.” 

”Järjettömän hintaisia! 8-8,50 kuulostaa järkevältä. Joskus löytää paikan, jossa on 

viimeisen päälle lounas alle 8 euroa.” 

”9,50 liian korkea hinta tästä. Oikeiden ravintoloiden lounas laadukkaampi ja edulli-

sempi.” 

”Yläkantissa lounaan hinnaksi. Pitäisi olla edullisempi. Tämä on huoltoasema. Jos hin-

nat vielä nousevat niin harkitaan kannattaako pysähtyä.” 

”Liian paljon tämän tasoisesta lounaasta.” 

 

7.2 Asiakastyytyväisyyden parantaminen ja kehitysehdotukset 

 

Asiakkaat ovat yrityksen tärkein resurssi ja ilman heitä ja heidän tarpeitaan, ei olisi yri-

tystä (The Times 100 2013). ”Listen, understand, respond” – Kuuntelemalla asiakasta, 

ymmärtämällä mitä he haluavat ja vastaamalla näihin tarpeisiin, yritys pystyy palvele-

maan heitä paremmin (Bell, Zemke & Zielinski 2007, 37, 38). Palvelu tuotetaan aina 
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asiakasta varten, ja näin ollen ilman asiakkaan näkökulmaa tapahtuvan tuotteen tai pal-

velun kehitys ei palvele sen tarkoitusta parhaimmalla mahdollisella tavalla (Rissanen 

2005, 118, 124, 125). Tämän tutkimuksen toinen päätavoitteista oli kerätä asiakkailta 

kehitysideoita lounasruokailun asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Haastateltavilta 

kysyttiin, minkälaista ruokaa he haluaisivat syödä lounaspöydästä sekä muita paran-

nusehdotuksia liittyen Teboilin kehittämiseen tulevaisuudessa. Seuraavassa käydään 

läpi haastateltavien esille tuomia kehitysideoita teemoittain, joita toteuttamalla tyytyväi-

syystaso saattaisi nousta. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että asiakkaiden mielestä parannettavaa oli lähinnä yleisesti 

ruuan teknisessä laadussa. Parantamisen varaa koettiin olevan lisäksi muun muassa sa-

laattipöydän valikoimassa, lämpimien ruokien tarjoilussa sekä yksittäisissä asioissa, 

jotka heijastuivat ruokailutilanteeseen Teboil huoltoasemilla. Suuri osa haastateltavista 

kuitenkin koki, että saavat tällä hetkellä juuri sellaista ruokaa kun tulevaisuudessa lou-

naspöydältä toivovat: yksinkertaista, maukasta, suomalaisen kotiruuan tuntuista ruokaa.  

 

”Eiköhän tää tämmönen kotiruoka oo ihan hyvä.” 

”Jaa no enemmän tietysti kotiruokatyyppisempää vielä, et se ois, ihan perinteisiä koti-

ruokia enemmän niiku.” 

”Ihan normaalia perus kotiruokaa.” 

”Täs oikeestaan tän tyyppinen lista toimii,  normaalin ihmisen arkiruokaa.” 

”Kotiruokaa, ei mitään turhaa hienostelua tartte olla.” 

”Kotiruokamaista, tää oli ihan hyvää.” 

”Kotiruokatyyppistä, et siin on makuu siin ruuas” 

 

Ruoan keveys ja terveellisyys 

 

Tutkimukseen osallistuneet asiakkaat halusivat syödä lounaspöydästä hieman kevyem-

pää ja terveellisempää ruokaa kuin esimerkiksi à la carte- tai pikaruoka-listalta saatavil-

la olevia ruokia. Kevyempänä vaihtoehtona pidettiin keittolounasta salaattipöytineen tai 

kasvispitoista ruokaa sekä ei-einesmäistä ruokaa. Ruokien ei haluttu olevan liian rasvai-

sia tai suolaisia, mutta makua tarvitsi silti löytyä. Esimerkiksi ranskalaisia tai uppopais-

tettuja ruokia ei kaivattu lounaspöytään melkein ollenkaan. Raskaampi ja kevyempi 

lounasruoka yhdistettiin siihen, kuinka hyvin loppupäivästä jaksettiin esimerkiksi tehdä 

töitä tai jatkaa matkaa ajaen. Lounasruuan laatuun kiinnitettiin huomiota varsinkin am-
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mattiautoilijoiden keskuudessa. Myös Työterveyslaitoksen Virkeänä ratissa -hankeen 

tutkimuksissa todettiin, että ammattiautoilijoiden ruokailutottumukset ovat suuntautu-

massa terveellisimpiin vaihtoehtoihin ja myös huoltamoiden ruokatarjonta on muuttu-

massa samaan suuntaan (Työterveyslaitos 2011b 2, 3, 14). 

 

Varjonen ja Peltoniemi (2012,10) raportoivat kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisussa, 

että tärkein valintakriteeri lounasruokailussa ihmisillä oli ruuanlaatu. Haastatteluiden 

perusteella huomattiin, että ruuanlaadussa oli asiakkaiden mielestä liian paljon vaihtelu-

ja. Valta osa vastaajista halusikin tulevaisuudessa panostettavan ruuan ja raaka-aineiden 

laatuun. Tutkimukseen osallistuneet asiakkaat haluavat syödä terveellisesti ja tasapai-

noisesti ja luottaa, että tarjottava ruoka on tuoretta ja hyvistä raaka-aineista tehtyä.  

 

”Paketti hyvin kasassa, mutta ruuan laatuun tulisi panostaa niin voisi jatkossakin mak-

saa sen 9,50 .” 

”Ite tykkään syödä suht terveellistä, lähinnä et ei oo tollasta pikaruoka tyyppistä. Rat-

kasee mun kohdalla.” 

”Tykkäisin syödä vähän kevyemmin, et jaksaa jatkaa hommia 

”Toi on kyl aika raskasta, kun pitkää päivää istuu tuol hytis, niin alkaa kostautuu nää 

kahenkymmenenviiden vuoden makkarat ja lihapiirakat, tos haluis välil terveelllisem-

pää, siis kevyempää.” 

”Panostaa jo olemassa olevaan, esim laadukkaisiin raaka-aineisiin.” 

 

Mertasen (2007) mukaan on tutkittu, että Suomessa lähes joka toinen ruokailija luotti 

siihen, että ravintolassa tarjottu ruoka on ravintosuositusten mukaista (Varjonen & Pel-

toniemi 2012, 12).  Teboililla osa haastateltavista asiakkaista tarkkaili proteiinien, hiili-

hydraattien ja rasvojen määrää aterioissaan. Mutta tämä on luultavasti seurausta vii-

meaikoina ruokatrendinä vallinneesta vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta eli karppa-

uksesta. He ehdottivat, että lounaspöydän ruokalajit olisivat mahdollisimman paljon 

erillisinä komponentteina, jolloin he itse voisivat valita tarvittavan määrän tai ravintoar-

vollisesti heille sopivan aterian. Monet pitivät lounaspöydän ideana juuri sitä, että saa 

itse valita mitä ottaa ja kuinka paljon, eivätkä pääraaka-aineiltaan sekoitetut laatikot ja 

risotot aja välttämättä parhaiten tätä asiaa. 

 

”Saa itse valita mitä haluaa, se on tärkeetä.” 
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”Siis sillei et siin pitäs olla tarjolla niinku hyvässä suhteessa proteiinit ja hiilarit, et voi 

valita, ettei kaikki oo ihan jauhomössöö.” 

”Yleensä se lounasruoka, et saa sit ite mättää mitä mättää.” 

”Lounaspöydästä saa ite valita siitä et mitä ottaa, oleellinen asia, mut niin se vois olla 

salaattipöydäskin.” 

 

Monipuolisuus ja vaihtelevuus 

 

Tämän hetkinen tyytyväisyys lounasruokien monipuolisuuteen ja vaihtelevuuteen oli 

haastattelujen perusteella hyvää tasoa. Haastateltavat kuitenkin toivoivat vielä enemmän 

monipuolisuutta ja vaihtelevuutta lämpimiin ruokiin. Vastauksissa tulevaisuudessa ha-

luttuja ruokalajeja olivat liharuuista lihapullat, kaalikääryleet, makaronilaatikko, jauhe-

lihakastike, murekkeet, lihapadat – kuten karjalanpaisti ja riistaruoat. Ainoastaan mak-

kararuokiin vastaajat suhtautuivat eriävästi, jotkut halusivat niitä lisää, toiset taas eivät. 

Vaaleita liharuokia, kuten kanaruokia haluttiin pidettävän ruokalistalla tarpeeksi vaihte-

levasti. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että lämpimiä juureksia ja kasviksia toivottiin 

monipuolisesti lisäkkeenä, jopa korvaamaan aina tarjolla olevaa keitettyä tai soseutettua 

perunaa. Vastauksissa eniten toistuva ruokalaji, jota toivottiin selkeästi enemmän, oli 

kala-ruuat. Moni valitsi lounaspöydän ruokaillakseen etenkin silloin, kun kalaa oli tar-

jolla. Haastateltavat kokivat, että lohta ja seitä oli useimmiten saatavilla, jota korvaa-

maan ehdotettiin esimerkiksi muita makean veden kaloja.  

 

”Oon aika kaikkiruokainen, mitä nyt tollasta jotain makaronilaatikkoo, lihapullii, kaa-

likääryleitä, kaikkee perus asiallista ruokaa, vaihteluu pitää olla ja arvostan kyllä jos 

löytyy hyvii kasviksii.” 

”Mä pyrin kyl syömään monipuolisesti, mut kalaa sais olla enemmän.” 

”Kyl mä yleensä syön raskaasti vaikka makkaraa, mut kyl mä tykkään välil syödä ka-

laa.” 

”Enemmän jotain variaatioita, kun pelkkää lohta.” 

”Ollaan tyytyväisiä kaikkeen muuhun paitsi ruuan vaihtuvuuteen. Tietenkin perunalle 

vois olla jotain vaihtoehtoja, vaikka uunijuureksii tai jotain.” 

 

Tutkimukseen osallistuneet haluaisivat tulevaisuudessa nähdä enemmän teemoja ja 

teemaviikkoja.  Vaikka suomalainen kotiruoka oli sitä mitä useimmiten haluttiin lou-

naspöydästä syödä, ehdotettiin lounaspöytään vaihtelun vuoksi jotain eksoottisempaa, 
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Ehdotelmina olivat esimerkiksi meksikolaista ja itämaista ruokaa, kuten wokkeja ja cur-

ry-ruokia. 

 

 ”Ruokailuun liittyen vois olla jotain teemoja, teemaviiikkoja, vaikka meksikolaista tai 

itämaista.” 

”Olisi kiva silloin tällöin nähdä lounaspöydässäkin joku teema.” 

 

Kasvisruoka ja salaattipöytä 

 

Haastateltavat ilmaisivat haluavansa myös kasvisruokia enemmän valikoimaan terveel-

lisemmän ruuan mielikuvan takia, mutta myös siksi, että kasvissyöjän olisi helppo kasa-

ta lounaspöydän ruuista kattava ja ravintosuosituksia vastaava annos. Tähän paran-

nusehdotuksina esitettiin salaattipöydän monipuolistaminen ja kehittäminen sekä kas-

vislisäkkeiden tai -ruokien lisääminen ruokalistalle. Haastateltavien mielestä erityisesti 

proteiinipitoisten raaka-ainesten kuten kananmunien, papujen, juustojen ja linssien li-

sääminen salaattipöytään toisi valikoimaan monipuolisuutta. Kylmillä leikkeleillä ja 

tonnikalalla salaattipöydän täydentäminen toisi samoin muille kuin kasvissyöjille vaih-

televuutta salaattipöydän repertuaariin, jota kovasti toivottiin. 

 

”Kasvisvaihtoehtoja sais olla, mut silti kunnollista ruokaa. Juustoa, papuja ja kanan-

munaa, jotain linssejä. Ei pelkkiä porkkanapihvejä, ne on jo nähty.” 

 

Lähes jokaisen haastattelun aikana tuli esille salaattipöydän tarjonta. Siihen haluttiin 

selkeästi muutosta runsaampaan ja parempaan suuntaan. Suurin osa vastaajista halusi 

salaattipöytään tuoreutta, vaihtelevuutta ja monipuolisuutta sekä laajuutta. Heidän mu-

kaansa tämä toteutuisi esimerkiksi ruokaisammilla salaateilla, kuten variaatiot maka-

ronisalaateista, säilykkeiden rajallisella käytöllä ja erikoisemmilla salaateilla. Lisäksi 

kausiluonteisia kasviksia ja marjoja ehdotettiin käytettävän enemmän raaka-aineina niin 

salaateissa, kuin koko lounaspöydässä. Muutamassa haastattelussa toivottiin vaihtoeh-

doksi myös salaattilounasta, johon kuuluisi salaatin lisäksi lämpimät lisukkeet. Raaka-

aineiden esillepano erikseen salaattipöydässä oli myös toivottavaa, jolloin asiakkaat 

saisivat itse valita määrän ja laadun, varsinkin jos heillä oli raaka-aineallergioita.  

 

”Salaattipöytä oli vähän nihkee, jotain perus salaattii.” 

”Salaattipöytä on kyllä kieltämättä kehnon puoleinen, sais olla monipuolisempi.” 
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”Salaattipöydästä pitäis pitää parempaa huolta, se vois olla monipuolisempi ja pitäs 

aina löytyy jotain freesii. Esimerkiksi jotkut marjat ja kauden kasvikset ois hyvä juttu.” 

 

Hinta ja jälkiruoka 

 

Monet haastateltavista toivoivat lounaspöydän hinnan alenemista. Toisaalta he kertoivat 

käsittävänsä, että raaka-ainehinnat ovat nousussa ja kaikki kallistuu koko ajan. Valta osa 

haastateltavista koki, että hinta-laatusuhteeseen kuitenkin pitäisi saada muutosta parem-

paan, jotta he olisivat tyytyväisempiä. 

 

”Hinnoista voi aina puhua, hinnat on kalliit.” 

”Hintaa sais aina tietenkin laskee, rahtari alennus pelastaa ees jonkun verrran” 

 

Suomalaiseen ruokakulttuuriin on aikaisemmin kuulunut jälkiruuat, mutta ne ovat tip-

puneet pois ihmisten ruokavalioista aikojen kuluessa, kertoo Marttaliiton kehittämis-

päällikkö Arja Hopsu-Neuvonen (Hemming 2012). Kehitysideoita kysyttäessä haasta-

teltavat toivoivat, että muu jälkiruoka kuin kahvi/tee kuuluisi useammin lounaan hin-

taan. Jälkiruoka vaihtoehdoksi toivottiin vanukasta, kiisseliä, hedelmäsalaattia tai jääte-

löä. Osa haastateltavista koki lounaspöydän hinnan olevan liian korkea, mutta katsoisi-

vat hinta-laatusuhteen paremmaksi, jos lounaaseen kuuluisi jälkiruoka. 

 

”Jälkiruokaa vois toivoo lisäks. Kiisseli tai joku makea hedelmäsekoitus. Ennen oli jää-

telö jälkkäriks. Se oli kiva kesäaikaan, kahvia kun en juo ollenkaan.” 

”Tuohon hintaan mahtuis joku pieni jälkiruoka kyllä.” 

 

Tarjolle pano ja linjaston sujuvuus 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että lounaspöydän esillepanoon ja kunnon tarkistamiseen pi-

täisi haastateltavien mielestä panostaa enemmän. Jotkut kokivat joskus saavansa liian 

kylmää tai seissyttä ruokaa, jonka takia ruuan laatu ei vastannut heidän odotuksiaan. 

Varsinkin iltapäivällä ruoka oli päässyt loppumaan tai kuivumaan GN-vuokien reunoilta 

ja kasvislisäke vettymään astioissa liian pehmeiksi. Tähän ongelmaan haastateltavat 

ehdottivat ratkaisuna lounasajan supistamista, mitä ei toisaalta pidetty hyvänä asiana. 

Myös niin sanotun kahden kattauksen lounasta ehdotettiin, jotta saataisiin parannettua 

iltapäivän lounaspöydän tarjontaa. Muita ehdotuksia olivat työntekijöiden lisätty tark-
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kaavaisuus lounaspöydän tilanteeseen tai pienempien ruokamäärien tarjoilu pienemmis-

sä astioissa, joita sitten vaihdettaisiin useammin. 

 

Lounaslinjaston yleisilmeeseen ja sujuvuuteen haastateltavat olivat yleensä tyytyväisiä 

ja parannusehdotuksia mainittiin vain parille toimipisteelle. Teboil Rantahovissa juoma-

lasit löydettäisiin huomattavasti helpommin, jos ne sijaitsisivat lounaslinjastossa. Tam-

miston Teboilissa taas katsottiin, että lounaspöydän ottimet voisivat olla pidemmät, 

koska liian lyhyinä ne putoavat helposti ruuan sekaan. Näiden ehdotuksien pitäisi tie-

tenkin toimia jokaisella Teboil-asemalla. 

 

”Se kyl täytyy sanoo, et harvoin täällä on tää ruoka riittävän lämmintä, enimmäkseen 

kylmää. varsinkin toi peruna puoli, se on valitettavasti kylmää, sit kun on nälkä ei siit 

jaksa aina valittaa.” 

”Joskus nää ruaat on kyl kauheeta mössöö. Riippuu vähän kellon ajasta, kuin kauan on 

kerenny seisoo ruuat.” 

”Nää buffat toimii tosi hyvin, helppo ja nopee. Kunhan vaan ei oo likasii pöytii tai se 

voi veitsi ei oo siellä voissa.” 

 

Tilat ja viihtyvyys 

 

Haastateltavat kokivat, että ruokailutilat ja viihtyvyys olivat yleisesti hyvää tasoa. Ruo-

kailutilanteesta haluttiin nopea, rauhallinen ja meluton. Teboilin haastatellut asiakkaat 

ehdottivat viihtyvyyden edistämiseksi lisäämään huonekasveja tai tilanjakajia, jotta ruo-

kailutiloja saataisiin jaettua miellyttävämmin. Tätä toivottiin varsinkin isoimmissa hal-

limaisemmissa Teboileissa. Samoin haluttiin ruokailun ajaksi luettavaa tai paremman 

TV:n katselumahdollisuutta. Haastateltavat esittivät myös pöytäliinojen käyttöönottoa, 

koska se lisäisi viihtyvyyttä. 

 

”Pöytäliinat tois ehkä lisää viihtyvyyttä, mut en tiiä kuinka ne sit sopis tähän huolto-

asema konseptiin.” 

”Pöytäliinat ja iltalehti luettavaksi.” 

 

Yksi erinomainen kehitysehdotus toistui haastatteluissa useaan otteeseen. Tutkimukseen 

osallistuneista asiakkaista moni olisi halunnut tietää etukäteen mitä lounaspöydässä oli 

kyseisenä päivänä tarjolla. Ehdotuksena oli, että paikalliset ja työpäivän aikana ruokai-
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levat pystyisivät näkemään viikoittaisen ruokalistan esimerkiksi Internetissä Teboilin 

kotisivuilta tai lähialueiden mainoslehdistä.  

 

”Viikon ruokalista vois olla netissä katottavissa. Ei tulis turhaa reissua jos pöydäs ei 

ookkaan mitään omaa lempparia” 

 

Samalla voitaisiin kehittää Teboilin internetsivuja, jotka tutkijoiden mielestä eivät olleet 

aivan ajan tasalla. Nyky-yhteiskunnassa tekniikka kehittyy koko ajan, ja älypuhelimien 

ohjelmien avulla etsitään useasti sopivaa ruokailupaikkaa. Löytääkö matkailija lähim-

män Teboilin älypuhelimen google maps- palvelun tai auton navigaattorin avulla? 

 

Hyvä Teboil tulevaisuudessa 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavien kehitysideat koskien Teboililla tarjottavia muita 

palveluita kuten myymälä, kahvio ja polttoaineen myynti sekä muut autoon liittyvät 

palvelut, eivät ole niin tärkeitä. Pitää kuitenkin muistaa, että asiakas näkee palvelun 

kokonaisuutena, eikä eri osatekijöitä pidä jättää tarkastelussa erillisiksi, vaan ottaa 

huomioon ruokailukokemukseen myötävaikuttavina ominaisuuksina (Varjonen & Pel-

toniemi 2012, 14). 

 

Haastatelluilta asiakkailta kysyttiin millainen olisi heidän mielestään hyvä Teboil tule-

vaisuudessa. Muutama haastateltavista mainitsi lapsien kanssa liikenteessä olemisen ja 

sen kuinka huoltoasemilla lapset huomioidaan. Teboililla lapsille suunnatuista palve-

luista saatavuudesta ei ollut varmuutta tai niin paljon tietoa kuin verrattuna ABC-ketjun 

Apsi Apinan konseptiin ja lapsiparkkeihin. Tämän takia ABC-ketjun paikkoihin oli lap-

sien kanssa mukavampi ja helpompi pysähtyä haastatteluissa asiasta mainitsevien mie-

lestä.  

 

Mielikuva Teboilista huoltoasemana oli haastateltavien mielestä vahva. He mielsivät 

Teboil- asemat tienvarsien pysähdyspaikoiksi, joista vielä sai autojen pienvaraosia ja 

osaavaa palvelua liittyen autonhuoltoon. Kuten Vesterinenkin (2009, 84) toteaa, autojen 

teknisen kehityksen myötä autoja on vaikea huoltaa itse ja autojen huolto on siirtynyt 

osaaville merkkiliikkeille. Osa tutkimukseen vastaajista olisi toivonut panostettavan 

tulevaisuudessa lisää autojen huoltoon suunnattuihin palveluihin tai pienvaraosien 

myyntiin, mutta ymmärsivät myös autojen tekniikan kehittyneen haastavammaksi. He 
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ideoivat tulevaisuuden Teboilin olevan sellainen huoltoasema, joka erottuisi edukseen 

panostamalla taas autojen huoltoon. Muutama asiakkaista toivoi tarjouksien myöntämis-

tä autopesusta esimerkiksi lounaan syöjille tai toisinpäin, joka kannustaisi käyttämään 

samalla muita palveluita huoltoasemalla käydessä. 

 

”Tänä päivänä kaivataan sellaisia huoltoasemia, jossa osataan toimia, jos on autosta 

lamppu kärähtänyt. Osaa kyl arvostaa sellasta viel tänä päivänä.” 

”En nää pahemmin mitään kehitettävää. Tää on ihan hyvä, toimiva systeemi. Sain kai-

ken mitä tulin hakemaan.” 

”Kohta autoon pitäis kiinnittää enemmän huomiota. Rupee olemaan jo aika hyvin ih-

misten huolto hallussa. Kuiteski TB on ollut ennen vanhaa huoltoasema” 

 

Ammattiautoilijoiden ruokailupaikka työpäivän aikana on yleisesti huoltoasema (Työ-

terveyslaitos  2011b, 5). Ammattiautoilijoiden ja varsinkin isojen ajoneuvojen kuskien 

huomioiminen nousi esille haastatteluissa pariin otteeseen. Teboilin parkkipaikat tai 

varustelu ei aina vastannut heidän tarpeitaan. Isolla ajoneuvoyhdistelmällä oli helpom-

paa tulla isommalle parkkipaikalle ja ilman turhempia liikenneympyröitä tai ramppeja. 

Jossain tapauksissa huoltoaseman valitseminen oli näistä ominaisuudesta kiinni, jonka 

takia suosittiin uudempia liikenneasemia. Parkkipaikoille toivottiin haastattelujen perus-

teella enemmän kokoa ja syys- ja talvikaudella toimivia vesi- ja lasinpesupisteitä. 

 

”Ei voi mennä sinne Pakilan teboilille ollenkaan, kun ei sinne pääse noilla autoilla ker-

ta kaikkiaan, ei ne mahdu. Et se on yks tärkee tekijä, kun on kuorma-automiehii, ruoka-

paikan valintaan vaikuttaa parkkitilat.” 

”Raskaalle puolelle saisi tulla vettä myös syksyn jälkeen talvella, millä voisi lasit ja 

peilit pestä. TB:llä on vanhat tilat verrattuna siihen mitä ABC:lla” 

 

Tyytymättömyyttä haastateltavien keskuudessa havaittiin kahvilan tuotteiden hinnoitte-

lussa. Pikkusuolaisen ja kahvin yhteishinta oli vastanneiden mielestä liian korkea verrat-

tuna esimerkiksi vitriinissä tarjottujen voileipien ja muiden suolaisten laatuun. Tyyty-

väisyyttä nostamaan toivottiin tuoretta tavaraa vitriinin, laadukasta kahvia ja vaikka 

enemmän tarjouksia. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että asiakaspalvelun taso oli ylei-

sesti Teboileilla hyvää ja mukavan henkilökohtaista. Kehitysideoita kysyttäessä haasta-

teltavat halusivat Teboilin panostavan myös tulevaisuudessa hyvään palveluun ja ”jat-

kavan samaan malliin”. 
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”Hintaa vois aina toivoo vähän alemmaks, varsinkin toi sämpylä ja kahvi alkaa olee 

aika kallis jo.” 

”Nykyään ei mistään saa sellasella järkihinnalla mitään pikkusuolasta. Yksinkertaista 

pikkusuolasta kaipais, sellanen mukaan otettava setti.” 

”Laadukkaaseen palveluun kannattaa panostaa tulevaisuudessakin.”  
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8 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Teboil-huoltoasemien lounasasiakkai-

den tämänhetkinen asiakastyytyväisyys sekä tutkia, mitkä asiat parantaisivat asiakkai-

den tyytyväisyyttä lounasruokailussa. Tutkimuksen lähtökohtana toimi Teboilin tekemä 

lounasuudistus, jonka onnistumista haluttiin tutkia. Pohdinnan tarkoituksena on tehdä 

yhteenveto työn tuloksista ja pohtia työn onnistumista. Kappaleessa käydään lisäksi läpi 

kehittämisehdotuksia asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja ehdotetaan mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. 

 

8.1 Tutkimuksen lopputulokset 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että Teboilin lounasasiakkaiden odotukset 

olivat yhteneväisesti alhaiset tai miltei olemattomat, mutta kokemukset vaihtelivat suu-

resti. Koska odotukset huoltoasemaruokailulle ovat pienet, positiivisemman kokemuk-

sen tuottamiseen ei tarvita niin suurta panostusta. Tunnistamalla asiakastyytymättö-

myyttä aiheuttavat tekijät, sekä tuomalla esille asiakas-lähtöiset kehitysehdotukset, voi-

daan niiden avulla jatkossa parantaa palveluita sekä nostaa asiakastyytyväisyyden tasoa. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että Teboil-huoltoasemien lounasasiakkaiden tyytyväisyys lou-

nasruokaa kohtaan oli vaihtelevaa, mutta ruokailutilanteeseen kokonaisuudessaan oltiin 

tyytyväisiä. Haastatteluiden ja havainnoinnin perusteella eniten asiakastyytyväisyyttä 

tuotti palvelun toiminnallinen laatu. Toiminnallisella laadulla tarkoitetaan tässä asiakas-

palvelua, siisteyttä, tilaratkaisuja ja viihtyvyyttä sekä ruokailutilanteen sujuvuutta ja 

saatavuutta. Erityisen tyytyväiset asiakkaat olivat asiakaspalveluun ja toimipaikkojen 

siisteyteen. Asiakastyytyväisyys ruokailutilanteen sujuvuuteen ja nopeuteen oli myös 

kiitettävällä tasolla. Tutkijoiden havainnoinnin kohteista, eli lounaslinjaston toimivuu-

desta, yleisestä siisteydestä ja viihtyvyydestä, asiakaspalvelun laadusta sekä lounasruu-

an laadusta, saadut tulokset olivat lähes identtiset haastateltavien linjausten kanssa. 

 

Tutkijat saivat selville tuloksia tarkastellessa, että asiakkaiden kokemukset ruoan laatua 

kohtaan olivat ristiriitaisia. Asiakkaat kokivat toisinaan ruoan teknisessä laadussa puut-

teita. Tässä tutkimuksessa ruuan teknisestä laadusta puhuttaessa esiin nousseita teemoja 

olivat ruoan maku, salaattipöytä ja lisukkeet, ruokalajien vaihtuvuus ja monipuolisuus, 
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ruuan laadun vaihtelevuus toimipaikkojen välillä sekä ruuan esillepano. Ruuan teknises-

sä laadussa tyytymättömyyttä selkeästi eniten aiheutti ruoan maku. Asiakkaat kokivat 

ruuan maun vaihtelevasti hyvänä, tyydyttävänä tai huonona.  Lisäksi asiakastyytymät-

tömyyttä oli havaittavissa salaattipöydän tarjonnassa, ruoan laadun vaihtelevuudessa eri 

toimipaikkojen välillä ja ruoan esillepanossa. 

 

Haastatteluissa kerättiin asiakkaiden kehittämisideoita, joiden avulla asiakastyytyväi-

syyttä voitaisiin parantaa. Haastateltavien mielestä parannettavaa oli eniten ruuan laa-

dussa. Osa heistä toivoi lounaspöytään kevyempää ja terveellisempää ruokaa, joiksi 

miellettiin hyvä keittolounas runsaalla salaattipöydällä, kasvisruuat sekä ei-einesmäiset, 

vähärasvaiset ja vähäsuolaiset ruuat. Lounaspöydän ruokien einesmäisyyttä kritisoitiin 

jonkin verran ja toivottiin panostettavan tulevaisuudessa mahdollisimman laadukkaisiin 

ja tuoreisiin raaka-aineisiin. Tämän hetkinen tyytyväisyys lounasruokien monipuolisuu-

teen ja vaihtelevuuteen oli hyvä, mutta siihen toivottiin silti panostettavan lisää. Tämä 

voisi toteutua paremmin esimerkiksi viiden viikon kiertävän ruokalistan muuttamisella 

pidemmälle aikavälille, kuten vaikka kuusiviikkoiseksi. Lounaspöytään haluttiin selke-

ästi enemmän kalaruokia, sekä lisukkeiksi monipuolisesti esimerkiksi kausiluontoisia 

kasviksia ja juureksia, joskus jopa korvaamaan ainaisia perunavaihtoehtoja. Suurin osa 

piti perunavaihtoehtoja kuitenkin tärkeänä lounas-pöydän valikoimissa ja perunamuu-

siin ja muiden lisukkeiden laatuun kannattaa mieluummin panostaa. 

 

Tutkimukseen osallistuneet asiakkaat huomauttivat, että lounaspöytäbuffetin alkuperäi-

nen tarkoitus on antaa syöjälle mahdollisuus valita minkälaista ruokaa ottaa ja kuinka 

paljon. Kahden ruokalajin ja keittolounaan vaihtoehtoja pidettiin riittävänä määränä 

lounaspöydässä. Haastateltavat suosisivat lounaspöydässä selkeitä ruokia sekoitettujen 

sijaan, ja varsinkin ruokavalion ravintoarvoja tarkkailevat ihmiset toivoivat pääraaka-

aineiden olevan selkeästi erillään. Lounaan kotiruokamaisuus sai kiitosta ja sitä toivot-

tiin tulevaisuudessa vietävän vielä enemmän kotitekoisemmaksi. Muutama haastateltava 

ehdotti kuitenkin lounaspöydän ruokalistaan myös teemaviikkoja vaihtelun vuoksi. Eh-

dotettuja teemaviikkoja olivat esimerkiksi kuten itämaiset, italialaiset ja meksikolaiset 

teemaviikot. Lisäksi jälkiruokia, kuten vanukkaita, kiisseleitä, jäätelöä tai hedel-

mäsekoituksia toivottiin kuu-luvan useammin lounaspöytään. Myös paljon puhuttanut 

hinta-laatusuhde katsottaisiin sopivammaksi jos lounaspöytään kuulusi kahvin tai teen 

lisäksi muu jälkiruoka.  
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Lounaspöydän hinta 9,50€ oli tällä hetkellä haastateltavien mielestä kallis. Hinta kuvail-

tiin ylittäneet niin sanotun kipurajan, jona pidettiin 9 euron hintaa. Iso osa haastatelta-

vista koki, että hinta-laatusuhde ei kohdannut. Asiakkaat kokivat, että sopiva hinta lou-

nasruoasta on alle 9 euroa. Tosin haastateltavat ymmärsivät, että hinnat olivat nousseet 

myös muissa lounasravintoloissa.  

 

Salaattipöydän tarjonta oli selkeästi asiakastyytyväisyyttä luova tekijä. Salaattipöytään 

toivottiin tulevaisuudessa lisää runsautta ja monipuolisuutta, proteiinipitoisia raaka-

aineita, kuten raejuustoa, kananmunia ja papukasveja sekä raaka-aineiden tarjolle panoa 

erikseen komponentteina, jolloin allergisten ja muidenkin asiakkaiden olisi helpompi 

kasasta itselle sopiva annos. Kustannussyistä kuitenkin salaattien kalliimmat raaka-

aineet on yleensä parempi sekoittaa halvemman kanssa. Sama pätee myös lämpimien 

ruokien kanssa. Teboil-asemien lounasuudistuksessa juuri sekoitetuilla ruuilla on saatu 

kustannussäästöjä. Tutkijoiden mielestä kannattaa enemmän panostaa laadukkaisiin 

raaka-aineisiin sekä tarjolle panoon kustannuksia kurissa pitäen. Ruuan kunto ja riittä-

vyys iltapäivällä saataisiin paremmaksi, lyhyemmillä vaihtoväleillä ja henkilökunnan 

paremmalla tarkkailulla. Asiakkaiden ehdottama kahden kattauksen lounas olisi varmas-

ti vaikeampi toteuttaa.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että rauhallinen ruokailutilanne oli tärkeä asiakastyytyväisyyttä 

tuottava tekijä. Monelle Teboil-huoltoasemat olivat työpaikkaruokaloita, jolloin pieni 

irtiotto työstä on tärkeää ja sen toivottiinkin sujuvan nopeasti, rauhallisessa tilassa ja 

meluttomasti. Viihtyvyyttä ja tilaratkaisuja pidettiin kaikissa toimipisteissä hyvinä ja 

toimivina. Lisäksi siisteyden katsottiin lisäävän viihtyvyyttä, joka oli hyvällä tasolla 

jokaisessa kohde Teboilissa. Ruokailutilanteen viihtyvyyttä lisäämään ehdotettiin pariin 

otteeseen pöytäliinojen käyttöä sekä lehtiä luettavaksi, jollei toimipaikassa sitä mahdol-

lisuutta vielä ollut. 

 

Tutkimuksen kehitysideoista tutkijoiden mielestä kannattavin oli viikoittaisen ruokalis-

tan julkaiseminen, jolloin asiakkaat näkisivät lounaspöydän vaihtoehdot etukäteen. Yh-

teiskunta teknillistyy valtavaa tahtia ja kaiken pitäisi löytyä Internetistä. Samalla voitai-

siin kehittää Teboilin internetsivuja, jotka tutkijoiden mielestä eivät olleet aivan ajan 

tasalla. Nyky-yhteiskunnassa tekniikka kehittyy koko ajan, ja esimerkiksi älypuhelimien 

ohjelmien avulla etsitään useasti sopivaa ruokailupaikkaa. Löytääkö matkailija lähim-

män Teboilin älypuhelimen mobiilipalvelun tai auton navigaattorin avulla?  
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Haastatteluissa kysyttiin myös millainen olisi hyvä Teboil tulevaisuudessa. Huoltoase-

mat ovat viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kokeneet suuren muutoksen tarjotta-

vissa palveluissa. Ne ovat muokkaantuneet asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän mukaan. 

Asiakkaiden tarpeiden seuraaminen esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyillä on ratkai-

sevaa, kun mietitään millaista palvelua asiakkaille kannattaa tarjota. Valikoima on huol-

toasemilla jopa liian kattavaa tällä hetkellä – kaikkea löytyy. Kuluttajien talouden kasvu 

on Varjosen ja Peltoniemen mukaan ollut nousussa viime aikoina, jolloin pizzan ja 

hampurilaisten kysyntä on heikentynyt. Kannattaako näitä palveluita enää tarjota tule-

vaisuudessa? 

 

Tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden mielestä hyvä Teboil-huoltoasema tulevai-

suudessa ottaisi huomioon paremmin lapset, autot ja isojen ajoneuvojen ammattikuljet-

tajat sekä panostaisi laadukkaisiin tuotteisiin ja etuisuuksien tarjoamiseen jo olemassa 

oleville asiakkaille. Opinnäytetyön rajaamisen kannalta tätä ei ollut tarpeellista tutkia 

huoltoasemilla enempää, mutta jatkotutkimusaiheena tämä on varmasti mielenkiintoi-

nen. 

 

Tutkijoiden mielestä asiakkailta saamat kehitysehdotukset olivat hyviä ja jotkut varmas-

ti toteuttamiskelpoisia. Ruuan laadun parantaminen ja vaihtelevuuden estäminen eri 

toimipaikkojen välillä tullaan varmasti korjaamaan uuden keskuskeittiön myötä, joka 

toimittaa maaliskuusta alkaen edelleen samoihin toimipaikkoihin lounasruuat. Härmä-

lässä sijaitsevassa keskuskeittiössä on paremmat välineet ja tilat valmistaa lounasruokia 

asteittain enemmän itse sekä valmiudet kehittää ruuan laatua ja ruokalistaa. Keskuskeit-

tiön vaihdoksen takia olisi myös toivottavaa tehdä asiakastyytyväisyystutkimus koskien 

vain ruuan laatua. Lisäksi salaattipöydän kehitysehdotuksista voisi tehdä tarkemman 

tutkimuksen. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Teboilin lounasuudistus ei ollut asiak-

kaiden näkökulmasta onnistunut. Lounasuudistuksella tavoitellut kotimaisuus, terveelli-

syys, keveys ja lisäaineettomuus eivät ole välittyneet asiakkaille. Ruoan laadun ja tasai-

suuden piti parantua, mutta suuri osa asiakkaista ei kokenut muutosta tai he kokivat 

muutosta huonompaan suuntaan.  
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Aikaisempia asiakastyytyväisyystutkimuksia ei ole tehty yhteisesti näin monelle eri 

paikkakunnalla sijaitsevalle huoltoasemalle. Aihetta sivuavia tutkimuksia on kuitenkin 

tehty. Varjosen ja Peltoniemen tutkimus ulkona syömisestä, joihin liikenneasemaravin-

toloiden palveluiden käyttö luetaan mukaan, sekä Työterveyslaitoksen Virkeänä ratissa 

– hankkeen tekemät tutkimukset huoltoasemien tarjonnan terveellisyyden parantamises-

ta, tukevat tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia. Lisäksi Teboil Kivihoviin on tehty 

opinnäytetyönä kvantitatiivinen asiakastyytyväisyyskysely Kivihovin palveluista vuon-

na 2010, jossa todettiin asiakkaitten olleen pääsääntöisesti tyytyväisiä liikenneaseman 

palveluihin ja tuotteisiin. Tätä Krista Toivosen opinnäytetyötä Satakunnan ammattikor-

keakoululle ja sen yksittäisiä tuloksia ei kuitenkaan voi verrata suoraan tässä tutkimuk-

sessa esiin tulleisiin kaikkiin huoltoasemien yhteisiin tuloksiin. 

 

Opinnäytetyön tekijöiden mielestä tutkimus onnistui odotusten mukaisesti. Tutkimus 

tuotti toimeksiantajalle uutta tietoa Teboilin lounasasiakkaiden asiakastyytyväisyydestä 

ja työn avulla saatiin aikaan asiakkailta kehitysehdotuksia parantamaan asiakastyytyväi-

syyttä tulevaisuudessa. Tästä tutkimuksesta saadut tulokset linkittyivät kerättyyn teori-

aan. Tuloksista löytyi vastaavaisuuksia aikaisempiin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin, 

jotka olivat aihealueiltaan lähellä tätä tutkimusta.  

 

Tutkimuksissa, joissa aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastatteluja, ei 

yleensä haastatteluja suoriteta näin montaa. Tässä opinnäytetyössä haastatteluiden mää-

rä oli poikkeuksellisen suuri. Haastatteluiden suorittaminen, litteroiminen ja analysoi-

minen olivat erittäin aikaa vievää. Kuitenkaan alkuperäisestä aikataulusta ei jouduttu 

joustamaan kovin paljoa. Tutkimus on tekijöiden mielestä luotettava ja pätevä sekä se 

täyttää asiakastyytyväisyystutkimukselle asetetut kriteerit. 

 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

 

Luotettavuuden arviointi on todella keskeinen osa tieteellistä tutkimusta, sillä tutkimuk-

selle on asetettu tiettyjä normeja ja arvoja, joihin sen tulisi pyrkiä. Luotettavuuskysy-

myksissä keskeisiä käsitteitä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti ja validi-

teetti yhdistetään usein kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden mittaamiseen, mutta 

ne soveltuvat myös kvalitatiiviseen tutkimukseen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). 
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Reliabiliteetti eli luotettavuus ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetyt 

tutkimusmenetelmät mittaavat haluttua ilmiötä. Tutkimuksen reliaabelius siis tarkoittaa 

tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validiteetti eli pätevyys taas il-

maisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät mittaavat juuri sitä 

tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata. Toisin sanoen kyse on sii-

tä, että mittaako tutkimus sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara (2005, 216–217.) 

 

Hirsjärven ym. (2005, 217) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa 

tutkijan tarkka selostus tutkimuksen kaikista vaiheista. Tämän tutkimuksen luotettavuut-

ta lisää se, että kaikki tutkimuksen vaiheet on raportoitu selkeästi ja totuudenmukaisesti. 

Tutkimusmenetelmien valinta, aineistonkeruun vaiheet ja aineiston analysointi on rapor-

toitu tarkasti, jonka vuoksi tutkimusta voidaan pitää reliaabelina. Hirsjärvi & Hurme 

(2004, 189) toteaa, että laadullisen tutkimuksen luotettavuudelle on ominaista myös 

kaiken käytettävissä olevan aineiston huomioon ottaminen ja oikein litteroiminen. Tässä 

tutkimuksessa kaikki kerätty aineisto, eli litteroidut haastattelut ja havainnointimateriaa-

li, käytettiin hyväksi tuloksia analysoitaessa. Lisäksi litteroinnit suoritettiin yleisten käy-

täntöjen ja ohjeistusten mukaisesti, jonka vuoksi tutkimusta voi pitää niiden osalta reli-

aabelina.  

 

Laadullisen tutkimuksen validiutta eli pätevyyttä voidaan tarkentaa käyttämällä tutki-

muksessa useampia menetelmiä ja tutkijoita. Tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä kut-

sutaan menetelmätriangulaatioksi ja useamman tutkijan osallistumista tutkijatriangulaa-

tioksi. (Hirsjärvi ym. 2005, 218.) Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa käytettiin kahta 

eri menetelmää; teemahaastattelua ja havainnointia. Kahden eri aineistonkeruumenetel-

män käyttö lisäsi osaltaan tutkimuksen validiutta. Lisäksi tutkimusta oli suorittamassa 

kaksi tutkijaa, eli tutkijatriangulaation kriteerit täytettiin. Tutkimuksen validiutta lisäsi 

se, että kaksi tutkijaa toimi aineiston kerääjinä ja erityisesti aineiston analysoijina sekä 

tulkitsijoina.  

 

Tutkimuksen pätevyyttä vahvisti lisäksi teemahaastatteluissa käytetyn haastattelurungon 

tarkka suunnittelu ja testaaminen. Haastattelurunkoa testattiin ennen varsinaisen aineis-

tonkeruun aloittamista kahdella esihaastattelulla. Haastatteluaineiston laajuus lisää tut-

kimuksen validiutta. Tutkimuksen aineistonkeruuna suoritettiin 80 teemahaastattelua, 

joissa yksittäisiä vastaajia oli noin 140. Haastattelujen osalta saavutettiin saturaatiopiste, 
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jolloin uudet haastattelut eivät enää tuottaneet uusia vastauksia. Tutkijoiden mielestä 

myös haastatteluiden nauhoittaminen lisäsi tutkimuksen validiutta, sillä jokainen vasta-

us pystyttiin jälkikäteen tulkitsemaan sanatarkasti. Lisäksi tutkijat perehtyivät aiheeseen 

ja valittuihin tutkimusmetodeihin perusteellisesti, eikä haastattelutilanteissa ilmennyt 

ongelmia. Tutkimuksen analysointiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin käytettiin tarpeeksi 

paljon aikaa ja tutkijoiden tekemät havainnot olivat yhteneväisiä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Tutkimuskysymykset: 

• Ovatko Teboil-huoltamoiden asiakkaat tyytyväisiä tämänhetkiseen lounasruokai-

luun? 

• Miten lounasruokailuun liittyvää asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa Teboil-

huoltamoiden ravintoloissa? 

 

Tämänhetkinen asiakastyytyväisyys 

- Mikä sai sinut tänään asioimaan Teboililla? 

- Kuinka usein käytät Teboilin palveluita? 

o Lounaspalveluita? 

o Oletko huomannut mitään muutoksia lounasruokailussa? Valikoima, laa-

tu, reseptiikka, vaihtuvuus, terveellisyys. Minkälaisia? 

- Millaiseksi koet ruokailun Teboililla? 

o Lounasruokailun? 

o Ruoan laatu, valikoima, hinta-laatusuhde, ruokalistan kiertävyys 

- Kuvaile kokemustasi Teboililla asioinnista? 

o Lounasruokailutilanne? 

o Arvioi ruokailutilanne kokonaisuutena? ympäristö, palvelu 

- Miltä tuntui asioida Teboil- ( esim. Pirkanhovissa)? 

- Millaisia odotuksia teillä oli Teboililla asioimisesta? 

o Vastasiko lounasruokailu teidän odotuksianne? Miksi kyllä/ei? 

 

Asiakastyytyväisyyden parantaminen 

- Minkälaista lounasruokaa haluaisit syödä? 

- Mitä kehitysideoita antaisit Teboilille lounasruokailua koskien? 

o Millainen olisi mielestäsi hyvä Teboil tulevaisuudessa? 

o Voisiko mielestäsi Teboililla tehdä joitain asioita toisin? Mitä? 
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