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Opinnäytetyön kohdeorganisaatio oli antiikin ja sisustamisen erikoisliike Fasaani Antik Oy, 

joka on keskittynyt etenkin antiikkihuonekalujen myyntiin. Varsinaisena aiheena opinnäyt-

teessä oli asiakastyytyväisyys ja käytännön osuudessa kohdeyritykselle tuotettiin asiakastyyty-

väisyystutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä monipuolisesti tietoa asiakastyytyväi-

syyteen vaikuttavista tekijöistä sekä selvittää niiden pohjalta kokonaistyytyväisyyden taso.   

 

Teoriaosuus koostui kaksiosaisesti markkinointitutkimuksen ja asiakastyytyväisyyden osioista. 

Markkinointitutkimuksen osalta tutkittiin itse käsitettä, markkinointitutkimuksen käyttömah-

dollisuuksia sekä tutkimusprosessia ja -menetelmiä. Asiakastyytyväisyyden osuudessa tarkas-

teltiin ensiksi asiakastyytyväisyyden merkitystä toiseksi sen muotoutumista ja lopuksi tyyty-

väisyyden mittaamista. Opinnäytteessä asiakastyytyväisyyttä käsiteltiin perinteisen diskonfir-

maatiomallin mukaan, jossa tyytyväisyys mielletään asiakkaan odotusten ja kokemusten väli-

seksi suhteeksi. 

 

Peruslähtökohdiltaan toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus oli kvantitatiivinen eli määrälli-

nen. Tiedonkeruumenetelmänä työssä käytettiin lomakekyselyä, joka toteutettiin asiakkaiden 

itsensä täyttämänä paperiversiona. Varsinainen aineistonkeruu suoritettiin alkukesästä 2013 

sekä Helsingin myymälässä että Vasarlan Vileenit myyntitapahtuman yhteydessä. Kokonaisuu-

dessaan harkinnanvaraisen otannan avulla muodostetun aineiston otoskooksi tuli 122, jota 

voidaan pitää tutkimusongelman kannalta riittävänä. 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulosten esittelyssä käytettiin SPSS 18.0 -tilasto-ohjelmaa 

sekä Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Kyselyn tulosten perusteella voidaan asiakastyytyväi-

syyden todeta kokonaisuudessaan olevan varsin hyvällä tasolla. Tyytyväisyyttä mittaavien 

väittämien asteikon ollessa 1-4 (4 samaa mieltä, 1 eri mieltä) tuli kaikkien väittämien kes-

kiarvoksi 3,23. Vastauksissa oli havaittavissa, että tyytyväisyys eri osa-alueiden välillä oli ta-

saista, eikä suuria eroja ollut löydettävissä. Ristiintaulukoimalla väittämiä taustamuuttujien 

kuten sukupuolen tai iän mukaan ei niin ikään noussut esiin erityisiä eroja.    
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The target organization of this thesis was an antique and interior design shop Fasaani Antik 

Ltd. which focuses especially on antique furniture sales. The actual subject of the thesis was 

customer satisfaction and the empirical part a customer satisfaction survey was produced for 

the target company. The purpose of the study was to collect comprehensively information on 

various factors affecting customer satisfaction and to clarify the overall level of satisfaction. 

 

The theoretical part included two sections, firstly marketing research and secondly customer 

satisfaction. The marketing research section included the concept and applications of market-

ing research as well as marketing research process, and methods. In turn the customer satis-

faction firstly focused on the importance of customer satisfaction, secondly formation of cus-

tomer satisfaction and finally on the measurements of satisfaction. In this thesis customer 

satisfaction was examined mainly through a traditional model which considers that satisfac-

tion as a relation between customer expectations and experiences. 

 

The basic premise of the customer satisfaction survey was a quantitative study. The data 

collection method was a paper questionnaire, which was filled by the customers themselves. 

The actual data collection was carried out in the early summer of 2013 at the store in Helsinki 

and also in the sales event of Vasarlan Vileenit. The study material was a discretionary sam-

ple and the total sample size was 122, which can be considered sufficient regarding the study 

problem. 

 

The analysis of data and the presentation of the results were made with the SPSS 18.0 statis-

tical program and with the Excel spreadsheet calculation program. The survey results showed 

that customer satisfaction can be considered relatively good level. The mean of all claims 

became 3,23 in a scale 1-4 measuring satisfaction (4 agree, 1 disagree). The responses indi-

cated that the satisfaction between the different areas was relatively equal and no major 

differences were found. Cross-tabulating the statements of background variables such as gen-

der or age emerged neither any specific differences. 

 

Keywords: Customer satisfaction, Marketing research, Survey, Fasaani Antik Oy
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1 Johdanto

 

Johdannossa esitellään opinnäytteen yleisen tason ominaispiirteitä ja työn keskeisiä valintoja. 

Johdannon aluksi käydään tarkemmin läpi opinnäytteen tarkoitusta ja tavoitetta sekä tutki-

musongelmaa. Tämän jälkeen esitellään työn rakennetta. Kappaleen lopussa määritellään 

opinnäytteen keskeisimmät käsitteet.  

  

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Tässä opinnäytteessä tutkittava ilmiönä on kohdeyrityksen eli Fasaani Antikin Oy:n asiakkaat 

ja asiakastyytyväisyys. Opinnäytteessä toteutetaan kohdeyritykselle markkinointitutkimus, 

joka on luonteeltaan määrällinen asiakastyytyväisyyttä kuvaileva kyselytutkimus. Tutkimuk-

sessa tarkastellaan asiakkaiden tarpeita ja kokemuksia monipuolisesti kohdeyritykselle tärke-

ästä tuotenäkökulmasta.  

 

Opinnäytteen tarkoituksena on tehdä pääpiirteiltään kvantitatiivinen eli määrällinen asiakas-

tyytyväisyystutkimus, joka toteutetaan survey-tyyppisenä kyselynä. Tarkoituksena on tuottaa 

markkinointitutkimuksen avulla relevanttia ja luotettavaa tietoa kohdeyrityksen hyödynnettä-

väksi. Tutkimuksessa pyritään hyödyntämään tilastollisen tutkimuksen keinoja ja selvittää 

kyselylomakkeen avulla kattavasti asiakaskunnan näkemyksiä.  

 

Tämän opinnäytteen tavoite on selvittää yleisellä tasolla kohdeyrityksen asiakastyytyväisyy-

den nykytilaa ja sen eri osatekijöitä. Tutkimuksen tavoite rakentuu Fasaani Antikin asiakas-

tyytyväisyyden ympärille. Pyrkimyksenä on kuvata tuon ilmiön keskeisiä ilmenemismuotoja ja 

lisätä näin yrityksen ymmärrystä asiakastyytyväisyyden muodostumisesta ja siihen vaikuttavis-

ta tekijöistä. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen kiteytyy tutkimusprosessin myötä 

olennaisiin johtopäätöksiin. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tavoitteena on saada kerätyksi laajasti perustason tietoa, sillä 

yrityksessä ei ole aiemmin tehty minkääntyyppisiä asiakastutkimuksia. Täten työssä ei ole 

tarkoituksenmukaista syventyä yksittäisiin kysymyksiin vaan pysytellä yleisemmällä tasolla ja 

tavoitella tutkimusilmiöstä selkeää kokonaiskuvaa. 

 

Opinnäytteessä asiakastyytyväisyydestä ei ole tavoitteena muodostaa tarkkaa numeraalista 

arvoa, vaan pyrkimys on kuvata tyytyväisyyden yleistä linjaa. Asiakkailta ei siis suoraan kysytä 

heidän tyytyväisyyden astettaan (erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen yms.). Tässä työssä 

tyytyväisyyttä lähestytään erilaisten väittämien kautta neliportaisella asteikolla (1 samaa 

mieltä ja 4 eri mieltä). Väittämien lisäksi tutkimuksessa pyritään myös laadullisesti avointen 

kysymysten muodossa taustoittamaan asiakkaiden näkemyksiä.  
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1.2 Tutkimusongelma  

 

Periaatteessa opinnäytetyön työstäminen on varsin selkeä prosessi. Alla olevan kuvion mukaan 

opinnäyte koostuu tutkimusongelmasta, tutkimuskysymyksistä sekä vastauksiin perustuvasta 

ongelman ratkaisusta.  Asettamalla siis tutkimuskysymykset oikein ja saamalla niihin vastauk-

set voidaan ongelma ratkaista. (Kananen 2010, 18.) 

 

 

 

Kuvio 1: Opinnäytetyön metarunko  

 

Markkinointitutkimuksessa, kuten tutkimuksissa yleensäkin, tutkimusongelman tai kehitysteh-

tävän määrittely on keskeisin vaihe tutkimuksen onnistumisen kannalta. Niin ikään se on myös 

lähtökohta koko tutkimusprosessille. (Mäntyneva, Heinosen & Wrangen 2008, 14.) Tämän 

opinnäytteen tutkimusongelma voidaan määritellä muotoon:   

 

 Miten tyytyväisiä Fasaani Antikin asiakkaat ovat kokonaisuudessaan yrityksen toimin-

taan? 

 

Tutkimusongelma voidaan tarkemmin jakaa osaongelmiin:  

 

- Millaisia yritykseen liittyviä ennakko-odotuksia asiakkailla on?  

- Mikä on asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen tuotevalikoimaan? 

- Millaiseksi muut tyytyväisyystekijät (asiakaspalvelu, myymälä ja markkinointiviestin-

tä) arvioidaan? 

  

Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle asiakassuhteen taustalla olevista tekijöistä kuten siitä, 

millaisia ennakko-odotuksia asiakkailla on yrityksestä tai millaisia asiakastarpeita heillä ilme-

nee. Tarkoituksena on kerätä tietoa asiakkaiden odotuksista ja siitä kuinka hyvin he kokevat 

niiden vastaavan todellisuutta. Tarpeiden kohdalla on tarkoitus selvittää myös sitä minkä 

verran asiakkailla on aitoja ostosuunnitelmia ja missä määrin he ovat liikkeellä lähinnä katse-

lumielessä.  

Tutkimusongelma 

Kysymykset Vastaukset 
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Keskeisenä tyytyväisyyden osa-alueena pyritään selvittämään mielipiteitä yrityksen tuotteis-

ta. Tutkittavana on Fasaanin eri tuotteiden kysyntä ja se millaisia toiveita asiakkailla on Fa-

saanin valikoiman suhteen. Selvitettäviä seikkoja ovat asiakkaiden suhtautuminen tuotevali-

koimaan laajuuteen, tuotteiden kuntoon sekä hintalaatusuhteeseen. Kohdeyrityksen toimiala 

huomioiden tuotenäkökulmalla on tutkimuksessa varsin keskeinen rooli. 

 

Asiakaskokemusten osalta tutkimuksessa käsitellään myös yrityksen asiakaspalvelua sekä 

myymälää. Asiakaspalvelusta pyritään selvittämään esimerkiksi kuinka paljon asiakkailla on 

tarvetta henkilökohtaiselle palvelulle sekä millaisia palvelukokemuksia asiakkailla mahdolli-

sesti on ollut. Myymäläympäristön osalta kerätään tietoa yleisesti siitä millaisena myymä-

läympäristö koetaan. Kyselyn yhtenä osana tavoitellaan tietoa markkinointiin ja viestintään 

liittyen. Käytännössä tämä tarkoittaa keskittymistä sähköisiin kanaviin, jotka Fasaanin tapa-

ukset ovat kotisivut ja Facebook-sivusto.   

   

1.3 Opinnäytetyön rakenne  

 

Opinnäyte koostuu yhteensä seitsemästä pääluvusta. Ensimmäisessä johdantoluvussa käydään 

läpi opinnäytteen yleisiä seikkoja kuten tavoite, tarkoitus ja tutkimusongelma sekä määritel-

lään työn keskeiset käsitteet.  

 

Toisessa luvussa tarkastellaan työn kohdeyritystä eli Fasaani Antik Oy:tä. Aluksi luvussa kuva-

taan yleisesti antiikkialaa ja sitten tutustaan tarkemmin Fasaaniin, jonka osalta käsitellään 

perusasioita joita ovat muun muassa, toimintamalli, asiakkaat sekä tuotteet.  

 

Kolmannessa pääluvussa muodostetaan työlle teoreettinen pohja. Se rakentuu kaksiosaisesti 

markkinointitutkimuksen osiosta ja toisaalta asiakastyytyväisyyden osasta. Markkinointitutki-

muksen osalta keskitytään käsitteen määrittelyyn sekä tarkastellaan tutkimuksen menetel-

miä, aihealueita sekä tutkimusprosessia. Asiakastyytyväisyydestä tarkastellaan ensiksi sen 

merkitystä sivuten asiakasuskollisuutta ja asiakaskannattavuutta. Tämän jälkeen käsitellään 

tarkemmin tyytyväisyyden muodostumisesta asiakastarpeiden ja asiakaskokemusten kautta. 

Teoria osion lopussa käsitellään asiakastyytyväisyyden mittaamista. 

 

Teorian jälkeen siirrytään tarkastelemaan opinnäytteessä toteutettua markkinointitutkimusta. 

Neljännessä luvussa selvitetään kyselytutkimuksen käytännön toteutukseen liittyviä seikkoja 

sekä perustellaan käytettyjä menetelmiä. Viidennessä luvussa esitellään opinnäytteen tulok-

sia ja pyritään tuomaan esiin mielenkiintoisimmat havainnot. Kuudennessa luvussa puolestaan 

tutkimustuloksista luodaan johtopäätöksiä. 
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Työn lopussa pohdinta osiossa aluksi käsitellään suoritetun tutkimuksen luotettavuutta. Tä-

män jälkeen opinnäytetyötä tarkastellaan kokonaisuutena ja tuodaan esiin työn keskeisimmät 

piirteet. Pohdinnassa pyritään niin ikään arvioimaan työn onnistumista ja sitä missä kenties 

olisi ollut parannettavan varaa.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tämän opinnäytteen keskeisiä käsitteitä ovat markkinointitutkimus, survey, asiakastyytyväi-

syys sekä antiikki. 

 

Markkinointitutkimus 

 

Markkinointitutkimus on keskeinen markkinatiedon osatekijä, joka yhdistää kuluttajan, asiak-

kaan ja yleisön markkinoijaan. Tutkimustiedolla voidaan tunnistaa ja määritellä markkinoin-

nin mahdollisuuksia ja ongelmia sekä arvioida ja kehittää markkinointitoimia. Tutkimusta 

voidaan hyödyntää myös markkinoinnin tehokkuuden seurantaan ja siihen että markkinointi-

prosessia kyetään ymmärtämään syvemmin. Markkinointitutkimuksen käytännön toteutuksessa 

määritellään ensiksi tarvittavat tiedot, joiden pohjalta tiedonkeruuseen valitaan sopivin me-

netelmä.  Sitten toteutetaan varsinainen tiedonkeruu sekä analysoidaan saadut tulokset. Lo-

puksi tuloksista raportoidaan merkittävimmät havainnot sekä niistä tehdyt johtopäätökset. 

(American marketing association 2004.) 

 

Survey 

 

Survey-tutkimus on kysely- tai haastattelumenetelmällä toteutettu ei-kokeellinen tutkimus, 

joka kohdistuu suurehkoon määrään satunnaisotannalla valittuja tutkimuskohteita (Tilasto-

keskus 2013).  

 

Survey on tutkimusstrategia, jonka lähtökohtana on tiettyjen ilmiöiden, ominaisuuksien tai 

tapahtumien yleisyyden, esiintymisen, vuorovaikutuksen tai jakautumisen selvittäminen. Tut-

kimuksen tulokset pyritään yleistämään otoksesta koko perusjoukkoon. Survey-tutkimus sisäl-

tää tutkimusstrategiana runsaasti erilaisia ongelmanasettelun mahdollisuuksia ja tutkimusta 

voidaan toteuttaa erilaisten analyysimenetelmien avulla. Surveyn lähtökohdat ovat määrälli-

sessä tutkimuksessa. Käytetyistä kysely- ja haastattelumenetelmistä riippuen kyselyaineistoja 

voidaan kuitenkin analysoida joko laadullisesti tai määrällisesti. (Jyväskylän yliopisto, 2013.)  
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Asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyyden käsitteelle voidaan kirjallisuudesta löytää useita erilaisia määritelmiä 

ja näkökulmia. Eroavaisuuksia on havaittavissa lähinnä kahden ulottuvuuden osalta. Erot tule-

vat esiin, kun mietitään tarkastellaanko asiakastyytyväisyyttä kumulatiivisena vai transak-

tiokohtaisena ilmiönä, tunteena vai hyötyjen ja uhrauksien välisenä suhteena. Ajallisesti asia-

kastyytyväisyyden kokeminen liitetään ostopäätöstilanteeseen tai sen jälkeiseen käyttötilan-

teeseen. (Paavola 2006, 53.)  

 

Perinteinen tapa määritellä asiakastyytyväisyyttä on diskonfirmaatiomalli, jossa tyytyväisyys 

luokitellaan asiakkaan odotusten ja kokemusten väliseksi suhteeksi. Odotukset voivat syntyä 

monista eri tekijöistä kuten yrityksen peruselementeistä (nimi logo yms.), toimialasta, lii-

keideasta, markkinointiviestinnästä, julkisuudesta sekä omista ja tuttavien kokemuksista 

(word of mouth). Mikäli asiakkaan saamat kokemukset vastaavat odotuksia, voidaan asiakkaan 

olettaa olevan tyytyväinen. (Mäntyneva 2001, 125; Rope 2005, 540.) 

 

Antiikki 

 

Antiikki tarkoittaa muinaista, jolla viitataan yleisesti Välimeren piirin kreikkalais-

roomalaiseen kulttuuriin ja siihen liittyviin ilmiöihin. Antiikin keräily on lähes yhtä vanha il-

miö. Nykyisen merkityksen antiikki-sana sai uuden ajan alussa. (Hagelstam 2003, 12.) 

 

Antiikkiesine-käsite ei ole yksiselitteinen. Ankarampien näkemysten mukaan ainoastaan ennen 

1840-lukua ja teollista sarjatuotantoa tehdyt esineet olisivat antiikkia, mutta nykyisen käsi-

tyksen mukaan antiikiksi yleisesti katsotaan vähintään sata vuotta vanhat esineet. Ne ovat 

luonteeltaan hyvin semioottisia tai symbolisia ja niiden elämyksellinen arvo on suuri niiden 

käyttöarvoon verrattuna. Yleisesti ottaen antiikkiesineet eli antikviteetit erottuvat tavallises-

ta kirpputoritavarasta yleensä laadukkaampana ja tyylikkäämpänä, mutta rajanveto tässäkin 

suhteessa on tulkinnanvaraista. (Hagelstam 2003, 12; Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010.) 

 

2 Yritysesittely: Fasaani Antik Oy   

 

Nimensä mukaisesti tämä pääkappale esittelee opinnäytteen kohdeyritystä, joka on Fasaani 

Antik Oy.  Jatkossa kohdeyrityksestä käytetään yksinkertaista muotoa Fasaani. Aluksi luodaan 

yleinen katsaus Fasaanin toimintaympäristöön eli antiikkialaan. Sitten keskitytään tarkemmin 

Fasaanin toiminnan keskeisiin näkökulmiin: perustiedot, asiakkaat, kilpailu ja markkinointi 

sekä tuotteet ja hinnoittelu. Tässä pääkappaleessa esitetyt Fasaania koskevat tiedot ovat 

peräisin keskusteluista joita olen käynyt yhdessä yrittäjäpariskunnan Marja ja Kaj Lindroosin 

kanssa.  
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2.1 Antiikkiala 

 

Käsitteenä antiikki ei ole aivan yksiselitteinen ja ehdoton rajanveto on vaikeaa.  Eräät asian-

tuntijat pitävät antiikin rajana 1840-luvulle sijoittuvaa teollisen murroksen mukanaan tuomaa 

sarjatuotantoa, toiset puolestaan uusklassismin päättymistä eli 1830-lukua. Yleisesti antiikiksi 

määritellään yli satavuotiaat esineet. Kyseinen sata vuotta pohjautuu osittain tullimääräyk-

siin, joiden mukaan sataa vuotta vanhemman esineen saa tuoda tullitta. Käytännössä antiikik-

si lasketaan varsin yleisesti ainakin ennen 1900-lukua valmistetut esineet. (Salakari 1994, 47.) 

 

Nokelan (2003, 11) määritelmän mukaan tätä nykyä antiikkiin katsotaan yleisesti sisältyvän 

myös 1900-luvun alun jugend-tyylisuunta. Antiikin määrittelyn tulkinnanvaraisuudesta johtuen 

monet alan toimijat puhuvat antiikkiesineiden sijasta yksinkertaisesti vanhasta tavarasta. 

Yleissääntönä pätee, ettei antiikkia pitäisi kerätä vain esineen ikään perustuen. Iän lisäksi 

antiikkiesineen arvoon vaikuttaa ennen kaikkea esineen aitous ja kunto.  

 

Luonteeltaan antiikkitavarat ovat hyvin symbolisia ja niiden elämyksellinen arvo on suuri nii-

den käyttöarvoon verrattuna. Näin ollen niiden arvostus ja kysyntä eivät ole aivan yksiselittei-

siä seikkoja. Antiikin hintataso muuttuu jonkin verran vuodesta toisen, joskus rajustikin. An-

tiikkiesineiden hintatasosta Suomessa ei ole saatavissa järjestelmällisesti kerättyä tietoa, 

vaan asiantuntijoiden on pidettävä antiikkimessuja ja – liikkeitä kiertämällä itsensä ajan ta-

salla alan hintakehityksestä. Antiikkikaupan osalta keskeinen ammattitaito onkin se, että osaa 

arvioida tuotteiden tosiasiallista arvoa. Hinnoittelun yleisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, 

että antiikkiesineiden katteet ovat keskimäärin 50 % hinnasta sisältäen myös mahdolliset kun-

nostustyöt. (Hagelstam, Heino & Toivonen 2000, 66–67; Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010.) 

 

Antiikkiesineen hintaan vaikuttavat monet eri tekijät kuten tuotteen kunto, ikä, harvinaisuus, 

materiaali, valmistustapa, tekijän kuuluisuus sekä muoti-ilmiöt. Jokainen antiikkiesine on 

omalla tavallaan uniikki. Jos se onkin ollut sarjatuotannossa, se on enemmän tai vähemmän 

kulunut kuin toinen samanlainen. Näin ollen hintatiedot eivät ole yleispäteviä. Saman tuote-

mallin hinta voi siis vaihdella suurestikin. Esimerkiksi Finelin kuviollinen emalikattila (kuva 1) 

maksaa hyväkuntoisena yli 100 euroa, mutta jos kattila on sisältä naarmuuntunut ja värjään-

tynyt, laskee hinta alle puoleen. Hyväkuntoiset ja alkuperäisessä asussaan olevat esineet ovat 

arvokkaimpia. Tuotteiden muuttaminen ”tuunaaminen” esimerkiksi päälle maalaaminen las-

kee hintaa. Selkeät viat laskevat hintaa nopeastikin. (Hagelstam ym. 2000, 68; Huttunen & 

Huusko 2011, 9.) 
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Kuva 1: Finelin emalikattiloita.  

 

Hagelstam (2000, 44–45) kertoo, että aikaisemmin Suomessa oli paljon osto- ja myyntiliikkei-

tä, joissa oli myynnissä monenlaista vanhaa tavaraa, myös antiikkiesineistöä. Nyttemmin an-

tiikkiesineitä myyvät nimenomaan antiikkiin erikoistuneet liikkeet: osto- ja myyntiliikkeet 

ovat melkein kadonneet katukuvasta. Antiikkikauppojen lisäksi antiikkitavaraa voi ostaa niihin 

erikoistuneista huutokaupoista. Jonkin verran antiikkiesineistöä on tarjolla myös kirpputoreil-

la. Yhtenä yleisenä toimintamuotona antiikkialalla ovat erilaiset messut, joissa alan toimijat 

aktiivisesti kiertelevät jakamassa ja keräämässä tietoa.  

 

Varsinaisen antiikkiliiketoiminnan voidaan katsoa syntyneen Suomessa antiikin keräilyn yleis-

tyttyä ja erityisesti antiikkihuutokauppatoiminnan käynnistyttyä 1970-luvulla. Huutokauppa-

toiminnan aloitti nykyisinkin alan tunnetuimpana toimijana pidettävä Bukowskin huutokaup-

patalo Helsingissä. Nykyisellään Suomessa on tilastokeskuksen mukaan noin 150 antiikkiliiket-

tä, joista noin puolet sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Antiikkiliikkeiden yhteenlaskettu liike-

vaihto on noin 18,5 miljoonaa euroa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010.) 

 

2.2 Fasaanin perustiedot 

 

Fasaani Antik on antiikin sekä sisustamisen erikoisliike. Se on keskittynyt etenkin antiikkihuo-

nekalujen kuten tyyli- ja talonpoikaishuonekalujen myyntiin. Huonekalujen osalta Fasaanin 

tarjonta sisältää myös uustuotantoa esimerkiksi mittatilauspöytiä. Uustuotanto on kokonai-

suudessaan melko rajallista ja sen osuus yrityksen toiminnasta on suhteellisen pieni. Tuoteva-

likoimaan sisältyy myös runsaasti monipuolista sisustukseen liittyvää pientavaraa.   

 

Fasaanin tuotevalikoima sisältää tyylillisesti sekä ajallisesti varsin monenlaista eri tavaraa. 

Myytävänä on luonnollisesti runsaasti antiikkia: alkuperäistä oikein vanhaa esineistöä (talon-

poikaishuonekalut) sekä hieman uudempaa vanhaa tyylisuuntaa tarkasti mukailevaa tavaraa 

(tyylihuonekalut). Niin ikään valikoimaan kuuluu myös monenlaista uudempaa pientavaraa 

(esimerkiksi 50- ja 60-luvun Arabian astioita), jotka eivät selkeästi ole antiikkia. Uusimmat 
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tavarat, joita Fasaanissa on myynnissä, ovat juurikin Arabian astioita sekä muuta kodin käyt-

tötavaraa 60- ja 70-luvuilta. Vanhan tavaran lisäksi Fasaanin tarjontaan sisältyy myös täysin 

uusia tuotteita kuten uustuotantoa sekä uusvanhoja eli täysin uutta vanhaa tyyliä muistutta-

via huonekaluja.     

   

Antiikkialalta yrityksellä on lähes 30 vuoden kokemus. Tarkalleen ottaen Fasaani on perustet-

tu vuonna 1985. Alusta asti lohjalaiset Marja ja Kaj Lindroos ovat toimineet Fasaanin omista-

jina ja yrittäjinä. Alkujaan yritys toimi pelkästään Lohjalla.  Vuonna 1990 se laajensi toimin-

taansa yrityskaupan myötä Helsinkiin. Tällöin ostettiin Helsingissä Annankadulla toiminut yri-

tys ja saatiin näin toimitilat varsin keskeiseltä kauppapaikalta. Vuonna 1997 yritys muutti 

Helsingissä nykyiseen isompaan liiketilaan Korkeavuorenkadulle.  

 

Yrityksen kokoa voi kuvata siten, että yrittäjäpariskunnan lisäksi Fasaani työllistää kaksi osa-

aikaista henkilöä huonekalujen kunnostuspuolella sekä myyntipuolella niin ikään pari osa-

aikaista myyjää. Taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen yritykselle kertyi vuonna 2011 

liikevaihtoa yhteensä 438 000 €, josta liikevoittoa 17 000 € eli 5,4 % Liikevoiton eli yrityksen 

tuloksen valossa osakeyhtiön toiminta on viime vuosina ollut vakaalla pohjalla. Vuosina 2008–

2011 yritykselle kertyi vuosittain liikevaihtoa noin 410 000€-450 000€ liikevoiton ollessa tasai-

sesti reilut 5 % (Taloussanomat 2012.)   

 

Fasaanilla on kaksi myymälää, joista toinen sijaitsee Helsingin Ullanlinnassa keskusta-alueen 

eteläosassa ja toinen on varastomyymälä Lohjan Muijalassa valtatie 25:n varrella. Lohjalla 

myymälän yhteydessä on myös tilat huonekalujen kunnostustyölle. Lisäksi Lohjalla on kiinteis-

tö, josta on vuokrattu liiketilaa muutaman yrityksen käyttöön. Helsingin myymälän suhteen 

voidaan sanoa sen sijaitsevan varsin hyvällä paikalla kantakaupungin ytimessä tunnetun de-

signkorttelin alueella. Keskeisen sijainnin huomioiden liikkeen koko on myös varsin hyvä (n. 

1000 m).  Myymälöiden lisäksi Fasaani omistaa Lohjan maaseudulta vanhan kiinteistön, jossa 

järjestetään myyjäisiä.    

     

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ullanlinna
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Kuva 2: Helsingin myymälän näyteikkuna Kuva 3: Helsingin myymälän sisäänkäynti 

   

Helsingin myymälän yhteydessä on myös toinen liike Helsinki Secondhand, joka keskittyy ret-

ro- ja vintage-huonekalujen sekä sisustusartikkelien myyntiin. Näitä se hankkii tarjoamalla 

kuolinpesien, varastojen ja vastaavien osto- ja tyhjennyspalveluita. Yrityksen kauppiaana 

toimii Kaj Lindroosin poika Jan Lindroos. Yleisesti ottaen Fasaanin ja Helsinki Secondhandin 

erona on se, että Helsinki Secondhand on Fasaaniin verrattuna keskittynyt pelkästään uu-

demman niin sanottu design tavaran myyntiin. Secondhand ei siis myy perinteistä antiikkita-

varaa. Yritysten yhteiseloa Helsingin liiketilassa voidaan pitää hyvin positiivisena tekijänä.  

Yhdessä Fasaani ja Helsinki Secondhand tarjoavat iältään ja tyyliltään varsin laajan ja katta-

van kirjon antiikki- ja sisustustuotteita, jolla tavoitella asiakkaita.   

 

  

 

Kuva 4: Fasaanin Logo    Kuva 5: Helsinki Secondhandin logo 
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2.3 Asiakkaat, kilpailu ja markkinointi 

 

Antiikkituotteet ovat selvästi omaleimaisia ja näin ne itsessään jo rajaavat Fasaanin kohde-

ryhmää tuntuvasti. Segmentoinnin kannalta asiakkaiden ostopäätöksiä määrittävät yksinker-

taisten demograafisten muuttujien (ikä, sukupuoli, koulutus/ammatti) sijasta selkeästi 

enemmän erilaiset arvot ja asenteet, toisin sanoen arvostus vanhaa tavaraa kohtaan sekä 

usein myös vahva ekologinen näkökulma.  

 

Iältään asiakaskunta on varsin vaihtelevaa aina nuorista aikuisista iäkkäisiin eläkeläisiin asti. 

Pientavaran osalta asiakaskunta on naisvaltaista. Tältä osin on havaittavissa naisten yleisesti 

suurempi kiinnostus sisustusta kohtaan. Huonekalujen osalta puolestaan asiakkaina ovat 

useinkin pariskunnat, mikä sinällään on varsin luonnollista, kun kyseessä on hieman arvok-

kaamman tavaran hankinta. Yhtenä asiakasryhmänä ovat myös ulkomaalaiset muun muassa 

venäläiset sekä japanilaiset. Etenkin japanilaiset ovat viime vuosina olleet aktiivisia ostajia. 

He ovat olleet erityisen kiinnostuneita etenkin Arabian posliinista.  

 

Kaiken kaikkiaan kilpailu markkinoilla on melko tiukkaa. Yksistään kilpailevia antiikkiliikkeitä 

on Helsingin alueella runsaasti. Antiikkiliikkeiden ohella Fasaanin kilpailijoiksi voidaan laskea 

huutokaupat sekä kirpputorit. Perinteiset huutokaupat ovat kilpailun lisäksi myös eräs antiik-

kiesineiden hankintakanava. Perinteisillä huutokaupoilla liikkuu pääsääntöisesti varsin hyvä-

kuntoista ja laadukasta tavaraa.  Kokemukseen ja asiantuntemukseen perustuen huutokau-

poilta voidaan suorittaa hinta-laatusuhteeltaan hyviä hankintoja.  

 

Internetin erilaiset nettihuutokaupat ovat viime vuosina kehittyneet merkittävällä tavalla ja 

niistä on tullut varteenotettavia kilpailijoita. Internetin huutokaupoilla on etunaan alhaiset 

myyntikustannukset ja täten varsin kilpailukykyinen hintataso. Toisaalta nettitoiminnan ra-

joitteiksi voidaan laskea palvelun puute sekä nettimyyntiin liitettävät luotettavuustekijät 

esimerkiksi tuotteiden kunnon ja aitouden suhteen. Kirpputorit ovat nekin kehittyneet 2000-

luvun kierrätys- ja sisustustrendien myötä imagollisesti varsin positiiviseen suuntaan ja tämän 

myötä kasvattaneet suosiotaan merkittävästi. Kirpputorit kilpailevat enimmäkseen pienem-

män sekä halvemman hintaluokan tarjonnassa.  

 

Kilpailun osalta Fasaanin valtteja ovat laaja tuotevalikoima sekä kilpailukykyiset hinnat. Tuo-

tevalikoima sisältää hyvin monenlaista ja eritasoista tavaraa ja on näin ollen hintaskaalaltaan 

varsin laaja.  Laadun näkökulmasta tuotevalikoimasta pyritään rajamaan pois halvin ja heik-

kolaatuisin tavara. Heikkolaatuinen ja ”puoli-ilmainen tavara” jätetään valtaosaltaan kirppu-

torien ja nettimyynnin hoidettavaksi. Yhtä lailla tuotevalikoiman toisessa päässä Fasaanilla ei 

ole myytävänä kaikkein eksklusiivisimpia antiikkiharvinaisuuksia. Kokonaisuutena kilpailua 

voidaan luokitella siten, että laaja tuotevalikoima on yleinen kilpailukeino. Nettitoimintaa ja 
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kirpputoreja vastaan pyritään kilpailemaan tuotevalikoiman laadukkuudella. Toisia antiikki- ja 

sisustusliikkeitä huomioiden pyritään hintataso pitämään maltillisena ja kilpailukykyisinä. 

 

Markkinoinninkilpailukeinojen osalta Fasaanissa on keskitytty tuotteeseen ja hintaan. Markki-

nointiviestinnän tarjoamiin kilpailukeinoihin ei puolestaan ole erityisemmin panostettu. Sel-

vimmin markkinointiviestinnän keinoista käytössä on myynninedistämiseksi laskettava messu-

toiminta. Yleisesti ottaen antiikkialalla messuilla on merkittävä rooli näin myös Fasaanin ta-

pauksessa. Fasaani on usein osallistunut heinäkuussa järjestettäville Fiskarsin perinteisille 

antiikkipäiville. Messuille on osallistuttu myös Helsingissä, esimerkiksi Helsingin antiikki- ja 

taidemessuille. 

   

Yhtenä yrityksen myynninedistämiseen sisältyvänä toimena voidaan pitää suunnilleen kerran 

kuussa Lohjalla vanhassa maalaismiljöössä järjestettäviä päiväkohtaisia Vasarlan Vileenit   

-myyntitapahtumia. Myyjäisissä on tarjolla poistomyyntinä runsaasti Fasaanin sekä Helsinki 

Secondhandin liikkeiden tavaraa sekä sellaista halvemman hintaluokan tavaraa, joka ei varsi-

naisesti kuulu liikkeiden valikoimaan. Vasarlan Vileenien lisäksi Fasaanilla ei ole käytössä 

myyntiin liittyviä markkinointitoimenpiteitä kuten varsinaisia myyntikampanjoita tai tarjous- 

ja alennusmyyntiä.       

 

 

 

Kuva 6: Vasarlan Vileenit -myyntitapahtuman mainos 

 

Markkinointiviestinnässä lehtimainonta on Fasaanissa jossain määrin, mutta ei kovin aktiivi-

sesti käytetty markkinointikanava. Mainontaa on ollut muun muassa Helsingin Sanomissa. 

Luonnollisesti osana yrityksen viestintää ovat kotisivut, jotka pyritään pitämään selkeänä ja 

informatiivisena. Kotisivuilla keskitytään myytävän tavaran esittelyyn. Kotisivujen lisäksi yri-

tyksellä on sosiaalisessa mediassa oma Facebook-sivusto, jonka osalta viestintä on ollut suh-

teellisen samantyyppistä kuin kotisivulla.  

 

2.4 Tuotteet ja hinnoittelu 

 

Tuotteiden hankinnassa hyödynnetään monia eri kanavia. Huonekaluja hankitaan paljon ulko-

mailta, etenkin Ruotsista. Sieltä tavaraa ostetaan alan asiantuntevilta kauppiailta. Huutokau-

pat ovat myös aktiivisessa käytössä. Huutokaupoilla käydään monipuolisesti sekä Suomessa 



 18 

että Ruotsissa. Yhtenä hankintakanavana ovat myös kuolinpesät, joita tosin tarjotaan harvak-

seltaan. Yksityisiltä ihmisiltä ostetaan lähinnä pientavaraa pääsääntöisesti suomalaista lasia 

ja posliinia. Vaikka yksityiset usein tarjoavatkin isompia huonekaluja, niin periaatteessa niitä 

ei osteta. Ylipäätään tuotteiden hankinnassa kysyntä ja tarjonta kohtaavat nykyisin kohtuulli-

sen hyvin. Ostotoiminnan organisoimisessa auttaa vankka kokemus ja sen mukanaan tuomat 

vakiintuneet toimintatavat.     

 

Laaja tuotevalikoima on yksi Fasaanin kulmakivi. Valikoima voidaan jakaa kahteen pääluok-

kaan: antiikkihuonekalut sekä pientavara. Antiikkihuonekaluja on varsin laajalti kuten kaap-

peja, tuoleja ja pöytiä, lipastoja, kirjoituspöytiä ja kirjahyllyjä, penkkejä, sohvia sekä erilai-

sia puutarhakalusteita ja sisustushuonekaluja. Huonekalutarjontaan sisältyy myös uustuotan-

toa kuten mittatilauspöytiä, kaappeja, tuoleja ja hyllyjä. Lisäksi tarjolla on valikoima uus-

vanhoja keittiökalusteita. Pientavaran osalta myynnissä on astioita muun muassa Arabiaa, 

kuparia, tinaa ja hopeaa, erilaisia lasiesineitä ja kristallia, posliiniastioita sekä vaihtelevaa 

koriste-esineistöä. Myynnissä on myös tekstiilejä kuten pöytäliinoja, lakanoita ja jonkin ver-

ran vintagevaatteita ja -hattuja. Tämän lisäksi on vielä erilaista uusvanhaa sisustustavaraa 

sekä muun muassa valaisimia.  

 

Tuotevalikoimassa Fasaanilla on paljon eri-ikäistä ja erilaista tavaraa myynnissä. Tuotevali-

koimasta perushuonekalut kuten vaatekaapit ja pöydät ovat kysyttyjä ja ovatkin suhteellisen 

helppoja myytäviä. Sen sijaan tyylihuonekaluilla kuten biedermeierilla, uusrokokoolla ja ba-

rokilla ei ole tällä hetkellä suurta menekkiä. Design-tuotteiden osalta voidaan mainita koti-

maisten merkkien suosio. Esimerkiksi Arabian 50–70-luvun tuotanto on varsin kysyttyä.  

 

Fasaanin toimintamalli ei perustu volyymimyyntiin. Vanhat huonekalut ja erilaiset antiikki- ja 

design tuotteet eivät yksinkertaisesti ole massatuotteita. Näin ollen liiketoiminta ei voi lähtö-

kohtaisesti perustua myyntimääriin, joten hinnoissa täytyy pääsääntöisesti olla hyvät katteet.  

Tuotevalikoima sisältää toki myös alemman hintatason pientavaraa, jonka osalta katteet eivät 

luonnollisesti ole yhtä korkeita. Monet pientavarat kuten astiat ovat kuitenkin sen verran 

suosittuja, että niiden myynti on kannattavaa. 

 

Hinnanmuodostuksessa on ensinnäkin huomioitava tuotteiden hankintakustannukset, jotka 

Fasaanin tapauksessa ovat merkittäviä kun tuotteita usein hankitaan ulkomailta. Keskeisiä 

tekijöitä tuotteiden hinnoittelussa ovat niiden aitous sekä alkuperäisyys. Eräs olennainen nä-

kökulma hinnoittelun on hinnan ja tuotteen laadun välinen yhteys, joka asettaa tuotteilla 

tietyn hintatason. Laajemmin miellettynä hinta myös vaikuttaa aina tuotteen imagoon. Kun 

kyseessä ovat yksilölliset ja laadukkaat antiikkituotteet niin on selvää, että hinta ei voi olla 

mitenkään erityisen halpa.  
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Hinnoittelun perustana Fasaanissa käytetään yleistä katetuottohinnoittelua. Se perustuu tuot-

teen ostohintaan ja sen päälle lisättävään katteeseen. Yleisesti ottaen tuotteiden hinnoissa 

on aina hieman neuvottelun varaa. Se minkä verran hinnoista voi joustaa, vaihtelee tuotekoh-

taisesti ja on riippuvainen tuotteen ostohinnasta.  

 

Alla on joitakin tuote-esimerkkejä:   

- Fasaani: rokokoo-tuoli 100€, kirjoituspöytä 470€, astiakaappi 950€, lipasto 620€ 

 

   

 

Kuva 7: Rokokoo tuoli  Kuva 8: Kirjoituspöytä 

 

      

 

Kuva 9: Astiakaappi  Kuva 10: Lipasto 

 

- Helsinki Secondhand: Pinnasohva 950 €, Pöytä 650 €, Vitriini 200 € 

 



 20 

 

 

Kuva 11: Pinnasohvat 

 

  

 

Kuva 12: Pöytä  Kuva 13: Vitriini 

 

- Yleiskuvia Helsingin myymälästä   
   

  

 

Kuva 14: Astioita  Kuva 15: Lasitavaraa 
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3 Tutkimuksen teoreettinen tausta 

 

Työn teoreettinen osio jakautuu kahteen osaan: markkinointitutkimukseen sekä asiakastyyty-

väisyyteen. Markkinointitutkimuksen osalta käydään läpi itse käsitettä sekä tutkimuksen osa-

alueita, menetelmiä ja tutkimusprosessia. Asiakastyytyväisyyden osiossa tutkaillaan sen mer-

kitystä, muotoutumista sekä mittaamista. 

 

3.1 Markkinointitutkimus 

 

Puhekielessä termejä markkinatutkimus ja markkinointitutkimus käytetään yleisesti samansi-

sältöisenä. Käytännössä markkinatutkimus kuitenkin selvittää nimensä mukaisesti markkinoi-

ta: niiden kokoa, jakaantumista, kehittymistä ja niin edelleen. Sen sijaan markkinointitutki-

mus kattaa oikeastaan kaikenlaisen markkinointipäätösten tueksi suoritettavan tiedon hankin-

nan ja hyväksikäyttämisen. Näin ollen markkinointitutkimus on itsessään laajempi käsite, joka 

sisältää yhtenä osana suppeamman markkinatutkimuksen käsitteen. Vaikka yleiskielessä 

markkinatutkimus onkin vakiintunut ja yleisemmin käytetty termi, niin markkinointia yleisesti 

tutkittaessa markkinointitutkimus olisi virallisesti oikea termi (Rope 2005, 421; Tolvanen 

2012, 11.)   

  

Markkinointitutkimuksesta Lotti (1998, 10) toteaa selkeästi, että se on markkinoinnin ongel-

mien paikantamiseen ja ratkaisemiseen tarvittavan tiedon keräämistä ja analyysiä. Markki-

nointitutkimusten hyöty on siinä, että ne antavat perusteltua tietoa ja tukea yrityksen pää-

töksentekoa varten. Olennaista on se, että tutkitun tiedon avulla voidaan pienentää päätök-

sentekoon liittyviä riskejä. Tutkimustietoja voidaan hyödyntää varsin monipuolisesti eli eri-

tyyppisiä tutkimuksia voidaan käyttää apuna markkinoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja 

seurannassa.  

 

Rope (2005, 421) määrittelee, että markkinointitutkimus selvittää kaikkia niitä seikkoja, jotka 

tutkimuksilla on selvitettävissä markkinointipäätösten perustaksi. Omassa markkinointitutki-

muksen näkemyksessään Rope nostaa keskeiseksi seikkoja kuten järjestelmällisyys, liittymi-

nen markkinointiin, informaation hankinta, tiedon muokkaus ja analysointi, lisäarvon tuotta-

minen sekä markkinapäätösperusteisuus.  

 

Kaiken kaikkiaan markkinointitutkimus on keskeinen keino johdettaessa mitä tahansa yritystä 

tai muuta organisaatiota. Tutkittu tieto antaa toiminnalle varmemman perustan varsinkin 

suurissa resurssikohdennuksissa sekä liiketoiminnan investoinneissa ja strategisissa valinnois-

sa. Nykypäivän markkinat elävät alituisessa muutoksessa, jolloin tuotteiden elinkaaret ovat 

lyhentyneet ja yritysten välinen kilpailu entisestään kiristynyt. Tämä osaltaan korostaa mark-

kinointitutkimuksen roolia, sillä markkinoiden käyttäytymisen ymmärtäminen ja markkinoin-
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tiaktiviteettien vaikuttavuuden hahmottaminen ovat tämän päivän liiketoiminnassa entistä 

keskeisemmässä roolissa. (Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 10–11.)  

 

Tolvanen (2012, 55, 58) tiivistää ytimekkäästi, että markkinointitutkimus ei ole tiedettä. Se 

on kaupallista toimintaa toisille kaupallisille toimijoille, ja sen ensisijainen tehtävä on auttaa 

asiakasyritystä onnistumaan. Toisin sanoen nostaa onnistumisen todennäköisyyttä. Viime kä-

dessä tärkeintä on siis se, että tutkimuksella pystytään tarjoamaan näkemys siitä miten yri-

tyksen tulisi toimia. Perinteinen kompastinkivi on, että tutkijat tarjoavat liiaksi kuvailevaa 

tietoa eivätkä tee tarpeeksi rohkeita päätelmiä. Yksinkertaisesti todeten markkinointitutki-

muksen menetelmät eivät ole itsetarkoitus, vaan fokus tulee olla tiukasti kohderyhmää koske-

vassa tiedossa.  

 

Markkinointitutkimus vaatii ajattelua ja kiteyttämistä. Tärkeää on tiedostaa ja määritellä 

mikä on se kohderyhmä, jossa tutkimus suoritetaan ja miten tästä perusjoukosta saadaan 

edustava otos. Valitettavan usein markkinointitutkimuksissa hukataan niiden todelliset mah-

dollisuudet. Tarkasti suunniteltu ja toteutettu tutkimus kykenee tunnistamaan kohderyhmän 

todellisia motiiveja sanojen takaa sekä arvioimaan kaupallista potentiaalia luotettavasti. Yli-

päätään luotettavuus on erittäin tärkeä tekijä kaikessa markkinointitutkimukseen liittyvässä 

toiminnassa. Tutkimustoimisto IRO:n 2011 tekemän tutkimuksen mukaan 92 % suomalaisista 

pitää tärkeänä tutkimuksen vastaajien tietojen ja henkilöllisyyden luottamuksellisuutta. (Tol-

vanen 2012, 56–57.)  

 

Hyvälle markkinointitutkimukselle on asetettu yleisesti käytössä olevat perusvaatimukset: 

 

Validiteetti  Tutkimus mittaa juuri sitä, mitä sen on tarkoitus selvittää  

Reliabiliteetti  Tutkimus on toistettavissa, eivätkä tulokset ole sattumanvaraisia  

Objektiivisuus  
Tutkija ei saa antaa omien näkemysten, kokemusten eikä arvojensa 
vaikuttaa tuloksiin  

Taloudellisuus  
Tutkimus on tarkoituksenmukainen, kun sen hyöty ja kustannukset 
ovat oikeassa suhteessa  

Aikataulussa pysyminen  Tulosten tulee olla käytössä silloin, kun niitä tarvitaan.  

Oleellisuus & käyttökelpoisuus  
Tutkimuksella kannattaa hankkia vain sellaista tietoa, joka aidosti 
on uutta ja hyödyllistä  

 

Taulukko 1: Markkinointitutkimuksen perusvaatimukset  
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3.1.1 Markkinointitutkimuksen osa-alueet 

 

Kokonaisuudessaan markkinointitutkimuksen toimintakenttä on varsin laaja. Kuten kuvio 2 

havainnollistaa, tutkimuksessa voidaan siis ottaa tarkastelun kohteeksi monia eri kohteita. 

Markkinoita tutkittaessa voidaan tarkastella markkinoiden koostumusta, markkinoilla toimivia 

tahoja, kilpailua sekä yleisiä kehityssuuntia. Markkinointitutkimuksen keinoin voidaan tutkia 

myös yksittäisten kuluttajien, kuluttajaryhmien tai yritysasiakkaiden käyttäytymistä ja mieli-

piteitä jostain yrityksestä ja sen tarjonnasta, asiakastyytyväisyydestä sekä asiakkuuksista, 

sidosryhmien näkemyksiä ja niin edelleen. (Mäntyneva ym. 2008, 10–11.)     

 

 

 

Kuvio 2: Markkinointitutkimuksen osa-alueet  

 

Rope (2005, 429–434) jaottelee markkinointitutkimuksia niiden tutkimuskohteidensa perus-

teella neljään ryhmään: markkinatutkimukset, kilpailijatilannetutkimukset, kilpailijatekijä-

tutkimukset sekä henkilöstötutkimukset. Markkinatutkimuksilla selvitetään tyypillisesti mark-

kina- ja/tai asiakaspotentiaalia sekä kartoitetaan kohderyhmiä. Kilpailutilannetutkimusten 

keskeisimpiä selvityskohteita ovat markkina-asemaan ja yrityksen mielikuviin liittyvät tekijät. 

Oleellista tutkimuksissa on se, miten yritys pärjää verrattuna tärkeimpiin kilpailijoihinsa. 

Kilpailukeinotutkimukset pyrkivät yksinkertaisesti tehostamaan markkinointitoimenpiteiden ja 

kilpailukeinojen käyttöä.  Kilpailukeinotutkimuksiin kuuluvat mm. erilaiset tuotetutkimukset, 

hintatutkimukset, myynnin- sekä mainonnan tutkimukset sekä asiakastyytyväisyystutkimukset. 

Henkilöstötutkimukset ovat puolestaan jaettavissa ilmapiiri- ja sisäisiin yrityskuvatutkimuk-

siin, toiminnan tehokkuustutkimuksiin sekä erilaisiin palvelututkimuksiin.  

Markkinointi- 

tutkimus 

Segmentit & 
Kohderyhmät 

Asiakkuudet 

Markkinointi- 
viestintä 

Asema 
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Hinnoittelu 
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Brändi 
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Asiakastyytyväisyystutkimus on yrityksen asiakaskontaktipinnan toimivuuteen kohdistuvaa 

markkinointitutkimusta, jossa tavoitteena on selvittää asiakkaan kokemaa tyytyväisyyttä yri-

tyksen toimintaa kohtaan (Rope 2005, 433). Tässä opinnäytetyössä tutkimusilmiönä oli koh-

deyrityksen eli Fasaanin asiakastyytyväisyys. Tutkimuksessa kerättiin tietoa muun muassa 

yrityksen tuotevalikoimasta, hinnoittelusta ja laadusta. Luonteeltaan tämä markkinointitut-

kimus oli kilpailukeinotutkimus, jossa tarkasteltiin asiakkaiden suhteutumisesta Fasaanin tuot-

teisiin, palveluun, myyntipaikkaan sekä markkinointiviestintään. Tutkimusaihetta lähestyttiin 

ennakko-odotusten näkökulmasta keräten tyytyväisyyttä kuvaavaa tietoa. Opinnäytteessä 

tarkastellaan Fasaani Antikin asiakastyytyväisyyden kokonaiskuvaa.   

 

Markkinointitutkimukset voivat siis vaihdella luonteeltaan paljon. Toisaalta tutkimukset ovat 

yleisten perustietojen hankintaa ja toisaalta puolestaan hyvinkin yksityiskohtaisen, markki-

noinnin hienosäätöä palvelevien tietojen keräämistä. Perusasetelmana on se, että tutkimuk-

sessa on lähdettävä liikkeelle laajemmista taustatekijöistä, joista voidaan edetä pala kerral-

laan kohti yksityiskohtaisempaa tiedonhankintaa. Aluksi markkinointitutkimuksella tulee kar-

toittaa yleisiä perustekijöitä kuten myyntimahdollisuuksia ja kilpailutilannetta. Sitten voidaan 

siirtyä analysoimaan itse kohderyhmää: sen kokoa ja rakennetta sekä kohderyhmään liittyvää 

jakelua ja mainontaa. Tämän jälkeen voidaan ottaa tarkasteltavaksi asiakastyytyväisyyteen, 

tuote- ja yrityskuvaan vaikuttavia tekijöitä. Markkinointitutkimuksen varsinaista hienosäätöä 

ovat myynnin, mainonnan sekä markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta koskevat selvitykset. 

(Lotti 1998, 12–13.) 

 

 

 

Kuvio 3: Markkinointitutkimuksen kohteiden tutkimusjärjestys  

 

tutkimusmenetelmien osalta markkinointitutkimuksia voidaan luokitella esimerkiksi tutkimus-

otteen luonteen, tutkimusongelman toistettavuuden tai tiedonkeruumenetelmän mukaan. 

Luonteeltaan markkinointitutkimukset vaihtelevat hyvinkin paljon, joten tutkimusongelma voi 

• Ulkoinen toimintaympäristö 

• Kohderyhmät ja niiden toiveet 

• Kilpailukeinojen esitestit 

• Kilpailukeinojen käytön oikeasuuntaisuus 

• Tulosten toteutuminen 
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vaatia yhtälailla määrällistä kuin laadullista tutkimusotetta. Usein tutkimusote voi myös olla 

jonkinlainen määrällisen ja laadullisen otteen välimuoto. Rajanveto ei ole useinkaan helppoa 

eikä erityisen tarkoituksenmukaista. Toistettavuuden mukaan tutkimusongelmat voidaan jao-

tella yksinkertaisesti jatkuviin kuten markkina-asema, yritys- ja tuotekuvat sekä asiakastyyty-

väisyys ja kertaluontoisiin tutkimuskohteisiin kuten hintatestit tai mainonnan esitestit. (Rope 

2005, 420.)   

 

 

 

Kuvio 4: Markkinointitutkimuksen menetelmät 

 

Monien tarkkojen tutkimusongelmien ratkaiseminen edellyttää ensikäden tietoa eli erillisen 

kenttätutkimuksen tekemistä. Kenttätutkimuksen tekeminen tulee kyseeseen erityisesti sil-

loin, kun markkinoinnin toimintaympäristössä tapahtuu nopeita muutoksia, joiden vaikutusten 

selvitykseen tarvitaan tuoretta ajantasaista tietoa. Kenttätutkimus voi olla muodoltaan kvan-

titatiivista eli määrällistä kuten kysely- ja haastattelututkimukset, ja kokeelliset tutkimukset 

tai kvalitatiivista eli laadullista kuten syvä- ja teemahaastattelut, ryhmäkeskustelut, havain-

nointitutkimukset ja projektiiviset menetelmät. (Lehtinen & Isoviita 1998, 48–49.) 

 

Taulukko 2: Markkinointitutkimuksen tiedonkeruutavat 

 

3.1.2 Tutkimusprosessi 
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- kuinka paljon, kuinka 
usein,  

milloin   
Kirjoituspöytätutkimukset  

- Valmiiden aineistojen 
analysointi 

Kirjoituspöytätutkimus  Kvantitatiivinen tutkimus  Kvalitatiivinen tutkimus  

 
 Aiemmat tutkimukset 
 Yrityksen omat aineistot 
 Tilastot 
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 Henkilökohtainen haas-

tattelu 
 Puhelinhaastattelu 
 Kirje- eli postikysely 
 Informoitu kysely 
 Paneelitutkimus 
 Kokeellinen tutkimus 
 Koemarkkinointi  

   
 Syvähaastattelu 
 Teemahaastattelu 
 Ryhmäkeskustelu 
 Havainnointi 
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Markkinointitutkimuksen voi esittää alla olevan kuvion mukaisesti jakautuvan tiettyihin perus-

vaiheisiin. Tutkimusongelman asettaminen on tutkimuksen tärkein vaihe, sillä jos yritys ei itse 

tiedosta ongelmaansa kunnolla, niin ei paraskaan tutkimus voi ongelmaa ratkaista. Tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta on ongelman määrittämisen yhteydessä huomioitava ongelmaan 

keskeisesti vaikuttavat seikat: käytettävissä olevat valmiit tiedot, haluttavat tiedot ja niiden 

tärkeysjärjestys sekä tulosten tarkkuusaste ja hyödyntämistavat. Varsin olennaista tutkimuk-

sen kannalta on onnistunut ongelman rajaaminen eli se, että osataan keskittyä liiketoiminnan 

kannalta olennaisiin seikkoihin. Selkeästi rajattu ongelma parantaa tutkimuksen kykyä tuottaa 

aidosti hyödynnettäviä tuloksia. Se osaltaan myös parantaa tutkimuksen validiteettia. Tärkeää 

on myös muistaa toisinaan helpostikin unohtuva tosiseikka, että yhdellä tutkimuksella voidaan 

aina ratkaista vain yksi ongelma. (Lehtinen & Isoviita 1998, 31; Rope 2005 435–436.) 

 

 

 

Kuvio 5. Tutkimusprosessin vaiheet  

     

Tutkimussuunnitelmassa määritellään tutkimuksen toteuttamiseen liittyvien resurssien yksi-

tyiskohtaisempia ratkaisuja niin tiedonkeruusta, otannasta, aikataulusta kuin budjetoinnista-

kin. Tutkimuksen toteutusvaiheeseen liittyviä seikkoja ovat tiedonkeruuvälineen (tutkimuslo-

make, haastattelurunko) luominen, varsinaisen tiedon kerääminen sekä tiedon käsittely. Tut-

kimussuunnitelma voi olla jokseenkin muodollinen, mutta se on hyvä tehdä tavoitteita vastaa-

vasti, jotta voidaan hahmottaa, mitä milloinkin tehdään. Mitä suuremmasta tutkimusproses-

sista on kyse, sitä tärkeämpää on tehdä asianmukainen projektisuunnitelma, joka toimii sa-

malla tai pienin muutoksin tutkimussuunnitelmana. (Mäntyneva ym. 2008, 13–14; Rope 2005, 

437.) 

 

Tutkimuksen toteutusvaiheessa päätetään ensiksi tutkimusaineiston keruutavasta ja luodaan 

siihen sopiva varsinainen tutkimuslomake, haastattelurunko tai vastaava. Tämän jälkeen 

luonnollisesti suoritetaan itse aineiston keruu.  Huomioitavaa tutkimuksen toteutusvaiheessa 

on, että aineiston keruuseen on syytä ryhtyä vasta silloin kun on muodostettu jäsentynyt ko-

konaiskuvan tutkimusprosessista ja siitä millaiset kysymykset ovat juuri tämän tutkimuksen 

kannalta tarpeellisia. Toisin sanoen minimoidakseen virheitä aineiston keruun suhteen tulee 

olla maltillinen, eikä siihen ole syytä ryhtiä hätiköidysti. (Mäntyneva ym. 2008, 14.) 
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Tutkimusprosessin pitäisi päättyä aina tutkimustulosten perusteella esitettäviin toimintaoh-

jeisiin – ilman niitä tutkimus jää puutteelliseksi. Keskeistä tutkimustulosten tulkinnassa on 

ymmärtää kysymysten todellinen merkitys sekä ymmärtää vastaajien tulkintoja kysymyksistä. 

Olennaista on löytää asioiden väliset syy-seuraussuhteet sekä tiedostaa minkä kokoisista ryh-

mistä voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Tulkinnassa tulee huomioida myös vastaajien 

taustatekijät ja tulkita niitä oikeassa suhteessa vastauksiin. Loppujen lopuksi tutkimusproses-

sin päätteeksi keskeisintä on se, että kaikki työvaiheet on suoritettu niiden vaatimalla tark-

kuudella jotta saatuja tuloksia sekä johtopäätöksiä voidaan pitää luotettavina ja aitoja. Täten 

niiden pohjalta voidaan johtaa relevantteja käytännön toimenpide-ehdotuksia. (Raatikainen 

2004, 50; Rope 2005, 452–453.) 

 

3.2 Asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyyden kehittymistä on usein kuvattu asiakkaan odotusten ja kokemusten väli-

sen vastaavuuteen perustuvan diskonfirmaatiomallin avulla. Mallin mukaan asiakastyytyväisyys 

perustuu asiakaan ostoon tai kuluttamiseen liittyvän kokemuksen ja asiakkaan odotuksiin pe-

rustuvan vertailustandardin välisestä suhteesta. Jos kokemukset ylittävät vertailustandardin 

kokee asiakas tyytyväisyyttä, jos ne alittavat standardin, asiakas kokee tyytymättömyyttä ja 

jos kokemus vastaa vertailustandardia, on asiakkaan kokema tunne neutraali. (Paavola 2006, 

56.)  

 

Asiakastyytyväisyysmalleissa on käytetty useita vertailustandardeja, joita voidaan luokitella 

kolmen yleisen lähestymistavan mukaan. Ensimmäinen näistä on oikeudenmukaisuuteen pe-

rustuva standardi. Se perustuu tavaran tai palvelun laadulliseen ja toiminnalliseen kokonais-

tasoon, joka kuluttajan pitäisi saada huomioiden hänen tekemänsä uhraukset. Toinen yleisesti 

käytetty vertailustandardi on ideaali standardi. Se edustaa asiakkaan näkökulmasta toivottua 

tai ideaalia vertailukohtaa. Viimeinen ja yleisimmin diskonfirmaatiomalleissa käytetty vertai-

lustandardi on odotuksiin perustuva standardi. Siinä käytetään vertailukohtana tuotteen odo-

tettua ja todennäköisintä suoritus- ja laatutasoa. (Paavola 2006, 56.)   

 

Tässä opinnäytteessä asiakastyytyväisyyttä tarkastellaan pitkälti perinteisen diskonfirmaatio-

mallin mukaan. Asiakastyytyväisyys mielletään siis asiakkaan odotusten ja kokemusten väli-

seksi suhteeksi. Diskonfirmaatiomallia sekä ja siihen asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia teki-

jöitä käydään läpi lähemmin asiakastyytyväisyyden muodostumisen osiossa. Asiakastyytyväi-

syyden muotoutumisen osiossa tarkastellaan myös asiakkaiden odotus- sekä kokemusulottu-

vuuksia. 
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Opinnäytteessä pyritään tutkailemaan asiakastyytyväisyyttä varsin realistisista lähtökohdista 

käsin. Tyytyväisyyden osalta tunnistetaan siihen liittyvät rajoitukset, niin sen merkityksen 

kuin mittaamisenkin osalta. Näitä rajoitteita käydään läpi tarkemmin asiakastyytyväisyyden 

merkityksen sekä asiakastyytyväisyyden mittaamisen osioissa. Kokonaisuudessaan asiakastyy-

tyväisyyden osalta pyritään käsitteen monipuoliseen tarkasteluun huomioiden eri näkökulmia 

kattavasta. Tiivistäen voidaan todeta, että tässä työssä asiakastyytyväisyys ensisijaisesti miel-

letään toki tärkeäksi lähtökohdaksi ja yhdeksi menestyvän liiketoiminnan keskeiseksi tekijäk-

si. Toisaalta tyytyväisyyden korostamista pyritään välttämään ja sen suhdetta asiakasuskolli-

suuteen ja sitä myötä yrityksen kannattavuuteen ei pidetä mitenkään yksioikoisena.        

 

3.2.1 Asiakastyytyväisyyden merkitys 

 

Korkea asiakastyytyväisyys parantaa yrityksen mainetta. Tällöin myös yrityksen uusien tuot-

teiden lanseeraaminen helpottuu. Korkea asiakastyytyväisyys helpottaa niin ikään suhteiden 

hoitoa tavarantoimittajiin ja jakelukanaviin. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös tunnetusti vä-

hemmän hintatietoisia. Usein tyytyväisyys myös lukitsee asiakkuutta, koska asiakkaat saatta-

vat kokea, että kilpaileviin tuotteisiin liittyy riski. Tämä johtaa haluttomuuteen vaihtaa tuo-

tetta tai yritystä, vaikka hinnat hieman nousisivatkin. Yksinkertaisesti empiiristen tutkimusten 

mukaan yritykset, joilla on tyytyväisempiä asiakkaita, ovat yleensä kannattavampia. Asiak-

kuuksia käsiteltäessä asiakastyytyväisyys, -uskollisuus ja -kannattavuus liitetään usein alla 

olevan kuvion 6 mukaisesti (Mäntyneva 2002, 26–28.)  

 

 

   

Kuvio 6: Asiakkuuksien kolmiyhteys 

 

Kotlerin (2005, 13) toteaa yksinkertaisesti, että asiakastyytyväisyydellä on yhteys asiakkaiden 

pysyvyyteen. Toisin sanoen tyytyväisemmät asiakkaat pysyvät todennäköisemmin. Asiakkaiden 

pysyvyydellä voidaan puolestaan todeta olevan merkittäviä vaikutuksia koko yrityksen kannat-

tavuuteen. Kotler esittää asiakastyytyväisyyteen sekä asiakkaiden pysyvyyteen liittyen neljä 

tunnettua tosiseikkaa:  

Asiakas-
tyytyväisyys 

Asiakas-
kannattavuus 

Asiakas-
uskollisuus 
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 Uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa viidestä kymmeneen kertaa enemmän kuin 

nykyisten asiakkaiden säilyttäminen.  

 Keskivertoyritys menettää vuosittain 10–30 prosenttia asiakkaistaan.  

 Viiden prosentin lasku asiakkaiden menetyksessä voi lisätä tuottavuutta alan mukaan 

25–85 prosenttia.  

 Asiakkaiden tuottavuustaso nousee yleensä mitä kauemmin he ovat olleet asiakkaina.  

 

Mäntyneva (2002, 30) sanoo selvästi, että pitkään kestävä asiakkuus on yleensä kannattavam-

pi kuin lyhyt. Asiakkuuden keston myötä kannattavuutta lisääviä tekijöitä ovat: lisämyynti 

vanhoille asiakkaille, kustannussäästöt (osataan hoitaa kustannustehokkaammin), vanhojen 

asiakkaiden tekemät suositukset uusille asiakkaille sekä mahdollinen hintapreemio. Toisaalta 

Storbackan ja Lehtisen (2002, 103) mukaan erilaiset asiakaskanta-analyysit ovat osoittaneet, 

että suuri osa asiakkuuksista on kannattamattomia riippumatta asiakkuuden kestosta. On 

myös voitu todistaa, että uskolliset kannattamattomat asiakkaat eivät tule ajan myötä kan-

nattavammiksi, jollei ratkaisevasti kyetä vaikuttamaan asiakkuuden tuloihin/kustannuksiin. 

 

Asiakkaiden tyytyväisyys on hyvä, muttei siis yksistään riittävä tavoite. Esimerkiksi kovin kil-

pailuilla markkinoilla tyytyväisyys ennustaa heikosti asiakkaiden pysyvyyttä. Eräs fakta on, 

että yritykset yksinkertaisesti menettävät säännönmukaisesti muutaman prosentin tyytyväisis-

tä asiakkaistaan. Tietyillä toimialoilla jopa 75 % asiakkaista, jotka vaihtavat yritystä, ilmoit-

taa olleensa ”tyytyväisiä” tai ”erittäin tyytyväisiä” aikaisempaan yritykseen. Täten tyytyväi-

syyden ohella yritysten on keskityttävä etenkin asiakkaiden pysyvyyteen ja pyrittävä luomaan 

mahdollisimman uskollinen asiakaskunta. Uskolliset asiakkaat ovat muun muassa valmiita 

maksamaan 7-10 prosenttia enemmän kuin ei-uskolliset asiakkaat. (Kotler 2005, 14; Storbacka 

& Lehtinen 2002, 102.)  

 

Asiakasuskollisuus vaikuttaa merkittävästi organisaation kannattavuuteen. Erään tutkimuksen 

mukaan asiakaspysyvyyden parantuminen viidellä prosentilla kasvatti asiakaskohtaista voittoa 

25–100 %.  Esimerkiksi pankkitalletuksissa tai vaikkapa autohuolloissa kyseinen luku on yli 80 

%.  Toisaalta asiakasuskollisuuden kohdalla on toki huomioitava, ettei yksittäinen asiakkuus 

ole monestikaan heti alusta asti kannattava. Saattaa kestää useampikin vuosi ennen kuin asi-

akkuus kääntyy tuottoisaksi. Esimerkiksi vakuutusalalla kestää tavallisesti 3-4 vuotta ennen 

kuin asiakas ylipäätään tulee yhtiölle kannattavaksi. (Ylikoski 1999, 180–181.) 

 

Kaiken kaikkiaan asiakastyytyväisyyden suhde asiakasuskollisuuteen ei ole aivan yksiselittei-

nen. Toisin sanoen ei siis voida ajatella, että asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus olisivat 

suoraviivaisessa yhteydessä toinen toisiinsa. Tutkimusten mukaan asiakastyytyväisyyden mer-

kitykseen vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimiala sekä kilpailutilanne. Esimerkiksi vähän 
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kilpailuilla toimialoilla, joissa yritys saattaa olla jopa monopoliasemassa, asiakas on riippuvai-

nen yrityksestä tarjonnasta, siitä huolimatta kuinka tyytyväinen hän asiakkaana on yrityksen 

tuotteisiin ja palveluun. Eräillä toimialoilla tutkimukset puolestaan osoittavat, että pohjim-

miltaan tyytymättömät asiakkaat eivät yksinkertaisesti ”jaksa” vaihtaa yritystä, koska he 

eivät usko tilanteen muuttuvan vaihtamalla yhtään paremmaksi. Voi myös olla, että asiakkuu-

den merkitys asiakkaalle on niin pieni, ettei hän halua tai ehdi käyttää aikaa sen pohtimiseen. 

(Mäntyneva 2002, 28; Storbacka & Lehtinen 2002, 102.) 

 

Markkinointikirjallisuudessa asiakastyytyväisyys nähdään usein uskollisuutta edistäväksi teki-

jäksi, sen syyksi tai komponentiksi. Vaikka tyytyväisyyden ja uskollisuuden välisestä suhteesta 

ollaan keskusteluissa jokseenkin yksimielisiä, niin pääsääntöisesti tutkimuksissa tyytyväisyy-

den ja uskollisuuden suhde määritellään epäsuoraksi ja moniulotteiseksi. Käytännössä katsoen 

tämä ei sinällään tarkoita, että asiakastyytyväisyyden merkitys olisi vähentynyt. Keskeistä on, 

että oikeiden päätösten tekeminen edellyttää, että tiedetään miten asiakastyytyväisyys vai-

kuttaa asiakasuskollisuuteen ja kannattavuuteen, sillä vakiintuneissa asiakassuhteissa on kyse 

paljon muustakin kuin pelkästä tyytyväisyydestä. (Paavola 2006, 57–58; Storbacka, Blomqvist, 

Dahl & Haeger 2003, 66.)  

 

Kun huomioidaan käytännössä se, että tyytyväiset asiakkaat eivät automaattisesti ole uskolli-

sia eivätkä uskolliset välttämättä kannattavia, voi asiakkuuksien kehittämisen lähtökohtana 

pitää tosiasiallisen käyttäytymisen dokumentointia. Sen pohjalta voidaan arvioida asiakkaan 

kannattavuutta sekä asiakassuhteen tulevia mahdollisuuksia. Jo yksinkertainen asiakkaiden 

tyytyväisyyden ja kannattavuuden ristiintaulukointi voi osoittaa, että resursseja on tarpeen 

kohdentaa uudella tavalla.  Jos joku vähäpätöinen asiakas on tyytymätön, voi kysyä, kuinka 

paljon energiaa kannattaa tuhlata siihen, että hänet saadaan tyytyväiseksi. (Storbacka ym. 

2003, 66.) 

 

3.2.2 Asiakastyytyväisyyden muotoutuminen 

 

Asiakkailla on tietty odotusarvo yrityksen tuotteista. Odotuksiin vaikuttavat aiemmat koke-

mukset, yrityksen imago, asiakkaiden tarpeet ja kilpailevat toimittajat. Odotukset liittyvät 

muun muassa tuotteiden laatuun, ratkaisujen toimivuuteen, ammattimaisuuteen ja asiantun-

tevuuteen, uskottavuuteen, osaamiseen ja yhteistyökykyyn. Kokonaisuudessaan asiakkaiden 

odotukset eri tilanteissa voivat vaihdella merkittävästi. Samantasoinen toiminta saattaa kor-

keiden odotusten vallitessa tuottaa pettymyksen ja matalan odotustason vallitessa positiivisen 

yllätyksen. Asiakastyytyväisyyteen pyrittäessä oleellista on, että asiakkaiden odotusarvoihin 

voidaan vaikuttaa mielikuvien avulla. Suositeltava tavoite on riittävän korkea mielikuvastra-

tegia asiakkaiden houkuttelemiseksi yhdistettynä asiakasodotukset täyttävään toiminnan laa-

tuun. (Lecklin 2002, 102–103; Rope 2005, 538.) 
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Asiakkaan tarpeet muokkaavat hänen palveluun tai tuotteeseen kohdistamiaan odotuksia. 

Tarpeiden taustalla taas ovat vaikuttamassa asiakkaan ominaisuudet: ikä, sukupuoli, koulutus, 

persoonallisuus, elämänvaihe ja niin edelleen. Luonnollisesti odotukset siis ilmenevät eri ih-

misillä eri tavoin. Jotkut asiakkaat ovat hyvin vaativia, reagoivat herkästi ja asettavat odo-

tuksensa korkealle tasolle. Kaikkinensa palvelu- ja tuoteodotukset ovat hyvin henkilökohtai-

sia, joten kaikki asiakkaat eivät odota samanlaista palvelua. Lisäksi odotukset saattavat vaih-

della merkittävästikin asiakkaan mielialan mukaan. (Lämsä & Uusitalo 2003, 54; Ylikoski 1999, 

123.) 

 

 
 Asiakastyytyväisyys = Asiakkaan kokema laatu 

                               Asiakkaan tarpeet & odotukset 

 

Kuvio 7: Asiakastyytyväisyyden määrittäminen  

  

Asiakastyytyväisyys perustuu asiakkaan odotusten ja kokemusten ja väliseen suhteeseen. 

Asiakastyytyväisyyden muotoutumisessa asiakkaan odotukset asettavat lähtökohdan ja vertai-

luperustan kokemuksille. Asiakastyytyväisyydessä huomioitavaa on, ettei se edellytä varsinais-

ta asiakassuhdetta eikä myöskään välitöntä henkilökontaktia yritykseen. Tosiasiallisesti aina, 

kun henkilö on kontaktissa jonkun yrityksen osan kanssa, syntyy yrityksen ja henkilön välille 

asiakastyytyväisyyden edellyttämä kontaktipinta. Asiakastyytyväisyys syntyy siis niistä kaikista 

eri kokemuksista joita henkilö saa yrityksen kontaktipinnan toiminnasta. Kaikista näistä kon-

takteista syntyy kokemuksia, jotka koetaan suhteessa etukäteisodotuksiin, joko odotusten 

mukaisiksi tai odotuksista positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan (Bergström & Leppänen 

2011, 484–485; Mäntyneva 2002, 27; Rope 2005, 536–537.) 

 

Tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä aiheuttavia kontakteja voidaan ryhmitellä: 

  

1. Henkilöstökontakteihin esimerkiksi asiakaspalvevelijan/myyjän saavutettavuus sekä 

asiakaspalvelijan/myyjän asiantuntemus ja palvelutapa 

2. Tuotekontakteihin esimerkiksi tuotteen toiminta, kestävyys ja käyttöominaisuudet 

3. Tukijärjestelmäkontakteihin esimerkiksi internet-sivut, laskutus sekä takuu & huolto. 

4. Palveluympäristökontakteihin esimerkiksi selkeys, siisteys, saavutettavuus, turvalli-

suus sekä ruuhkat ja jonotus (Bergström & Leppänen 2011, 485.) 

 

Asiakkaan kokeman laadun ja asiakkaan tyytyväisyyden välillä on läheinen yhteys. Vallitsevan 

käsityksen mukaan asiakkaan havaitsema laatu on suppeampi käsite kuin tyytyväisyys. Havait-

tu laatu on yksi keskeinen tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Muita asiakkaan tyytyväisyyteen 
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yhteydessä olevia tekijöitä ovat: tuotteen/palvelun hinta, asiakkaan ominaisuudet eli yksilö-

tekijät kuten asiakkaan aikaisemmat kokemukset, persoonallisuustekijät tai asiakkaan mieli-

ala asiointi hetkellä sekä tilannetekijät joita ovat esimerkiksi sää, kiire ja myymälässä läsnä 

olevat muut asiakkaat. Hinta- ja laatutekijöihin yritys voi luonnollisesti pyrkiä vaikuttamaan. 

Sen sijaan tilannetekijät sekä yksilötekijät jäävät pitkälti yrityksen vaikutusmahdollisuuksien 

ulkopuolelle.  (Lämsä & Uusitalo 2003, 62; Ylikoski 1999, 153.) 

 

 

 

Kuvio 8: Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät  

 

Asiakkaan kokemuksiin vaikuttaa niin ikään myös se, paljonko asiakas kokee panostavansa 

palvelun/tuotteen hankintaan suhteessa siitä saamaansa hyötyyn. Tästä käytetään nimitystä 

asiakkaan saama arvo tai lisäarvo. Vertailtaessa hyötyjä ja kustannuksia kuluttajalle syntyy 

mielikuva siitä, mikä on tietynkin palvelun tai tuotteen hänelle tuottama arvo. Näin ollen 

esimerkiksi laadun suhteen tulee olla tarkkana, sillä yksinkertaisesti ei voida ajatella korkean 

laadun johtavan suoraan korkeaan lisäarvoon. Asiakas voi esimerkiksi olla sitä mieltä, että 

pesula pesee pyykit erittäin hyvin, mutta pitää hintaa (panostusta) itselleen liian korkeana.  

(Ylikoski 1999, 153–155.)     

 

Storbacka, ja Lehtinen (2002 104) nostavat esiin sen, että perinteisessä laatuajattelussa on 

usein unohdettu että asiakkaalla (niin kuluttajalla kuin yritykselläkin) on tietty budjetti. Tä-

mä asiakkaan käytettävissä oleva budjetti vaikuttaa keskeisesti laadun kokemukseen. Ratkai-

sevaa ei siis ole laadun absoluuttinen vaan suhteellinen taso. Esimerkiksi asiakas voi olla ra-

vintolakäynnillään erittäin tyytyväinen absoluuttisesti keskitasoiseen laatuun, koska suhteessa 

halpa hinta on hänen mielessään parempi kuin huipputason ravintolan kalliimpi vaihtoehto. 

Storbacka & Lehtinen tiivistävät näkemyksensä siihen, että asiakastyytyväisyys on riippuvai-

nen siitä arvosta, jonka asiakas kokee suhteessa resurssipanostukseensa (hinta, saatavuus) 

saavansa.    
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3.2.2.1 Odotusulottuvuudet 

 

Rope ja Pöllänen (1998, 30) esittävät, että odotusten ja kokemusten välisistä suhteista puhut-

taessa usein puhutaan odotuksista yhtenä kenttänä. Tosiasiassa odotuksia on useita lajeja. 

Yksi toimivimmista luokitteluista on kolmijako: ihanneodotukset, ennakko-odotukset sekä 

minimiodotukset.  

  

Ihanneodotukset  Ennakko-odotukset  Minimiodotukset  

 

Kuvaavat asiakkaan arvomaa-
ilman mukaisia toiveita, siitä 
toiminnasta jota hän odottaa 
yritykseltä/tuotteelta  

 

Tarkoittavat sitä odotustasoa, 
joka asiakkaalla on tarkastel-
tavana yrityksestä ja/tai sen 
tuotteesta ja sen ominaisuuk-
sista  

 

Kuvaavat asiaakaan itselleen 
asettamaa vähimmäistasoa 
siitä, mitä hän edellyttää yri-
tyksen/tuotteen toiminnalta  

 

Taulukko 3: Odotusulottuvuudet  

 

Huomioitavaa ihanneodotusten osalta on, että eri henkilöillä odotukset ovat erilaisia. Eri 

segmenttien asiakkaat eroavatkin juuri ihanneodotusten suhteen. Markkinointi tulee suunnata 

ja painottaa sen mukaisesti, mitkä tarpeet eli ostomotiivit kohderyhmän jäsenillä on. Osto-

motiivit puolestaan konkretisoituvat ihanneodotuksiksi ostettavaa tuotetta tai palvelua koh-

taan. Luonnollisestikaan yritys ei voi täyttää kaikkia ihanneodotuksia, kuten halpoja hintoja, 

täydellistä valikoimaa ja korkeaa laatua. Kyse on siitä, mitä ihanneodotusten ominaisuutta 

painotetaan ja pyritään saamaan siitä yritykselle kilpailuetua. Oleellista on se mitkä osat 

toiveominaisuuksista kyetään tekemään kilpailijoita paremmiksi ja se että keskeisissä toive-

ominaisuuksissa tulee täyttää se odotusten minitaso, joka on ostamisen edellytyksenä. (Rope 

& Pöllänen 1998, 31.)  

 

Ennakko-odotukset ovat sisällöllisesti sama asia kuin imago eli asiakkaan subjektiivinen mieli-

kuva yrityksestä tai tuotteesta. Ennakko-odotukset rakentuvat varsin monesta eri tekijästä, 

kuten toimialasta, liikeideasta, markkinoinnin peruselementeistä (nimi, logo iskulauseet ynnä 

muu), markkinointiviestinnästä, julkisuudesta, kokemuksista ja suusta suuhun -viestinnästä.    

Oleellista on se, että kaikki mielikuvaan vaikuttavat tekijät peilataan aina suhteessa omaan 

arvomaailmaan ja asenteisiin. Täten samojen mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksena yhdelle 

henkilölle muodostuu yhdenlainen mielikuva, toiselle toisenlainen. (Rope & Pöllänen 1998, 

31–33.)  

 

Mielikuvan rakentamisella on aina omat seurauksensa asiakastyytyväisyyteen. Ääripäinä voi-

daan esittää matalan imagotason sekä korkean imagotason ennakko-odotukset. Matalan ima-

gotason kohdalla vaarana on, että tuotteesta ei saada hyvää hintaa. Se on heikosti houkutte-

leva, josta puolestaan aiheutuu paineita asiakashankintaan. Matala odotustaso ei kaikkinensa 
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aseta paineita yrityksen toiminnantasolle (= aliodotustilanne). Korkea imagotaso puolestaan 

antaa tuotteille hyvän houkuttelevuusasteen. Se johtaa useimmiten segmenttien kaventumi-

seen korkeiden hintojen myötä. Korkean imagon vaarana on yliodotustilanteen syntyminen. 

(Rope & Pöllänen 1998, 33.) 

 

Ropen ja Pölläsen (1998, 34) mukaan minimiodotukset rakentuvat yrityksen tai tuotteen toi-

minnallisten ulottuvuuksien (laatu, edullisuus, palvelu, kestävyys, ja niin edelleen) mukaises-

ti. Minimiodotukset muodostavat sen tason, jonka alle olevaa toimintaa ei yrityksel-

tä/tuotteelta hyväksytä. Minimiodotukset ovat lähtökohtaisesti henkilökohtaisia, tilannekoh-

taisia, toimialakohtaisia sekä yrityskohtaisia. Minimiodotuksiin vaikuttavat tekijät ovat toisiin-

sa kytkeytyneitä ja muodostavat yhdessä yhtenäisen minimiodotusten tason.  

 

3.2.2.2 Kokemusulottuvuudet 

 

Odotuksiin suhteutetut kokemukset tuottavat reaktion tyytyväisyys-tyytymättömyys-akselilla. 

Ropen & Pölläsen mukaan (1998, 38–40) tyytyväisyysasteet on tarkoituksenmukaista jakaa 

kolmeen perusluokkaan: 

 

1. Aliodotustilanne = myönteinen kokemus, jolloin asiakkaalla on alhaiset odotukset ver-

rattuna kokemuksiin. Asiakkaan odotustaso nousee ja asiakassuhde vahvistuu 

 

2. Tasapainotilanne = neutraali kokemus, jolloin asiakkaan odotukset ja kokemukset 

kohtaavat varsin hyvin. Asiakas on luultavasti halukas jatkamaan asiakassuhdetta. 

 

3. Yliodotustilanne = kielteinen kokemus, jolloin asiakkaalla on liian suuret odotukset 

verrattuna kokemuksiin. Yrityksen imago heikkenee, eikä asiakas enää mahdollisesti 

ole halukas jatkamaan asiakassuhdetta.  

 

Asiakastyytyväisyyden suhteen ali- ja yliodotustilanteen tyytyväisyysasteet kannattaa jakaa 

kahtia, koska asiakastyytyväisyyden mukaiset reaktiot näissä tasoissa ovat erilaiset. Koke-

musulottuvuudet on siis jaettavissa viiteen tasoon: vahvasti myönteinen kokemus, lievästi 

myönteinen kokemus, tasapainotilanne, lievästi kielteinen kokemus, vahvasti kielteinen ko-

kemus. (Rope & Pöllänen 1998, 40–41.)  

 

Myönteisten kokemusten seurauksena odotustaso yrityksen toimintaa kohtaan nousee. Yrityk-

sen asiakassuhteen vahvistumisella tai vahvistamisella on otollinen maaperä. Vahvan myöntei-

sen yllätyksen seurauksena asiakas aktiivisesti viestii kokemuksistaan tuttavilleen. Kielteisen 

kokemuksen seurauksena yrityksen mielikuva ennakko-odotuksissa heikkenee. Herkkyys asia-

kassuhteen katkaisemiseen lisääntyy ja syvän pettymyksen tilanteessa se usein katkeaakin. 
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Asiakkaat myös saattavat levittää huonoa sanaa, jolloin yrityksen imago ja markkinoinnillisen 

menestyksen edellytykset heikkenevät myös laajemmalti. (Rope & Pöllänen 1998, 41–42.)    

 

Bergström & Leppänen (2011, 486) ovat sitä mieltä, että kokonaisuudessaan asiakastyytyväi-

syyden suhteen kiinnostavimpia ovat siis tyytyväisyysasteiden ääripäät eli erittäin tyytyväiset 

ja erittäin tyytymättömät asiakkaat. Yritysten kannalta ongelmallista on se, että kovin tyyty-

mättömien asiakkaat jakavat kokemuksiaan helposti monille sekä kirjoittelevat yleisönosas-

toon ja keskustelupalstoille, mutta eivät useinkaan valita yritykselle suoraan. Erittäin tyyty-

väiset asiakkaat yhtälailla viestivät aktiivisesti poikkeavan hyvästä tuotteesta tai palvelusta 

eteenpäin. He myös herkästi antavat palautetta. Tämän palautteen saaminen on yritykselle 

tärkeää, jotta se osaisi säilyttää asiakkaiden hyväksi kokemat ja arvostamat tuotteet, palve-

lutavat ja henkilöstön.  

 

3.2.3 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen 

   

Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata: spontaanin palautteen kuten kiitosten, toiveiden, kehi-

tysideoiden sekä moitteiden/valitusten avulla, suosittelumäärän perusteella sekä erilaisilla 

tyytyväisyystutkimuksilla. Tutkimukset kohdistetaan nykyiseen asiakaskuntaan ja niissä selvi-

tetään yrityksen ja tuotteiden toimivuutta suhteessa asiakkaan odotuksiin, ei suhteessa kilpai-

lijoihin. Kokemusten ohella pitäisi siis mitata odotuksia ja niiden toteutumista. Tyytyväisyys-

tutkimuksilla mitataan kokonaistyytyväisyyttä ja tyytyväisyyttä osa-alueittain (yksittäiset 

tuotteet, tuoteryhmät, hinnoittelu, laatu, asiakaspalvelu, yhteyshenkilön toiminta). Tutki-

muksella voidaan mitata tyytyväisyyden astetta ja luokitella eri asiakasryhmien asiakkaita sen 

perusteella. (Bergström & Leppänen 2011, 489.)  

 

Asiakkaan tyytyväisyyttä voidaan tarkastella sekä yksittäisen asiakaskokemuksen tasolla että 

myös kokonaistyytyväisyytenä. Yleisesti ottaen tyytyväisyyttä tuottavat tekijät ovat keskei-

sessä asemassa kaikissa asiakastyytyväisyystutkimuksen vaiheissa. Usein tutkimuksissa pyri-

tään selvittämään niin sanottuja kriittisiä tekijöitä, jotka ovat asiakkaille kaikkein tärkeimpiä 

ominaisuuksia tyytyväisyyden muodostamisessa. (Ylikoski 1999, 155–158.) 

 

Ylikosken (1999, 156) mukaan tutkimusten rooli on asiakastyytyväisyyden seurannassa keskei-

nen. Tutkimusten avulla pyritään parantamaan tyytyväisyyttä ja seuraamaan, miten toimenpi-

teet vaikuttavat. Asiakastyytyväisyystutkimuksilla on neljä päätavoitetta: 

 

1. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden selvittäminen 

Tutkimuksen avulla pyritään saamaan selville, mitkä tekijät yrityksen toiminnassa 

tuottavat asiakkaalle tyytyväisyyttä. 
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2. Tämänhetkisen asiakastyytyväisyyden tason mittaaminen 

Tavoitteena on selvittää, yrityksen toiminnan tasoa asiakastyytyväisyyden eri osa-

alueiden mukaan.   

 

 

3. Toimenpide-ehdotusten tuottaminen 

Mitattujen tulosten avulla voidaan nähdä minkälaisia toimenpiteitä tyytyväisyyden 

kehittäminen edellyttää ja mikä on niiden tärkeys. 

 

4. Asiakastyytyväisyyden kehittymisen seuranta  

Mittauksia suoritetaan tietyin väliajoin, jolloin nähdään miten asiakastyytyväisyys ke-

hittyy ja miten korjaavat toimenpiteet vaikuttavat. 

 

Kuten asiakastyytyväisyyden muodostumisen osiossa todettiin, asiakastyytyväisyydessä asiakas 

vertailee odotuksiaan ja tarpeitaan koettuun laatuun. Perushaasteena tuotteen koetun laadun 

määrittämisessä on se, että kuluttajat itse päättävät mitä ominaisuuksia he käyttävät arvioi-

dessaan tuotteen laatua. Nämä ominaisuudet voivat olla tuotteeseen erottamattomasti kuulu-

via sisäisiä ominaisuuksia tai markkinoinnillisia ominaisuuksia kuten hinta, tuotemerkki, tai 

vaikkapa ostopaikka. Ongelma koetun laadun määrittämisessä on siis siinä, että laatu ei ole 

tuotteen konkreettinen ominaispiirre, joka suoraan heijastaisi tuotteen fyysisiä ominaispiir-

teitä. Sitä vastoin laatu on luonteeltaan abstrakti ominaisuus, joka heijastaa tuotteen ominai-

suuksia varsin subjektiivisesti. (Laaksonen & Laaksonen 2001, 83.) 

 

Koetun laadun ohella Reinboth (2008, 106) tiivistää, että itse asiassa asiakastyytyväisyys on 

kokonaisuudessaan tunne, jonka ilmaiseminen numerollisesti ei ole aina aivan yksinkertaista. 

Storbacka ja Lehtinen (2002, 101) näkevät ongelmallisena asiakastyytyväisyysmittausten pe-

rusolettamuksen eli sen, että asiakkaat arvioisivat laatua ja omaa tyytyväisyyttään mahdolli-

simman rationaalisena prosessina. On ilmeistä, että asiakkaiden tunteet vaikuttavat voimak-

kaasti heidän asiakaskokemuksiinsa. Tämän vuoksi tulisi kehittää mittareita, jotka kykenisivät 

paremmin huomioimaan asiakkaiden niin sanottua affektiivista tyytyväisyyttä eli asiakkaiden 

tunteita. 

  

Eräs pulmallinen seikka on odotusten käyttäminen vertailukohtana. Yksinkertaisesti asiakkail-

la on erilaiset vertailustandardit, minkä vuoksi oikeanlainen kysymystenasettelu on vaikeaa. 

On myös syytä pohtia tarvitseeko tyytyväisyyden mittaamisessa lainkaan verrata odotusten ja 

kokemusten suhdetta vai riittävätkö pelkät kokemukset sinällään selittämään asiakkaan koko-

naiskäsitystä. Toinen mielenkiintoinen seikka liittyy asiakkaan toleranssiin, eli siihen missä 

määrin asiakassuhde kestää heikkoa palvelua tai laatua. Odotuksia ja kokemuksia vertaamalla 

asiakkaasta tulee tyytymätön heti, kun kokemukset ovat odotusten alapuolella. Tutkimusten 
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mukaan asiakkaalla kuitenkin on esimerkiksi laadun suhteen tietty toleranssi, joka ikään kuin 

suodattaa heidän reaktioitaan. Luonnollisesti toleranssin laajuus on hyvin asiakaskohtaista. 

(Storbacka ja Lehtinen 2002, 100–101.) 

 

Reinboth (2008, 106–107) tuo esiin muutamia perinteisten asiakastyytyväisyyskyselyiden ra-

joitteita. Ensinnäkin on syytä huomioida, että kyselyiden vastaukset ovat numeraalisia ja että 

ihmiset kokevat numerot hyvin eri tavoin. Esimerkiksi osa ei anna millään täyttä vitosta, vaik-

ka olisi kuinka tyytyväinen tahansa. Toisaalta toiset antavat vitosen jo silloin, kun mitään 

erityistä valittamista ei ole.  Numeroiden osalta on myös ongelmallista se, ettei tiedetä miksi 

asiakas antaa juuri tietyn numeron. Numeron antamiseen voi vahvasti vaikuttaa yrityksestä 

riippumattomat tekijät, jotka muokkaavat asiakkaan tunnetilaa ja mielialaa.    

 

Yksi kyselyiden yleinen heikkous on mittarin karkeus. Tarkemmin sanoen jotta kyselyssä saa-

daan sellaisia tuloksia, että ne herättävät toimimaan, pitää todellisuudessa tapahtua merkit-

täviä muutoksia. Tällöin herää kysymys, emmekö tunnista käytännössä tapahtuvia muutoksia 

ennen kuin ne ilmaistaan numeroina. Eräs huomioitava seikka on myös kyselyn otoskoko, jon-

ka suhteen tulee olla tarkkana. Kyselyissä tulisi otoskoon olla tietyn kokoinen, että tuloksista 

ylipäätään voidaan tulkita jotain. Pienten otosten vaarana on yksittäisen vastaajan näkemyk-

sen liiallinen korostuminen ja täten tulosten vääristymä. Huomioitavaa on niin ikään tuotteen 

tai palvelun luonne. Jos kyseessä on esimerkiksi vaihtoehtoisuuteen perustuva tuote, niin 

tyypillistä on se, että se joko ”kolahtaa” tai sitten ei. Jos kyselyissä saadaan heikkoja arvioi-

ta, niin tulkinta saattaa käydä hankalaksi, sillä monesti on epäselvää johtuuko arvio tuotteen 

todellisesta laadusta, vai siitä ettei tuote yksinkertaisesti ollut sopiva juuri kyseiselle asiak-

kaalle. (Reinboth 2008, 107–108.)   

 

4 Kyselytutkimuksen menetelmät & toteutus 

 

Tässä pääluvussa keskitytään suoritetun asiakastutkimuksen käytännön toteutukseen ja tar-

kastellaan sen keskeisiä valintoja. Liikkeelle lähdetään yleisesti tutkimuksen metodologisista 

peruselementeistä. Tarkemmin tarkastellaan tutkimusaineiston osalta opinnäytteen aineiston 

muodostumista otannan ja aineiston keruun sekä kyselylomakkeen näkökulmasta. Osion lo-

puksi käsitellään lyhyesti tutkimusaineiston analysointia.  

  

4.1 Tutkimusmetodologia 

 

Opinnäytteessä suoritettu markkinointitutkimus oli luonteeltaan hyvin käytännönläheistä, 

soveltava tutkimusta. Usein markkinointitutkimus onkin enemmän konkreettisen tiedon han-

kintaa kuin pitkälle analysoitua, syvällistä tutkimusta sanan akateemisessa merkityksessä. 
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Markkinointitutkimuksessa tiedolla ei siis ole mitään itseisarvoa, vaan se toimii ainoastaan 

välineenä yrityksen toiminnan kehittämisessä. (Lotti 1998, 12.) 

 

Soveltava eli empiirinen tutkimus voi aikaperspektiivin mukaan olla joko poikkileikkaustutki-

mus eli yhtenä ajankohtana tapahtuva kertaluontoinen tutkimus tai pitkittäistutkimus jossa 

kohderyhmän ominaisuuksia mitataan eri ajanhetkinä. (Heikkilä 2008, 15.) Tämän asiakastyy-

tyväisyyskyselyn tutkimusaineistosta muodostui hyvin tavallinen poikkileikkausaineisto. Se siis 

koostui yhdestä mittauskerrasta, joka kohdistettiin useaan havaintoyksikköön.  

 

Tutkimuksia voidaan luokitella myös tutkimusstrategian mukaan. Perinteisiä tutkimusstrategi-

oita on kolmenlaisia: kokeellinen -, survey - sekä tapaustutkimus. Lyhykäisyydessään survey 

termi tarkoittaa sitä, että tutkimusaineisto kerätään standardoidussa muodossa perusjoukosta 

otetulla otoksella. Surveyn tyypillisiä piirteitä ovat, että yksilöitä ja kerätään aineisto käyt-

tämällä kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua, jolla pyritään kuvailemaan, vertaile-

maan tai selittämään tutkittavaa ilmiötä. (Hirsjärven, Remes & Sajavaara 2009, 134.) Tutki-

musstrategisesta lähtökohdasta tarkastellen kysely oli survey-tutkimus. 

 

Tutkimusasetelman näkökulmasta kvantitatiivisten menetelmien käyttöön johtavat asetelmat 

voidaan tyypillisesti jaotella niin ikään kolmeen luokkaan, joita ovat kuvaileva, näennäisko-

keellinen sekä kokeellinen.  Näennäiskokeellisen ja kokeellisen asetelman käyttöön liittyy 

olennaisena osana hypoteesien asettaminen. Kokeellinen asetelma puolestaan soveltuu syy-

vaikutussuhteiden osoittamiseen. (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2013.) Tutkimusasetelmal-

taan opinnäyte oli kuvaileva. Asiakastyytyväisyyskyselyn asetelmaa voidaan nimittää myös, ei  

kokeelliseksi tutkimusasetelmaksi. Kyselytutkimus on yleisesti käytetty ei-kokeellinen tutki-

musasetelma (Taanila 2012). 

 

Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tarkoitukseltaan tutkimus voi olla joko se-

littävä, kuvaileva, kartoittava, vertaileva tai ennustava. Kuvailevassa tutkimuksessa esitetään 

tarkasti ja järjestelmällisesti tapahtuman, ilmiön, tilanteen, toiminnan, tai henkilön keskei-

set, näkyvimmät ja kiinnostavimmat piirteet. (Vilkka 2007, 19–22.) Tarkoitukseltaan asiakas-

kysely oli kuvaileva. Opinnäytteessä pyrittiin kuvailemaan Fasaanissa asioinnin sekä asiakas-

tyytyväisyyden keskeisimpiä ja kiinnostavimpia piirteitä. 

 

Tutkimusotteeltaan opinnäyte oli pääpiirteiltään kvantitatiivinen eli määrällinen. Heikkilään 

(2008, 16) mukaan tilastollinen tutkimus keskittyy tavoittelemaan yksityiskohtaisen tiedon 

sijasta enemmänkin laajempaa kokonaisuutta ja pyrkii kuvailemaan tutkimusilmiötä erilaisten 

lukumäärien ja prosenttiosuuksien pohjalta. Karjalainen, Mertala, Ronkainen (2008, 19–20) 

toteavat, että kvantitatiivista tutkimusta on myös luonnehdittu siten että tutkimus pyrkii 

mittaamaan joitakin ominaisuuksia (esimerkiksi asenteita) tai erottelemaan eri ryhmiä nume-



 39 

roiksi muutettavien ja tilastollisesti analysoitavien havaintojen avulla. Määrällinen tutkimus 

tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan testata joitakin väitteitä tai kuvata esimerkiksi yleisesti 

ihmisten käsityksiä tai toimintaympäristön piirteitä.  

 

Tässä määrällisessä markkinointitutkimuksessa kuvailtiin tutkimusilmiötä eli Fasaanin asiakas-

tyytyväisyyttä yleisellä tasolla. Keskeisenä osana markkinointitutkimusta testattiin erilaisia 

väitteitä liittyen muun muassa yrityksen tuotteisiin ja palveluun. Tiedonkeruumenetelmänä 

tässä survey-tutkimuksessa käytettiin itse täytettävää kyselylomaketta.  

 

Taanilan (2012) mielestä jaottelua laadulliseen ja määrälliseen ei pidä korostaa liikaa, sillä 

samassa yhteydessä voidaan hyödyntää sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Kyselylo-

makkeella voidaan yhtä lailla määrällisten kysymysten ohella käyttää avoimia kysymyksiä, 

joiden vastaukset ovat laadullisia. Opinnäytteessä lähtökohtaisesti määrälliseen kyselylomak-

keeseen oli yhdistetty myös laadullisia elementtejä. Ronkainen ym. (2011, 90) mainitsevat, 

että usein lomaketutkimukseen voidaan yhdistää avoimia kysymyksiä, joilla haetaan tutkitta-

vien itse asioille antamista merkityksistä ja pyritään näin laadulliseen tietoon. Laadullista 

tietoa pyrittiin keräämään useammalla avoimella kysymyksellä. Esimerkiksi asiakastarpeita 

lähestyttiin laadullisesta näkökulmasta. 

 

4.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto muodostuu aina perusjoukosta eli populaatiosta, joka on tutkimuksen koh-

teena. Perusjoukkona voi olla esimerkiksi korkeasta verenpaineesta kärsivät, tietyn yrityksen 

asiakkaat, vuonna 2009 rekisteröidyt autot, tuotannossa syntyneet koneenosat, pörssissä no-

teeratut yritykset ja niin edelleen. Perusjoukko puolestaan koostuu yksittäisistä havaintoyksi-

köistä. (Taanila, 2012.) Opinnäytteen perusjoukon muodosti Fasaanin asiakaskunta. Havainto-

yksikköinä puolestaan olivat yksittäiset asiakkaat. 

 

Aineiston keruuta suunniteltaessa on aluksi ratkaistava suoritetaanko tutkimus kokonaistutki-

muksena vai otantatutkimuksena. Kokonaistutkimuksessa perusjoukon jokainen havaintoyksik-

kö tulee tarkastelun kohteeksi, kun puolestaan otantatutkimuksessa tutkitaan vain osaa pe-

rusjoukosta. On suhteellisen harvinaista, että tutkijalla olisi mahdollisuus tutkia kaikkia pe-

rusjoukon henkilöitä. Monesti perusjoukko on myös niin suuri, että kaikkien havaintoyksiköi-

den mittaaminen ole lainkaan tarkoituksenmukaista. Täten käytännössä otantatutkimuksia 

suoritetaan paljon kokonaistutkimuksia enemmän. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 

kokonaistutkimus on yleensä järkevää suorittaa jos perusjoukko on pieni esimerkiksi alle 100 

havaintoyksikköä. Samoin kokonaistutkimus tulisi suorittaa, jos otoskoko käsittäisi yli puolet 

perusjoukosta. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 30; Nummenmaa 2010, 24–25.)  
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Asiakastutkimuksen perusjoukko eli Fasaanin asiakaskunta oli kooltaan sen verran suuri, että 

kokonaistutkimuksen suorittaminen ei millään tapaa ollut relevantti vaihtoehto. Käytännössä 

se olisi ollut myös mahdotonta toteuttaa siitä yksinkertaisesta syystä, että kaikkia asiakkaita 

ei tiedetä eikä kyetä tavoittamaan. Näin ollen kysely suoritettiin siis otantatutkimuksena.  

 

4.2.1 Otanta 

 

Otannalla tarkoitetaan pelkistetysti sitä, että kaikilla perusjoukon jäsenellä on yhtä suuri, 

sattumaan perustuva, mahdollisuus valikoitua otokseen. Jos havaintoyksiköiden valinta tapah-

tuu muulla tavoin kuin sattumanvaraisesti esimerkiksi harkinnanvaraisesti valikoiden, kutsu-

taan tällaista tutkimusaineistoa näytteeksi. Erilaiset otantamenetelmät voidaan ryhmitellä 

sen mukaan onko otannan tuloksena otos vai näyte. Otantamenetelmiä ovat todennäköisyy-

teen (tuloksena otos) perustuvat yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, osi-

tettu otanta, ryväsotanta sekä harkintaan (tuloksena näyte) perustuvat harkinnanvarainen 

otanta ja kiintiöotanta. (Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2011, 13; Holopainen & Pulkkinen 

2003, 31.)  

 

Kun otannan tuloksena on näyte, voi aineiston kerääjä valita tietoisesti tai tietämättään tie-

tynlaisia vastaajia. Jos näytteeseen mukaan tulevat valitsevat itse itsensä, niin tietyn mielipi-

teen omaavat voivat olla muita innokkaampia osallistumaan. Kyselytutkimuksissa näytteen 

perusteella ei pidä tehdä yleistyksiä perusjoukkoon tai ainakin yleistyksiin tulee suhtautua 

varovaisesti, sillä havaintoyksiköiden edustavuutta suhteessa perusjoukkoon ei voida taata. 

Näytteen osalta ei myöskään tiedetä havaintoyksikköjen todennäköisyyttä valikoitua aineis-

toon. Edellä mainitun mukaisesti määrällisessä tutkimuksessa suositaan otosaineistoja, koska 

niiden avulla pystytään tekemään paremmin tilastollisia yleistyksiä perusjoukkoon. (Taanila 

2012; Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto 2003.)   

 

Otannan osalta tässä tutkimuksessa jokaisella otantayksiköllä ei ollut yhtäläinen mahdollisuus 

valikoitua otokseen. Otokseen valikoituivat ne henkilöt, jotka sattuivat asioimaan myymälässä 

tutkimuksen keruun aikaan. Täten otannassa päädyttiin tarkkaan ottaen näytteeseen. Mitään 

sellaista menetelmää jolla olisi päädytty otokseen, ei voitu käyttää sillä perusjoukosta ei ole 

olemassa kattavaa rekisteriä, jonka avulla otanta olisi voitu esimerkiksi sattumanvaraisesti 

suorittaa. Tutkimusaihe osaltaan vaikutti keskeisesti siihen, että aineistosta muodostettiin 

näyte. Asiakaskokemuksia on tarkoituksenmukaista tiedustella tuoreeltaan eli tässä tapauk-

sessa juuri silloin, kun asiakas käy myymälässä.      

 

Tutkimuksen toteuttamista harkittiin sähköisessä muodossa, sillä se ei olisi vaatinut vastaus-

ten konkreettisen keräämisen osalta niin paljoa työtä kuin paperilomake. Sähköinen kysely-

muoto todettiin kuitenkin ongelmalliseksi otoksen muodostamisen ja sen edustavuuden näkö-
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kulmasta. Ensinnäkään asiakkaista ei ollut saatavissa sähköpostilistaa, jonka avulla heidät oli 

voitu tavoittaa. Täten ainoaksi vaihtoehdoksi olisi jäänyt laittaa kyselylinkki avoimesti yrityk-

sen kotisivuille. Haasteena olisi ollut se, kuinka saada ihmisiä reagoimaan vain yleisesti tarjol-

la olevaan linkkiin. Sähköisessä muodossa olisi ollut selvä riski näytteen edustavuudesta suh-

teen, sillä aineiston muotoutumiseen ei olisi voitu vaikuttaa lainkaan. Esimerkiksi nuoret vas-

taajat olisivat saattaneet painottua aineistossa ja täten luoda siitä iän osalta vinoutuneen. 

 

Lopulta yksinkertainen päätös oli valita kyselyn muodoksi paperiversiona toteutettu itse täy-

tettävä kyselylomake. Aineiston keruun suoritettiin harkinnanvaraisella otannalla Fasaanin 

myymälässä sekä myyntitapahtumassa käyneistä henkilöistä. Holopaisen ja Pulkkisen (2008, 

36) mukaan harkinnanvaraisessa otannassa havaintoyksiköt poimitaan harkintaa käyttäen kui-

tenkin siten, että pyritään mahdollisimman tasapuoliseen ja objektiiviseen tulokseen. Harkin-

nanvaraisella otannalla voidaan saada luotettavia tuloksia, kunhan tutkimuksen tekoon kiinni-

tetään huomiota ja tuloksia tulkitaan varovaisuutta noudattaen.  

 

Näytteen edustavuuden kannalta pyrittiin rajamaan haastateltavia asiakkaita mahdollisimman 

vähän. Esimerkiksi haastateltavia ei rajattu, sen mukaan tekivätkö he ostoksia vai eivät, kuin-

ka tuttu ostopaikka Fasaani heille oli tai kuinka asiantunteviksi he antiikin suhteen itsensä 

kokivat. Ulkoisten seikkojen kuten iän ja sukupuolen mukaan vastauksia pyrittiin saamaan 

tarkkaan asiakaskunnan rakenteesta olevien käsitysten mukaisesti.  

 

Ulkomaalaiset asiakkaat muodostivat yhden ryhmän, jota ei haastateltu. Heitä ei haastateltu 

siitä syystä, että lomake oli vain suomenkielinen. Englanninkielinen lomake olisi ollut haasta-

va, sillä asiakkaiden kielitaidosta ei ollut mitään takeita. Huomioiden ulkomaalaisten asiak-

kaiden rajallisuus, englanninkielisen lomakkeen rakentamista ei koettu tarkoituksenmukaisek-

si.  

 

4.2.2 Aineiston keruu 

 

Otantatutkimuksessa aineiston koko on aina merkittävä tekijä. Mitään oikeaa yleispätevää 

otoksen määrää ei voi kuitenkaan asettaa. Otoskoko riippuu aina perusjoukon koosta ja tutkit-

tavan ilmiön voimakkuudesta sekä käytettävissä olevista resursseista. Otokseen vaikuttaa 

suuresti perusjoukon heterogeenisuus, eli se missä määrin mitattavan ominaisuuden oletetaan 

vaihtelevan eri havaintoyksiköillä. Myös käytettävät tilastolliset analysointimenetelmät vai-

kuttavat osaltaan tarpeellisen otoksen suuruuteen. Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että otos 

on sitä parempi, mitä suurempi se on. Tämä pätee kuitenkin vain tiettyyn rajaan asti. Kun 

otoskokoa kasvatetaan, päädytään tietyssä vaiheessa siihen tilanteeseen, jossa suurikaan 

otoskoon kasvattaminen ei muuta otosta merkittävästi edustavammaksi. (Nummenmaa 2010, 

29–30; Valli 2010, 113–114.) 
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Yleisesti ottaen varteenotettavan aineiston rajana pidetään 50:tä. Jos kohderyhmä on suppea 

ja tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla, on riittävä otoskoko 100. Jos tutkimus keskittyy pe-

rusjoukon ryhmittelyyn ja niiden vertailuun tarvitaan 200–300 otos; jokaisessa ryhmässä tulisi 

olla vähintään 30 havaintoyksikköä. (Heikkilä 2008, 42–45.)  Opinnäytetutkimuksessa oli tar-

koituksena kuvata tutkimusilmiötä eli Fasaanin asiakunnan tyytyväisyyttä yleisellä tasolla ja 

havainnoida tyytyväisyyden keskeisiä piirteitä. Tavoitteena oli kerätä vähintään 100 havainto-

yksikön edustava otos.   

 

Opinnäytteen varsinainen aineiston keruun suoritettiin touko-kesäkuun 2013 aikana. Aineiston 

keruuseen valittiin Korkeavuorenkadun myymälän sekä Vasarlan myyntitapahtuman, koska 

niissä asiointi on vilkkaampaa kuin Lohjan myymälässä. Aineiston keruu aloitettiin 5.5 Vasar-

lan Vileenit -myyntitapahtumassa. Siellä kerätyksi saatiin vastauksia 29 kappaletta. Tämän 

jälkeen aineiston keruuta suoritettiin Helsingin myymälässä kaikkiaan kolmena lauantaina 

(11.5, 18.5 ja 8.6). Kyseisinä päivinä saatiin kerätyksi yhteensä 77 (36+23+18) vastausta. Vii-

meisen kerran aineiston keruuta suoritettiin 9.6 Vasarlan myyntitapahtumassa, josta kertyi 16 

vastausta.  

 

Vasarlassa 5.5 käytössä olleessa lomakkeessa (liite 1) oli havaittavissa joitakin selviä puuttei-

ta. Ensinnäkin se, että lomake oli yksinkertaisesti liian pitkä. Lomakkeessa oli myös valitetta-

vasti kolme sellaista kysymystä joiden muotoilu ei ollut toimiva. Yksi heikkous oli myös avoin-

ten kysymysten liian suuri määrä. Näistä huomioista tehtiin johtopäätös, että jatkoa ajatellen 

lomaketta oli syytä tiivistää sekä tarkentaa. Uusittu lomake (liite 2) todettiin toimivan en-

simmäistä versiota paremmin ja tuottavan esimerkiksi avointen kysymysten osalta sisällöltään 

runsaampia vastauksia. Täten uudempaa lomakeversiota saatettiin käyttää uudempaa jatkos-

sa kaikkien vastaajien osalta. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimuksen otos koostui kaksijakoisesti Helsingin myymälän 77 vastauk-

sesta sekä Vasarlan myyntitapahtumien 45 vastauksesta. Yhteensä näiden vastausten pohjalta 

asiakastutkimuksen näytteen otoskooksi kertyi 122. Näistä vastauksista 29 kerättiin ensimmäi-

sellä lomakeversiolla ja 93 saatiin uudemmalla lomakeversiolla. Huomioiden otoskoolle asete-

tun tavoitteen sekä käytössä olleet resurssit (aineistoa keräsi yksi henkilö) voi otoskokoon olla 

tyytyväinen. Saatu vastausmäärä mahdollisti tutkimusilmiön tarkastelun yleisellä kokonaista-

solla. Aineistosta voitiin myös tehdä vertailua esimerkiksi iän ja sukupuolen mukaan. 

 

4.2.3 Kyselylomake 

 

Kananen (2010, 93–94) painottaa, että lomakkeen suunnittelussa ja kysymysten asettelussa 

tulee olla huolellinen, sillä ne ovat perusta tutkimuksen onnistumiselle. Olennaista on, että 
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jokaisen vastaajan tulee ymmärtää kysymys samalla tavalla. Monimutkaiset lauserakenteet 

kasvattavat tulkinnanvaraisuutta ja lisäävät virhemahdollisuuksia sekä suuntavat huomiota 

varsinaisesta vastaamista itse kysymyksen ymmärtämiseen. Valli tiivistää (2010, 103–104) 

Kysymysten toimivuuden ja luotettavan tiedon tuottamisen kolmeen seikkaan: 1) Vastaajien 

tulee ymmärtää kysymykset oikein, 2) heillä tulee olla kysymysten edellyttämä tieto sekä 3) 

halu antaa kysymyksiin liittyvä tieto. 

 

Vastausten harkinta on yksi huomioitava seikka. Tärkeitä tietoja on syytä kysyä lomakkeen 

alkupuolella, sillä silloin vastauksia harkitaan tarkemmin kuin lopussa. Lomakkeen pituutta 

kannattaa myös aina miettiä huolellisesti. Liian pitkä lomake saa vastaajan luopumaan vas-

taamisesta ennen kuin hän edes kunnolla tutustuu siihen. Ylipäätään lomake tulisi suunnitella 

mahdollisimman tiiviiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen kysymyksen tarpeellisuutta tulisi 

tarkkaan harkita.  (Heikkilä 2004, 48–49; Valli 2010, 105–106.) 

 

Hyvän kyselylomakkeen kriteereitä: 

 

 Lomakkeen tulee olla ulkoasultaan siisti ja selkeä 

 Kysymysten pitää olla ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä 

 Kysymysten tulee olla neutraaleja eivätkä ne saa olla johdattelevia 

 Kysymysten pitää olla päteviä eli hyvin teoriasta johdettuja 

 Kysymykset tulee asettaa oikeassa suhteessa tutkimuskysymyksiin 

 Kysymysten tulee kattaa keskeiset tutkimuskysymykset  
mahdollisimman hyvin 

 

Taulukko 4: Kyselylomakkeen kriteerit  

 

Kyselylomakkeissa voidaan kysellä asioita monella eri tapaa: muun muassa avoimilla kysymyk-

sillä, valmiilla vastausehdoilla tai käyttämällä järjestysasteikollisia mittareita kuten Likertin 

asteikkoa tai Osgoodin asteikkoa. Asteikkotyyppisten kysymysten etuna on, että niiden avulla 

saadaan paljon tietoa pieneen tilaan. Heikkoutena puolestaan on se, ettei vastauksen paino-

arvoa pystytä sanomaan. Valmiissa vaihtoehdoissa on tärkeää, että vastaajalle löytyy aina 

oikea tai sopiva vaihtoehto. Tämä varmistetaan usein lisäämällä vaihtoehto ”muu, mikä?” 

Avointen kysymysten vahvuutena on mahdollisuus kerätä vapaasti vastaajien ideoita sekä sel-

vittää mielipiteitä perusteellisesti. Huonona puolena avoimissa kysymyksissä on se, että niihin 

helposti jätetään vastaamatta ja vastaukset ovat usein epätarkkoja. (Heikkilä 2008, 52–53; 

Valli 2010, 105–106.) 

 

Opinnäytteessä käytetty kyselylomake oli varsin vaihteleva ja kattava kokonaisuus, jossa oli 

käytössä monipuolisesti suljettuja (valmiit vastausvaihtoehdot sisältäviä) kysymyksiä, as-

teikollisia kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Kutakuinkin lomake jakaantui tasan siten, että 

noin kolmannes kysymyksistä oli kutakin aiemmin mainittua kysymystyyppiä. Asteikollisissa 

kysymyksissä oli käytössä yleinen Likert-asteikko, jolla tiedusteltiin tiettyjen asioiden tärkeyt-
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tä tai suhtautumista muun muassa tuotteita tai myymälää koskeviin erilaisiin väittämiin. 

Avoimilla kysymyksillä kerättiin puolestaan tietoa Fasaanissa asioinnista sekä asiakastarpeista.  

 

Rakenteeltaan lomakkeen alkuun sijoitettiin kysymykset taustamuuttujista, joita olivat ikä, 

sukupuoli sekä asuinkunta. Tämän jälkeen oli muutama kysymys liittyen Fasaanissa asiointiin. 

Sitten käsiteltiin tuotteisiin liittyviä seikkoja - ensin yleisesti ja sitten Fasaanin osalta. Tuot-

teiden jälkeen kerättiin tietoa palveluun ja myymälään liittyen. Loppupuolella lomaketta 

tiedusteltiin mahdollisia kokemuksia Fasaanin kotisivuista ja Facebook-sivustosta. Aivan lo-

pussa kerättiin vielä avoimesti yleistä palautetta. Ensimmäisessä lomakeversiossa oli lisäksi 

kysymyksiä kilpailijoihin liittyen. Uudemmasta lomakeversiosta jätettiin kilpailijoita koskevat 

kysymykset pois, sillä tutkimusongelman kannalta ne eivät olleet oleellisia. Yhteensä kolmen 

kysymyksen toimivuus havaittiin kyseenalaiseksi, joten ne oli tarpeellista poistaa toimivuu-

denkin näkökulmasta.  

 

Lomakkeen kysymysten asettelussa pyrittiin mahdollisimman huolelliseen ja tarkkaan valmis-

teluun. Esimerkiksi asteikollisissa kysymyksissä haluttiin välttää tunnetusti varsin ongelmalli-

seksi keskelle vastaamista. Lecklinin (2002, 123) näkemyksen mukaan yleisesti käytetyssä 5-

portaisen asteikon ongelmaksi voi muodostua profiilin tasapaksuus, sillä asiakkailla on taipu-

musta vastata neutraalisti asteikon keskelle.  Tässä kyselyssä keskimmäinen tulkinnanvarainen 

”ei samaa mieltä eikä eri mieltä” -tyyppinen vaihtoehto jätettiin yksinkertaisesti kokonaan 

pois. Suljetuissa kysymyksissä puolestaan pyrittiin huolellisesti kattamaan kaikki vaihtoehdot 

tarjoamalla vaihtoehto ”muu, mikä?”.   

 

Toimivan ja tarkoituksenmukaisen lomakkeen rakentamisessa kysymysten suunnittelua käytiin 

läpi yhdessä Fasaanin omistajien kanssa. Heillä oli lomakkeen suhteen muutamia toiveita, 

joita luonnollisesti kuunneltiin tarkasti. Ennen varsinaista vastausten keruuta lomaketta esi-

testattiin lomaketta muutamalla henkilöllä. Täten lomakkeen toimivuudesta saatiin erittäin 

tärkeää ja hyödyllistä tietoa ja kykenin muokkaamaan lomaketta ja parantamaan sen toimi-

vuutta. 

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Kyselyn tulokset on varsinaisesti käsitelty SPSS 18.0 tilasto-ohjelmalla. SPSS on monipuolinen 

tilastollisen tietojenkäsittelyn ohjelmisto, jonka avulla voidaan täyttää tavallisimmat tilastol-

lisen analyysin tarpeet sekä voidaan käyttää monipuolisesti vaativampiakin analyysimenetel-

miä. Tämän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten analysointiin SPSS tarjosi varsin hyvän 

lähtökohdan helppokäyttöisyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta. 
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SPSS:llä tuotettujen tulosten havainnointiin käytettiin Excel taulukkolaskentaohjelmaa. Sen 

avulla tehtiin kaikki tulososiossa esitettävät kuviot ja taulukot. Excelillä erilaisten palkki- 

sekä pylväsdiagrammien työstäminen oli helppoa ja tehokasta. Excelillä saatiin myös varsin 

kätevästi muokattua kuvioiden sekä taulukoiden ulkomuotoa. 

 

Tulososion analysoinnissa aineistoa kuvaillaan monipuolisesti esittäen frekvenssijakaumia ja 

prosenttiosuuksia. Aineistoa tarkastellaan myös ristiintaulukoimalla ja testaamalla käytetty-

jen taustamuuttujien suhdetta muun muassa väittämätyyppisiin kysymyksiin. Tuloksia esitel-

lään niin ikään tulkitsemalla sanallisesti tutkimuslomakkeessa olleita avoimia kysymyksiä.  

 

Huomioiden opinnäytetutkimukselle asetettu tarkoitus ja tutkimusongelma, ei tarkempiin 

analysointimenetelmiin kuten varianssi- ja regressioanalyysiin tai monimutkaisempiin moni-

muuttujamenetelmiin esimerkiksi faktori- tai ryhmittelyanalyysiin ollut tarkoituksenmukaista 

ryhtyä. Tutkimusaineiston koko ja rakenne osaltaan myös selvästi rajoittivat tilastollisen ana-

lysoinnin mahdollisuuksia. Esimerkiksi tilastollisen merkitsevyyden osalta testattiin yleistä 

khiin neliö-testiä, mutta sen antamat tulokset koettiin sen verran ongelmallisiksi, että niiden 

esittämisestä luovuttiin.     

 

5 Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa esitellään suoritetun asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia. Tulosten esitte-

lyssä pyritään selkeään ja johdonmukaiseen esitystapaan. 

 

5.1 Aineiston kuvailu 

 

Tulokset on jaoteltu osakokonaisuuksiin: taustatekijät, Fasaanissa asiointi, kilpailutekijät, 

tuotteet, palvelu, myyntipaikka sekä markkinointiviestintä. Tulosten kuvailussa edetään sa-

massa järjestyksessä kuin kyselylomakkeessa.  

 

5.1.1 Taustatekijät     

 

Asiakkaita määrittäviä taustatekijöitä olivat vastauspaikka, sukupuoli, ikä sekä asuinkunta. 

Taustatekijöiden osalta voidaan kokonaisuudessaan todeta, että käytössä olleisiin taustateki-

jöihin suhteutettuna aineisto muistuttaa kauppiaiden näkemystä sekä omia havaintojani Fa-

saanin asiakaskunnasta hyvin ja sitä voidaan pitää tältä osin edustavana.  
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 Kaikki (n=122) Miehet (n=42) Naiset (n=80) 

Vastauspaikka (n=122) 
    

 
Helsinki 63 % (77) 33 % (25) 67 % (52) 

 
Vasarla 37 % (45) 38 % (17) 62 % (28) 

Ikä (n=121) 
    

 
20–34 v. 38 % (44) 27 % (11) 41 % (33) 

 
35–54 v. 31 % (38) 32 % (13) 31 % (25) 

 
55–74 v. 31 % (39) 41 % (17) 28 % (22) 

     

Asuinkunta (n=120)  
  

Helsinki (n=76) Vasarla (n=44) 

 
Helsinki 53 % (64) 77 % (59) 11 % (5) 

 
Lohja 26 % (31) - 71 % (31) 

 
Muu Uusimaa 13 % (16) 11 % (8) 18 % (8) 

 
Muu Suomi 8 % (9) 12 % (9) - 

 

Taulukko 5: Vastaajien taustatekijät  

 

Kaikkinensa tutkimuksen otoskoko oli 122. Sukupuolen mukaan haastatelluista kaksi kolmas-

osaa (66 %) oli naisia ja yksi kolmasosa oli (34 %) miehiä.  Asiakaskyselyn vastauksia keräsin 

kahdesta eri paikasta: Helsingin myymälästä sekä Vasarlan myyntitapahtumasta. Vastauksista 

vajaa kaksi kolmannesta (63 %) kertyi Helsingistä ja reilu kolmannes (37 %) Vasarlasta. Vasta-

uspaikan suhteen sukupuolijakaumassa ei esiintynyt suurta eroa. (Taulukko 1.)  

 

Iän puolesta aineistosta muodostui hyvin heterogeeninen. Vastaajat asettuivat iältään 20 ja 

74 vuoden väliin siten, että niistä oli muodostettavissa esimerkiksi kolme varsin tasakokoista 

ikäryhmää. (Taulukko 1.) Tutkimusaineiston aineiston keskiarvo ikä oli 44,6 v. Vastausten 

mediaani ikä oli 44. Keskiarvon ja mediaanin läheisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että vas-

taajia oli keskiarvon molemmin puolin yhtä suuri määrä. Sukupuolen mukaan miehet olivat 

hieman iäkkäämpiä (ka 48,5 v.) kuin naiset (ka 42,7 v.).  

 

Asuinkunnan osalta haastatellut tulivat valtaosaltaan keräyspaikoilta eli Helsingistä ja Lohjal-

ta. Yhteensä 79 prosenttia vastaajista oli edellä mainituista kunnista. Vastauspaikan suhteen 

vastaukset olivat odotetunmukaisia: Helsingin haastatelluista suurin osa oli Helsingistä ja Va-

sarlassa (sijaitsee Lohjalla) enemmistö oli lohjalaisia. Lopuista vastauksista osa tuli lähikun-

nista muun muassa Espoosta sekä Vantaalta ja muualta Uudeltamaalta. Yksittäisiä vastauksia 

kertyi myös kauempaa kuten Imatralta, Tampereelta ja Rovaniemeltä.  
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Tulosten ristiintaulukoinnissa ikää ryhmitellään taulukon 1. mukaisesti: 20-34v. (nuoret), 35–

54v. (keski-ikäiset) ja 55–74v. (iäkkäät). Asuinkunnan mukaan vastaajat jakautuvat hyvin pit-

kälti vastauspaikan mukaisesti: Helsingissä valtaosa (%) vastaajista oli helsinkiläisiä ja Vasar-

lassa (sijaitsee Lohjalla) lohjalaisia (%). Ristiintaulukoinnissa käytetään taustamuuttujana 

vastauspaikkaa. 

 

5.1.2 Fasaanissa asiointi 

 

Varsinaisten taustatekijöiden lisäksi haastateltavilta kysyttiin muutama Fasaanissa käyntiä 

taustoittava kysymys. Ensinnäkin asioinnista tiedusteltiin tekijöitä, jotka vaikuttivat Fasaaniin 

tuloon. Yhtenä kohtana kysyttiin sitä onko vastaaja ennen käynyt Fasaanissa eli toisin sanoen 

kuinka tuttu Fasaani yrityksenä on.  Niin ikään kyselyssä pyrittiin selvittämään asiakkaiden 

ennakko-odotuksia sekä sitä kuinka hyvin ne vastasivat todellisia kokemuksia. Eräänä seikkana 

asiakkailta tiedusteltiin heidän ostoaikeitaan eli sitä ovatko he vain katselemassa vai onko 

heillä mielessä tarkempia tarpeita.    

 

 

 

Kuvio 9: Syy tulla Fasaaniin 

 

Reilu kolmannes (37 %) ilmoitti tulleensa vierailulle Fasaaniin, kun oli sattunut kulkemaan 

ohitse. Toinen merkittävä tekijä joka esiintyi käynnin taustalla, olivat aiemmat positiiviset 

kokemukset (31 %). Ystävien suosittelu eli niin sanottu word of mouth viestintä keräsi hieman 

vastauksia. Internetin ja mainonnan osuus jäi vähäiseksi. Jokin muu syy sai muutaman mai-

ninnan, esimerkiksi mainittiin lähellä asuminen. Kaikkiaan kysymykseen kertyi vastauksia 92 

kappaletta. Jotkut vastaajat mainitsivat kaksi kohtaa, joten yhteensä mainintoja kertyi 101.  
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Kaikki (n) Helsinki (n) Vasarla (n) 

On aiemmin asioinut Fasaanissa 83 % (101) 81 % (61) 89 % (40) 

Fasaani vastasi ennakko-odotuksia 89 % (103) 87 % (61) 91 % (41) 

On tarkempia ostoaikeita 41 % (41) 39 % (30) 44 % (11) 

 

Taulukko 6: Fasaanissa asiointi 

 

Vastaajista valtaosa (83 %) oli sellaisia asiakkaita, jotka olivat asioineet Fasaanissa aiemmin-

kin. Vastauspaikkojen osalta Vasarlan vastaajissa oli vielä hieman Helsinkiäkin enemmän niin 

sanottuja vanhoja asiakkaita. (Taulukko 2.) Tiedusteltaessa asiointia tarkemmin saatiin selvil-

le, että Helsingin vanhoista asiakkaista (83 %) suurin osa (72 %, n=42) oli henkilöitä, jotka 

ilmoittivat käyneensä myymälässä useita kertoja. Vasarlan vastaajista puolestaan selvisi, että 

55 prosenttia (n=24) oli vieraillut kyseisessä myyntitapahtumassa aiemmin. Kaiken kaikkiaan 

voidaan todeta, että kyselyaineisto painottui vahvasti vanhoihin asiakkaisiin.  

 

Tiedusteltaessa asiakkaiden ennakko-odotuksia Fasaanista avoimella kysymyksellä vastaajista 

noin kolmannes jätti kokonaan vastaamatta tai vastasi, ettei heillä ole minkäänlaisia ennakko-

odotuksia. Valtaosa saaduista vastauksista käsitteli tuotteita, joihin liitettiin useissa vastauk-

sissa valikoiman runsaus sekä laadukkuus. Hintojen suhteen vastauksissa oli hieman enemmän 

vaihtelua ja ennakko-odotuksissa ilmeni myös epäilyjä hintojen suhteen. Joissakin vastauksis-

sa viitattiin siihen, että Fasaani on tuttu paikka ja näin ollen tiedetään mitä odottaa. Eräissä 

vastauksissa myös viitattiin siihen, että odotuksena on mielenkiintoinen etsiskely sekä mah-

dollisten löytöjen tekeminen.     

 

Mielikuvien vastaavuuden osalta voidaan todeta, että asiakkaat kokivat varsin vahvasti odo-

tustensa olevan samansuuntaisia suhteessa kokemuksiinsa (Taulukko 2). Niissäkin muutamissa 

vastauksissa joissa todettiin mielikuvien muuttuneen, oli pääasiassa kysymys positiivisesta 

asetelmasta. Esimerkiksi liike olikin ollut paljon suurempi kuin asiakas oli alun perin luullut. 

Huomioitavaa vastausten osalta on se, että valtaosa vastaajista oli aiemmin asioinut Fasaanis-

sa ja toisaalta se ettei Fasaanissa ole markkinoinnin kautta erityisemmin panostettu imagon 

rakentamiseen. 

 

Selvitettäessä asiakkaiden ostoaikeita noin 40 prosenttia haastateltavista ilmoitti, että heillä 

on ainakin jonkinlaisia ostosuunnitelmia mielessä (Taulukko 2). Jonkin verran kysymyksessä 

ilmeni väljästi määriteltyjä vastauksia esimerkiksi ”sisustustavara” tai ”heräteostokset”. Sel-

laisten asiakkaiden osuus, jotka osasivat nimetä tarpeensa tarkkaan, oli noin viidennes. Ni-

mettyjen tarpeiden osalta ei noussut esiin mitään yllättävää. Vastauksissa oli laajalti mainin-
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toja Fasaanin valikoiman sisältyvistä eri tuotteista, kuten kristalliset väkiviinilasit, 1800-luvun 

lopun kertaustyylinen astiakaappi sekä kampauspöydän tuoli.  

 

5.1.3 Kilpailutekijät 

 

Kilpailusta kysyttiin yleisesti sisutus- ja antiikkitavaroiden osalta eri ominaisuuksien tärkeyttä. 

Tarkemmin selvitettiin eri kilpailutekijöiden tärkeyttä juuri Fasaanin osalta ja sitä mikä on 

kaikkien tärkein yksittäinen ominaisuus. 

 

 

 

Kuvio 10: Yleiset kilpailutekijät 

 

Yleisesti ottaen sisustus- ja antiikkitavaroiden osalta hintaa, laatua ja designia pidettiin tär-

keinä ominaisuuksina (Kuvio 1). Korkeaa laatua pidettiin tärkeimpänä ominaisuutena: 85 pro-

senttia asiakkaista piti sitä vähintään jokseenkin tärkeänä ominaisuutena. Mielenkiintoinen 

design ja edullinen hinta saivat niin ikään tärkeyden suhteen korkeat arviot (82 % ja 72 %).  

Tuotemerkki, imago, takuu & huolto sekä ostopaikka osoittautuivat selvästi vähemmän tär-

keiksi seikoiksi. Niitä piti tärkeinä tai jokseenkin tärkeinä alle puolet vastaajista. 
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Kuvio 11: Fasaanin kilpailutekijät  

 

Fasaanin osalta kaikki muut kilpailutekijät paitsi yrityksen imago arviointiin varsin tärkeiksi 

(Kuvio 2).  Kaksi kolmasosaa (67 %) piti tuotevalikoimaa tärkeänä tekijänä. Yli 90 prosenttia 

piti valikoimaa vähintään jokseenkin tärkeänä. Hintaa piti 89 prosenttia ja laatua 86 prosent-

tia ainakin jokseenkin tärkeänä. Asiakaspalveluakin piti arvossaan kolme neljästä (77 %) vas-

taajasta. Yrityksen imagon suhteen vastaukset jakaantuivat melko tasan niin, että noin puolet 

(53 %) piti sitä tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä. 

 

Tuoteväittämistä tärkeimpinä voidaan pitää kahta koko valikoimaa koskevaa väittämää: Tuo-

tevalikoiman monipuolisuus ja hinta-laatusuhteen taso. Näitä väitteitä tarkasteltiin tarkem-

min ristiintaulukoimalla 
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Tuoteominaisuus Hinta (n) Valikoima (n) Laatu (n) Palvelu (n) 

Kaikki (n=85 ) 20 % (17) 55 % (47) 21 % (18) 4 % (3) 

Vastauspaikka      

Helsinki (n=60) 17 % (10) 63 % (38) 20 % 12 - 

Vasarla (n=25) 28 % (7) 36 % (9) 24 % (6) 12 % (3)  

Sukupuoli     

Miehet (n=29) 17 % (5) 59 % (17) 21 % (6)  3 % (1) 

Naiset (n=56) 21 % (12) 54 % (30) 21 % (12) 4 % (2) 

Ikä       

20-34v. (n=36) 14 % (5) 64 % (23) 19 % (7) 3 % (1) 

35-54v. (n=27) 19 % (5) 59 % (16) 19 % (5) 4 % (1) 

55-74v. (n=22) 32 % (7) 36 % (8) 27 % (6) 5 % (1) 

 

Taulukko 7: Fasaanin tärkein kilpailutekijä 

 

Tuotevalikoimaa pidettiin Fasaanin tärkeimpänä kilpailutekijänä. Yli puolet (55 %) nimesi sen 

tärkeimmäksi tekijäksi. Hinta ja laatu arvioitiin kutakuinkin yhtä usein Fasaanin tärkeimmäksi 

ominaisuudeksi (20 % vastauksista). Asiakaspalvelun nosti puolestaan tärkeimmäksi kilpailute-

kijäksi vain 4 % vastaajista. Vastauspaikan suhteen on havaittavissa, että Helsingissä tuoteva-

likoima nousi merkittävästi tärkeimmäksi kilpailutekijäksi (Taulukko 3). Vasarlassa ominai-

suuksien tärkeys näyttäisi jakautuvan tasaisemmin. Toisaalta Vasarla vastausmäärät ovat sen 

verran pieniä, että niitä voi pitää ainoastaan suuntaa-antavina.  

 

Sukupuolen mukaan ominaisuuksien arvioinnissa ei havaittu juuri lainkaan eroa. Iän puolesta 

havaittavissa oli, että nuorilla (20-34v.) sekä keski-ikäisillä (35-54v.) tuotevalikoimaa nousi 

selvästi merkittävimmäksi (n. 60 %) ominaisuudeksi. Iäkkäiden (55-74v.) vastaajien osalta 

tärkein ominaisuus jakaantui huomattavasti tasaisemmin (tuotevalikoima 36 %).   

  

5.1.4 Tuotteet  

 

Tuotteiden osalta kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden suhtautumista erilaisiin tuoteväittämiin, 

jotka koskivat tuotevalikoimaa, tuotteiden hintaa ja laatua sekä hinta-laatusuhdetta. Asiak-

kailta kysyttiin myös tarkempaa mielipidettä Fasaanin hintatasosta sekä kerättiin tietoa eri 

tuoteryhmien kiinnostavuudesta.    
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Kuvio 12: Tuoteväitteet 

 

Erilaisten tuoteväittämien osalta kertyi positiivisia tuloksia. Yhteensä kuudesta väitteestä 

saatiin kaikista tulokseksi, että vähintään puolet vastaajista oli samaa tai jokseenkin samaa 

mieltä väitteen kanssa. Varsin hyviä arvioita saatiin etenkin tuotevalikoiman monipuolisuutta 

ja antiikkitavaran laatua koskevista väitteistä. Molemmissa kohdin 85 prosenttia asiakkaista 

oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Selvimmin eri mieltä oltiin huonekalujen hintatasoa 

koskevan väitteen kanssa. 44 prosenttia oli vähintään jokseenkin eri mieltä siitä, että huone-

kalujen hinnat olisivat sopivalla tasolla. Toisaalta 51 prosenttia oli kuitenkin tässäkin kohdin 

samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Hinta-laatusuhdeväitteen tuloksena oli, että kaksi kol-

masosaa (69 %) haastateltavista oli ainakin jokseenkin samoilla linjoilla siitä että hinta-

laatusuhde on kohdallaan. Neljännes (26 %) oli eri tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. 

 

Tuoteväittämistä tärkeimpinä voidaan pitää kahta koko valikoimaa koskevaa väittämää: Tuo-

tevalikoiman monipuolisuus ja hinta-laatusuhteen taso. Näitä väitteitä tarkasteltiin tarkem-

min ristiintaulukoimalla 
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 Tuotevalikoima on monipuolinen 

Sukupuoli Mies (n=38) Nainen (n=74)  

Samaa tai jokseenkin samaa mieltä 79 % (30) 92 % (68)  

Eri tai jokseenkin eri mieltä 21 % (8) 5 % (4)  

Ei osaa sanoa - 3 % (2)  

Ikä 20-30v. (n=41) 34-54v. (n=36) 55-74v. (n=34) 

Samaa tai jokseenkin samaa mieltä 93 % (38) 86 % (31) 82 % (28) 

Eri tai jokseenkin eri mieltä 7 % (3) 11 % (4) 15 % (5) 

Ei osaa sanoa - 3 % (1) 3 % (1) 

 

Taulukko 8: Tuotevalikoiman monipuolisuus 

 

Tuotevalikoiman monipuolisuuden suhteen naiset sekä miehet antoivat varsin hyviä arvioita. 

Naiset antoivat vielä asteen miehiä paremman arvion. Yli 90 prosenttia naisista piti tuotevali-

koimaa monipuolisena. Iän mukaan kaikissa kolmessa ryhmässä kertyi oikein hyviä vastauksia. 

Jokaisessa ryhmässä oltiin yli 80 prosenttisesti sillä linjalla, että tuotevalikoima on ainakin 

jokseenkin monipuolinen. Kaikkein eniten valikoimaa piti monipuolisena nuoret vastaajat.        

   

 Hinta-laatusuhde on kohdillaan 

Sukupuoli  Mies (n=38) Nainen (n=72)  

Samaa tai jokseenkin samaa mieltä 71 % (27) 68 (49)  

Eri tai jokseenkin eri mieltä 23 (9) 27 % (19)  

Ei osaa sanoa 5 % (2) 6 % (4)  

Ikä 20-30v. (n=41) 34-54v. (n=36) 55-74v. (n=33) 

Samaa tai jokseenkin samaa mieltä 71 % (29) 56 % (20) 82 % (27) 

Eri tai jokseenkin eri mieltä 20 % (8) 41 % (16) 15 % (5) 

Ei osaa sanoa 10 % (4) 3 % (1) 3 % (1) 

 

Taulukko 9: Hinta-laatusuhteen taso  

 

Hinta-laatusuhteesta miehet ja naiset antoivat käytännössä katsoen saman arvion. Miehissä 

sekä naisissa kaksi kolmasosaa oli ainakin jokseenkin sitä mieltä, että tuotteiden hinta-

laatusuhde on kohdillaan. Ikään suhteutettuna keski-ikäiset suhtautuivat hinta-

laatusuhteeseen tiukimmin. Keski-ikäisistä 41 prosentin mielestä hinta-laatusuhde ei ollut 

kohdillaan. Suotuosin suhtautuminen hinta-laatuun oli iäkkäillä vastaajilla. Samaa tai jok-

seenkin samaa mieltä iäkkäistä oli neljä viidestä (82 %). 
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Hintataso Halpa (n) Edullinen (n) Keskitaso (n) Hintava (n) Kallis (n) 

Kaikki (n=117 ) 3 % (4) 17 % (20) 54 % (63) 20 % (23) 6 % (7) 

Vastauspaikka       

Helsinki (n=76) - 7 % (5) 55 % (42) 29 % (22) 9 % (7) 

Vasarla (n=41) 10 % (4) 37 % (15) 51 % (21) 2 % (1) - 

Sukupuoli       

Miehet (n=41) 5 % (2) 24 % (10) 49 % (19) 20 % (8) 5 % (2) 

Naiset (n=76) 3 % (2) 13 % (10) 58 % (44) 20 % (15) 7 % (5) 

Ikä       

20-34v. (n=40) - 13 % (5) 50 % (20) 25 % (10) 13 % (5) 

35-54v. (n=39) 5 % (2) 15 % (6) 56 % (22) 18 % (7) 5 % (2) 

55-74v. (n=37) 5 % (2) 22 % (8) 57 % (21) 16 % (6) - 

 

Taulukko 10: Yleinen hintataso 

 

Fasaanin yleinen hintataso koettiin keskitasoisena. Yli puolet (54 %) haastatelluista oli sitä, 

mieltä että hinnoittelu on keskitasoa. 26 % vastaaja arvioi hintatason keskitason yläpuolelle. 

Keskitason alapuolelle hintatason puolestaan asetti 20 % vastaajista. Kaikkien vastausten 

(n=117) keskiarvo asettuu lähelle keskitasoa eli kolmea (3,08). Tarkasteltaessa hintatasoa 

vastauspaikan mukaan huomataan, että Helsingissä yleinen hintataso koettiin keskiarvoltaan 

(3,41) selkeästi korkeampana. Vasarlassa hintataso arvioitiin keskiarvoltaan (2,46) huokeam-

maksi.  

 

Ristiintaulukoimalla hintatasoa iän ja sukupuolen mukaan havaitaan, että muuttujat vaikutti-

vat jonkin verran arvioihin. Sukupuoli vaikutti siten, että miehet (ka 2,95) pitivät hintatasoa 

naisiin (ka 3,14) verrattuna hieman alhaisempana. Ikä puolestaan vaikuttaisi olevan yhteydes-

sä hintatasoon siten, että nuoremmat kokevat hintatason korkeammaksi. nuorten keskiarvo oli 

3,38, keski-ikäisten 3,03 ja iäkkäämpien matalin 2,84.  
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Kuvio 13: Tuoteryhmien kiinnostavuus 

 

Tuoteryhmien osalta tiedusteltiin sitä mistä tuoteryhmistä ollaan ylipäätään kiinnostuneita ja 

mikä yksittäinen ryhmä koetaan kaikkein kiinnostavimpana. Kaikkinensa asiakkaiden kiinnos-

tus jakautui melko tasaisesti. Huomioiden vastauspaikan mukaiset hieman erilaiset vastaus-

vaihtoehdot, niin kaikki tuoteryhmät saivat osakseen ainakin pientä kiinnostusta. Toisaalta 

mikään ryhmä ei yksinään kerännyt kovin suurta osuutta (yli 20 %) haastateltujen kiinnostuk-

sesta.  

 

Eniten kiinnostusta (n=399) keränneet tuoteryhmät olivat tuolit ja pöydät sekä astiat, kupari 

ja hopea (19 %). Kaapit ja lipastot keräsivät kolmanneksi eniten kiinnostusta (15 %). Kolme 

eniten kiinnostusta saaneen tuoteryhmän osalta voidaan todeta, että vähintään joka toinen 

vastaaja oli niistä kiinnostunut. 

 

Helsingin osalta astioiden sekä yleisten huonekalujen lisäksi valaisimet keräsivät mukavasti 

kiinnostusta (n. 40 % vastaajista). Vasarlan osalta puolestaan sisustushuonekalut saivat osak-

seen kiinnostusta. Vertailtaessa iän ja sukupuolen vaikutusta kiinnostukseen havaittiin varsin 

pieniä eroja. Ainoana pienenä erona voidaan mainita, että sisustustuotteiden osalta nuoret 

tuntuisivat olevan hieman kiinnostuneempia. Tarkemman ristiintaulukoinnin tarkastelu ei ole 

järkevää, sillä vastausmäärät ovat sen verran pieniä.  
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Kaikista kiinnostavinta tuoteryhmää tiedusteltaessa kertyi vastauksia niukalti (n=73). Esimer-

kiksi Vasarlan vastaajista alle puolet (n=17) vastasi kysymykseen. Kiinnostavimmaksi ryhmäksi 

arvioitiin astiat, kupari ja hopea (27 %) Huonekalujen osalta kiinnostavin ryhmä oli tuolit ja 

pöydät (19 %).  

 

Tuotevalikoimasta oli myös kaksi avointa kysymystä. Asiakkailta tiedusteltiin mitä tuotteita 

he toivoisivat valikoimaan enemmän tai vähemmän. Lisäksi kysyttiin mitä uusia tuotteita he 

mahdollisesti haluaisivat Fasaaniin. Kysymyksenasettelu oli ilmeisesti epäselvä, sillä jotkin 

vastaukset jättivät tulkinnanvaraa siinä, että halusiko asiakas mainitsemaansa tuotetta vali-

koimaan vähemmän vai enemmän. Avoimiin kysymyksiin antoi vastauksia vajaa puolet haasta-

telluista. Vastaukset olivat kauttaaltaan vaihtelevia ja mainintoja tuli hyvin monista eri tuot-

teista aina ruosteisista astian osista kustavilaispöytiin sekä vinyyli- ja LP-levyistä vanhoihin 

rahoihin ja mitaleihin. Yksittäisistä tuotteista nousi ainoana esiin valaisimet, jotka saivat 10 

mainintaa (uusi tuote/lisää valikoimaan).   

 

5.1.5 Asiakaspalvelu  

 

Asiakaspalvelusta kysyttiin käyttökokemuksista sekä palveluntarpeesta. Aiempaa kokemusta 

Fasaanin palvelusta oli kahdella kolmesta (68 %) vastanneesta. 26 prosenttia (n=29) vastan-

neista puolestaan koki tarvetta henkilökohtaiselle palvelulle. Jatkokysymyksenä tiedusteltiin 

avoimesti, minkälaiselle palvelulle on tarvetta. Monissa vastauksista mainittiin tavalla tai 

toisella tarve asiantunteviin tuotetietoihin. Muutamassa vastauksessa oli mainintaa aktiivises-

ta ja ystävällisestä palvelusta. 
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Kuvio 14: Palveluominaisuudet 

 

Asiakaspalvelun luonnetta arvioitaessa selvästi yli puolet haastatelluista oli asiakaspalvelun 

kaikkien eri ominaisuuksien suhteen ainakin jokseenkin samaa mieltä. Eniten tyytyväisyyttä 

saivat osakseen asiakaspalvelun ystävällisyys (91 %) sekä asiantuntemus ja luotettavuus (84 

%).  Asiantuntijuus sekä asiakaslähtöisyys keräsivät molemmat yli 70 % tyytyväisyyden. Asia-

kaspalvelun aktiivisuuden suhteen esiintyi eniten eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä olevia 

mielipiteitä. Vajaa kolmannes (31 %) vastaajista ei pitänyt palvelu aktiivisena.   

 

5.1.6 Myyntipaikka 

 

Myyntipaikan suhteen selvitettiin haastateltavien suhtautumista erilaisiin väittämiin, jotka 

liittyivät muun muassa sijaintiin, aukioloihin sekä palvelun tarjontaan.    

 

   

Kuvio 15: Myymäläväitteet (Helsinki) 

  

Myymälää koskeviin väitteisiin suhtauduttiin varsin tyytyväisesti. Vastaajat olivat erityisen 

tyytyväisiä liikkeen sijaintiin. Melkeinpä kaikki vastaajat (98 %) olivat vähintään jokseenkin 

samaa mieltä, että liikkeen sijainti on hyvä. Myös myymäläympäristöä (89 % vähintään jok-

seenkin samaa mieltä), tuotteiden esillepanoa (83 %) ja hintatietojen merkitsemistä (83 %) 

sekä aukioloaikoja (80 %) pidettiin onnistuneina. Palvelun tarjoamista koskeva väittämä oli 

ainoa, jossa eri tai jokseenkin eri mieltä olevien osuus nousi huomioitavalle tasolle. Neljännes 

vastaajista (25 %) koki palvelun tarjonnan riittämättömäksi. 
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Kuvio 16: Tapahtumaväitteet (Vasarla) 

 

Myyntitapahtumasta kertyi yhtä lailla oikein positiivisia arvioita. Korkeimman tyytyväisyyden 

keräsivät tapahtuman ympäristöä sekä ajankohtaa koskevat väittämät. Tapahtumaympäristöä 

sekä tapahtuman ajankohtaa piti sopivana 90 % vastanneista. Useampi kuin neljä viidestä 

vastaajasta piti myös tapahtuman sijaintia hyvänä ja helposti löydettävänä. Niin ikään tuot-

teiden esillepanoon ilmaisi tyytyväisyytensä valtaosa (87 %) vastaajista. Hintatietojen selkeys 

sai osakseen ainoana väittämänä huomiotavan määrän eri mielisyyttä: vähintään jokseenkin 

tyytymättömiä oli neljännes (26 %) vastaajista. 

 

5.1.7 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestinnän osuudessa asiakkailta kysyttiin heidän yleisesti käyttämistään tiedon-

hankintakanavista. Fasaanin viestintäkanavista tiedusteltiin kysymyksillä ”Oletko käynyt Fa-

saanin kotisivuilla?” ja ”Oletko käynyt Fasaanin facebook-sivuilla?”. 33 prosenttia (n=40) vas-

taajista oli tutustunut yrityksen kotisivuihin ja 7 prosenttia (n=9) facebook-sivuihin. Face-

book-sivusta saatiin niin vähän vastauksia, että niiden arviointi ei ole tarkoituksenmukaista. 

Kotisivujenkin osalta havainnot jäivät sen verran niukoiksi, että prosenttijakaumien esittämi-

nen ei ole mielekästä. Alla olevat arviot kuvataan siis lukumäärinä.  
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Kuvio 17: Antiikin ja sisustuksen tiedonhankintakanavat 

 

Vastauksia saatiin 113 kappaletta. Monet vastaajat mainitsivat käyttävänsä monia eri tapoja 

tiedonhankintaan, joten mainintoja kertyi yhteensä 240. Kirjat & lehdet osoittautuivat kaik-

kein käytetyimmäksi kanavaksi. Internet oli toiseksi käytetyin kanava. Näitä tiedonhankinta-

kanavia ilmoitti käyttävänsä yli puolet vastaajista. 40 prosenttia vastaajista mainitsi alan 

liikkeet ja kolmannes kertoi käyttävänsä tuttavapiiriään. Messut ja tapahtumat mainitsi vii-

dennes vastaajista. Muu kohdan yksittäisiä mainintoja oli esimerkiksi se, että on itse asiantun-

tuja. 

 

 

 

Kuvio 18: Kotisivujen ominaisuudet 

 

Kotisivut keräsit vaihtelevaa palautetta. Peruselementeiltään sivut saivat hyvää palautetta. 

Suurin osa vastaajista piti ainakin jokseenkin ulkoasua siistinä (n=25) ja rakennetta selkeänä 

(n=21). Kotisivujen sisällön arvioinnissa oli vastauksissa enemmän erimielisyyttä: 10 vastaajaa 
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eivät pitäneet kotisivujen sisältöä aktiivisena ja ajankohtaisena ja 12 vastaajaa pitivät tietoja 

puutteellisena. Huomioitavaa näiden kysymysten osalta on, että osa vastaajista ei osannut 

vastata kysymykseen.   

 

Kotisivujen ja facebook-sivuston sisällöstä kysyttiin myös avoimella kysymyksellä. Haastatel-

luista neljännes (26 %) vastasi kysymykseen, jossa tiedusteltiin millaista sisältöä pidetään 

tarpeellisena. Poikkeuksetta vastauksissa nousi esiin tarve ajanmukaisiin tuotetietoihin. Eri-

tyisen tärkeänä pidettiin tietoja sekä kuvia uusista tuotteista. Oikeastaan kaikki vastaukset 

nivoutuivat tuotetietoihin (uudet tuotteet, hinnat, kuvat). Muutamissa vastauksissa oli lisäksi 

mainintaa aukioloista. 

 

Lomakkeen lopussa oli avoin kysymys, jolla kerättiin yleistä palautetta. Vastauksia kertyi noin 

kolmannekselta vastaajista. Saatu palaute oli pääosin hyvin positiivista. Laaja valikoima, ys-

tävällinen palvelu ja hyvä sijainti saivat runsaasti mainintoja. Fasaania kiiteltiin siitä, että on 

hienoa että tämänkaltaisia liikkeitä on ylipäätään olemassa. Ilmapiiriä pidettiin mukavan ren-

tona ja hyvää palautetta saatiin myös siitä, että asiointi on helppoa kun saa rauhassa kierrellä 

ja katsella. Toisaalta muutamassa vastauksessa toivottiin puolestaan aktiivisuutta asiakkaan 

suuntaan ja eräällä vastaajalla oli vaikeuksia löytää myyjää. Kaikkinensa negatiivista palau-

tetta saatiin vähän. Yksittäisiä tällaisia mainintoja olivat: ”tuotteisiin hinnat esiin”, ”osa ta-

varoista piilossa”, ”siisteyttä voisi kohentaa” sekä ”myyntitila kylmä viileänä päivänä”. Yksi 

haastateltava kertoi tulleensa vuosia sitten ”huijatuksi” Fasaanissa ja olevansa nykyisin varo-

vaisempi.  

 

6 Johtopäätökset  

 

Tässä luvussa estellään asiakastyytyväisyyskyselyyn tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. Kappa-

leessa esitellään johtopäätöksiä tutkimuksen tutkimusongelman ja tutkimuksen tarkoituksen 

mukaisesti. Ensinnäkin tyytyväisyydestä tarkastellaan kokonaisuudessaan yleistä asiakastyyty-

väisyyden tasoa. Tämän jälkeen tutkaillaan tarkemmin asiakkaiden tyytyväisyyttä eri osa-

alueisiin, joita ovat tuotteet, palvelu, myyntipaikka sekä markkinointiviestintä. 

 

Tutkimuksen tarkoituksenmukaisuuden kannalta punaisena lankana on se, että johtopäätöksil-

lä pyritään vastaamaan tutkimukselle asetettuihin ongelmiin. Tämän opinnäyte käsitteli asia-

kastyytyväisyyttä ja sen varsinainen tutkimusongelma oli: 

  

 Miten tyytyväisiä Fasaani Antikin asiakkaat ovat kokonaisuudessaan yrityksen toimin-

taan? 

 

 



 61 

Tutkimusongelman tarkemmat osaongelmat olivat:  

 

- Millaisia yritykseen liittyviä ennakko-odotuksia asiakkailla on?  

- Mikä on asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen tuotevalikoimaan? 

- Millaiseksi muut tyytyväisyystekijät (asiakaspalvelu, myymälä ja markkinointiviestin-

tä) arvioidaan? 

 

6.1 Asiakastyytyväisyys 

 

Kyselytutkimuksen asiakastyytyväisyyttä koskevat väittämät voidaan jakaa neljään eri osa-

alueeseen: tuotteet, palvelu, myyntipaikka sekä markkinointiviestintä. Kaikkinensa tutkimuk-

sessa tuotteisiin sekä myyntipaikkaan liittyviä väittämiä oli molempia yhteensä 6. Tuoteväit-

tämät jakautuvat siten, että 2 väittämää koski niin tuotteiden laatua kuin tuotteiden hintoja. 

Yksi väite oli tuotevalikoimasta ja yksi hinta-laatusuhteesta. Myyntipaikan suhteen väittämillä 

tiedusteltiin suhtautumista paikan asianmukaisuuteen, paikan sijaintiin, tuotteiden esille-

panoon ja hintatietoihin. Palvelusta puolestaan esitettiin 5 väitettä. Nämä väittämät koskivat 

palvelun eri luonteita: luotettavuutta, ystävällisyyttä, aktiivisuutta, asiantuntevuutta sekä 

asiakaslähtöisyyttä 

 

Myyntipaikan suhteen väittämät hieman vaihtelivat riippuen vastauspaikasta. Vasarlan myyn-

titapahtuman ja Helsingin myymälän suhteen väittämiä oli käytännön eroista johtuen tarkoi-

tuksenmukaista muokata hieman erilaisiksi. Kokonaistyytyväisyyttä arvioitaessa kaikista myyn-

tipaikkaväittämistä muodostettiin yksi yhteinen keskiarvo.  Markkinointiviestinnän eli käytän-

nössä katsoen kotisivujen ja facebookin osalta vastauksia kertyi sen verran niukalti (33 vasta-

usta), että niitä ei huomioitu varsinaisen kokonaistyytyväisyyden laskennassa.   

 

Asiakastyytyväisyyskyselyssä oli varsinaisissa tyytyväisyyteen liittyvissä kysymyksissä käytössä 

neliportainen Likert-asteikko. Vastausten tulkinta määriteltiin siten, että 4 oli samaa mieltä, 

3 jokseenkin samaa mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä ja 1 eri mieltä. Tämän asteikon mukaisesti 

vastauksista laskettiin eri osa-alueille keskiarvot, joista voitiin muodostaa yksi kokonaistyyty-

väisyyttä kuvaava keskiarvo.  
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Osa-alue keskiarvo 

Tuotteet 3,03 

Palvelu 3,25 

Myyntipaikka 3,42 

Kaikki 3,23 

 

Taulukko 11: Väitteiden osa-alueiden keskiarvot 

 

Yllä olevasta taulukosta voidaan todeta tuote-, palvelu- sekä myyntipaikkaväittämien keskiar-

vojen muodostaman kokonaistyytyväisyyden olevan 3,23. kokotyytyväisyyden arvo on tulkitta-

vissa siten, että vastaajat olivat kaiken kaikkiaan väittämien kanssa melko tarkalleen jok-

seenkin samaa mieltä. Kokonaistyytyväisyyden taso asettuu kutakuinkin täysin samaa mieltä 

(4) ja neutraalin keskikohdan (2,5) puoliväliin. 

     

Kyselyn väittämät oli muotoiltu siten, että niiden kanssa samaa mieltä oleminen viittasi tyy-

tyväisyyteen (esimerkiksi antiikkitavara on hyväkuntoista) ja puolestaan eri mieltä oleminen 

viestitti tyytymättömyydestä. Kokonaistyytyväisyyden ollessa 3,23 voidaan selkeästi todeta 

tyytyväisyyden olevan hyvällä tasolla eli toisin sanoen asiakkaat näyttävät olevan suhteellisen 

tyytyväisiä. Kaikkinensa tulokset viittaavat asiakastyytyväisyyden olevan hyvällä mallilla, eikä 

tarvetta sen suuremmille muutoksille näytä olevan. 

 

Yhtenä olennaisena asiakastyytyväisyyteen vaikuttavana tekijänä kyselyssä selvitettiin asiak-

kaiden ennakko-odotuksia liittyen Fasaaniin. Tältä osin voidaan todeta, että yleisesti ottaen 

asiakkaiden ennakko-odotukset liittyivät vahvasti laadukkaaseen ja monipuoliseen tuotevali-

koimaan. Kokonaisuudessaan asiakkailla tuntui olevan varsin oikeanlaisia ennakko-odotuksia, 

sillä valtaosa asiakaista oli sitä mieltä, että Fasaani vastasi heidän odotuksiaan. Yrityksen 

kannalta mielikuvia voidaan niin ikään pitää oikein sopivina sekä odotetunkaltaisena. Tulosta 

voidaan pitää siinä mielessä luonnollisena, ettei Fasaanissa ole erityisemmin panostettu 

markkinointiin eikä täten ennakko-odotuksiin ole aktiivisesti pyritty vaikuttamaan.   

 

Yleiset tekijät kuten toimiala ja liikeidea sekä asiakkaiden kokemukset ja suusta suuhun -

viestintä asettavat imagon tietylle tasolle, jota ei Fasaanin toimesta olekaan järkevää pyrkiä 

enää liiemmin nostamaan. Näin vältytään asettamasta imagotasoa turhan korkeaksi, joka 

puolestaan saattaisi johtaa asiakkaiden yliodotustilanteeseen ja sitä kautta aiheuttaa kieltei-

sen kokemuksen. Kaikkinensa voidaan todeta viitaten Ropen & Pölläsen tyytyväisyysasteisiin, 

että asiakkaiden odotukset sekä kokemukset muodostavat varsin sopuisan tasapainotilanteen.   
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Kyselyssä tiedusteltiin myös yleisesti asiakkaiden näkemyksiä sisustus ja antiikkitavaroiden eri 

ominaisuuksien tärkeyttä. Yleisesti tuotteen korkeaa laatua pidettiin kaikkein tärkeimpänä 

ominaisuutena. Tiedusteltaessa ominaisuuksia juuri Fasaanin näkökulmasta tuotevalikoima 

arvioitiin tärkeimmäksi tekijäksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tuotetekijöillä, kuten 

laadukkuudella ja valikoiman monipuolisuudella on siis erityisen keskeinen rooli asiakkaiden 

kokemuksissa ja asiakastyytyväisyyden muodostumisessa. 

 

6.1.1 Tyytyväisyys tuotetekijöihin  

 

asiakastyytyväisyyttä yksityiskohtaisemmin eri osa-alueittain tarkasteltuna voidaan tyytyväi-

syyden todeta olevan laaja-alaisesti ja tasaisesti positiivisella tasolla. Väittämien joukossa ei 

ole yhtään sellaista väitettä, jonka kanssa oltaisiin enemmän eri kuin samaa mieltä. Havain-

nollistaen voidaan sanoa, että kaikkien väitteiden keskiarvot ovat yli keskikohdan  

(2,5). Kaikkinensa väitteistä ei siis sinällään nouse esiin oikeastaan mitään erityistä taikka 

hälyttävää. Päinvastoin asiakkaiden arviot viestivät tyytyväisyyden olevan melko korkealla 

tasolla kautta linjan.     

 

Tuotteista kyselyssä kerättiin tietoa monipuolisesti väittämillä sekä muutamilla muilla esi-

merkiksi hinnoittelua ja valikoimaa koskevilla kysymyksillä. Kokonaisuudessaan väitteiden 

osalta esiintyi hieman vaihtelua, mutta yhteisesti voidaan todeta asiakkaiden olevan ainakin 

melko tyytyväisiä Fasaanin tuotevalikoimaan. Väittämien joukosta erottautuivat tuotevalikoi-

man monipuolisuutta sekä huonekalujen hintatasoa koskevat väittämät. Tuotevalikoimaan 

monipuolisuudesta oltiin vahvasti samaa mieltä ja tältä osin voidaan asiakkaiden katsoa ole-

van oikein tyytyväisiä. Tuotteista heikoimman arvion vastaajat antoivat puolestaan huoneka-

lujen hintatasolle. Sen osalta näkemykset jakaantuivat melko lailla puoliksi ja näin ollen huo-

nekalujen hintatasoon oltiin vähiten tyytyväisiä.  

 

Huonekalujen hinta-arvioita on hyvä suhteuttaa yleisen hinta-laatusuhteen väittämään. Tässä 

valossa tarkasteltuna huonekalujen hinnoittelu vaikuttaa sopivilta, eikä sen suhteen ole syytä 

sen suurempaan huoleen. Tulevaisuutta silmällä pitäen on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että 

hintakorotusten suhteen sopii olla maltillinen. Toisaalta tässä kohdin on hyvä muistaa myös se 

lähtökohta, että Fasaanin tuotteet eivät varsinaisesti kuulu mihinkään halpaan hintakategori-

aan. Täten on siis melko luonnollista, etteivät ne saakaan erityisen hyviä hinta-arvioita.      

 

Tuotteiden osalta joitakin kysymyksiä tutkailtiin tarkemmin ristiintaulukoimalla niitä tausta-

muuttujien kanssa. Kaikkinensa ristiintaulukoinnin osalta oli havaittavissa se, että erillisillä 

vastauspaikoilla ja niiden vastaajaprofiililla oli vaikutusta vastauksiin. Esimerkiksi nuoret piti-

vät tuotteiden hintatasoa jonkin verran korkeampana kuin vanhemmat vastaajat. Tämä on 

pitkälti selitettävissä sillä, että Helsingistä (korkeamman hintatason tuotteita) kertyi suhtees-



 64 

sa enemmän nuoria vastaajia kun taas Vasarlasta (halvempaa pientavaraa) saatiin enemmän 

iäkkäämpien henkilöiden vastauksia. Näin ollen ristiintaulukointeihin on siis syytä suhtautua 

tietyllä varauksella, eikä niistä voida tehdä kovinkaan pitkälle meneviä päätelmiä.  

 

Tuoteväittämien kohdalta tärkeimmäksi koetut tuotevalikoiman monipuolisuutta sekä hinta-

laatusuhdetta koskevat väittämät ristiintaulukoitiin. Väitteistä valikoiman monipuolisuudesta 

voidaan johtopäätöksenä todeta, että siihen oltiin kauttaaltaan oikein tyytyväisiä, eikä eroja 

ollut havaittavissa. Hinta-laatusuhteen osalta puolestaan johtopäätöksenä on, että siinäkin 

tyytyväisyys oli kokonaisuudessaan suhteellisen hyvällä tasolla. Mielenkiintoisena huomiona 

havaittiin Iän mukaan eroavaisuutta siten, että keski-ikäiset suhtautuivat hinta-

laatusuhteeseen nuoria ja iäkkäämpiä tiukimmin. Yhtenä kohtana myös yleistä hintatasoa 

ristiintaulukoitiin. Hintatason osalta voidaan sanoa, että kokonaisuudessaan Fasaanin hinnoit-

telu miellettiin varsin keskitasoiseksi, Johtopäätöksenä voidaan siis yksinkertaisesti todeta 

hintatason olevan sopiva.  

 

Tuotteista niin ikään kerättiin tietoa eri tuoteryhmien kiinnostavuudesta. Tältä osin voidaan 

johtopäätöksenä todeta, että laaja valikoima on hyvin rakennettu ja se muodostaa varsin 

toimivan kokonaisuuden. Kaikki vaihtoehtona esitetyt 12 eri tuoteryhmää keräsivät ainakin 

pientä kiinnostusta ja toisaalta mikään yksittäinen tuoteryhmä ei kerännyt mitenkään erityi-

sen suurta huomiota muihin ryhmiin verrattuna. Yhtenä tekijänä valikoimasta selvitettiin sitä, 

millaisia toiveita asiakkailla on valikoiman suhteen. Tästä kohdasta nousi esiin kiinnostus va-

laisimiin ja johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyisin melko suppean valaisin tarjonnan 

kasvattamiselle näyttäisi olevan kysyntää. 

 

6.1.2 Tyytyväisyys muihin tekijöihin 

 

Palvelun osalta sekä myyntipaikan osalta kerättiin tietoa lähinnä erilaisilla väittämillä. Johto-

päätöksenä voidaan sanoa, että asiakkaat vaikuttivat olevan varsin tyytyväisiä. Ainoat kohdat 

jotka, eivät keränneet erityisen hyviä arvioita, koskivat palvelun tarjontaa ja aktiivisuutta. 

Vastaukset ovat siinä mielessä ymmärrettäviä, että Fasaanissa ei varsinaisesti olekaan panos-

tettu aktiiviseen palveluun. Fasaanissa ennemminkin annetaan asiakkaiden rauhassa katsella 

sekä tutustua tarjontaan ja pyritään näin luomaan mukava ilmapiiri ilman tyrkyttämistä. Täs-

sä valossa vastaukset ovat ihan ymmärrettäviä ja johtopäätöksenä voidaan todeta, että palve-

lun tarjonnan asettamisessa on onnistuttu hyvin asettamaan palvelulle oikeanlainen taso.  

 

Asiakaspalvelusta selvitettiin myös sitä, missä määrin asiakkaat kokevat tarvetta henkilökoh-

taiselle palvelulle ja tarkemmin sitä minkä tyyppiselle palvelulle on tarvetta. Palvelutarpees-

ta voidaan päätellä, että asiantuntevalla tuotetietouteen liittyvällä palvelulla näyttäisi olevan 

selvää kysyntää. Eräänä seikkana palvelun ja myyntipaikan suhteen sopii todeta, että niiden 
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suhteen saatiin niin hyviä vastauksia että ne jäivät hieman askarruttamaan mieltä. Näin jäl-

keenpäin voidaan havaita, että väittämät olivat melko neutraaleja ja monilla vastaajilla ei 

varmaankaan ollut ihan suoraa mielipidettä asiaan. Näin ollen voidaan katsoa, että väittämien 

kanssa oli helppoa olla samaa mieltä ja täten ne saivat niinkin hyviä arvioita. 

 

Kyselylomakkeen lopussa kerättiin tietoa niin ikään markkinointiviestinnästä, eli kotisivuista 

ja Facebook-sivustosta. Näihin vastauksiin on siitä suhtautua maltillisesti, sillä vastausmäärät 

jäivät melko suppeiksi. Facebookin osalta vastauksia kertyi niin vähän, että niistä ei voida 

tehdä juuri minkäänlaisia päätelmiä. Kotisivujen kohdalla vastauksia kertyi sen verran, että 

niiden osalta voidaan ainakin suuntaa-antavia päätelmiä tehdä. Kaikkinensa kotisivujen arviot 

olivat vaihtelevia. Sivujen ulkoasuun sekä rakenteeseen oltiin enemmän tyytyväisiä, kun puo-

lestaan tietojen kattavuuden sekä viestinnän aktiivisuuden ja ajankohtaisuuden osalta oli 

myös jonkin verran tyytymättömyyttä havaittavissa. Viestintäkanavien osalta kerättiin mieli-

piteitä myös siitä, millaista tietoa asiakkaat pitävät tarpeellisena. Yksiselitteinen tulos oli 

ajankohtaisten tuotetietojen ja -kuvien tärkeys.  

 

Markkinointiviestinnästä taustatietona tiedusteltiin sitä, mitä tiedonhankintakanavia asiak-

kaat käyttävät. Kaikista kanavista Internet mainittiin toisiksi käytetyimmäksi kirjojen ja lehti-

en jälkeen. Yli puolet vastaajista mainitsi käyttävänsä Internetiä antiikin- ja sisustuksen tie-

donhankintakanavana. Näin ollen kotisivuja sekä Facebook-sivustoa voidaan pitää varsin tär-

keinä kanavina ja niihin on täten syytä panostaa.  

 

Tulevaisuuden kannalta vahvaa panostamista Internetin viestintäkanaviin voidaan pitää suosi-

teltavana. Pienen yrityksen näkökulmasta oleellista on Internetin kustannustehokkuus sekä se, 

että markkinointia pystytään kohdentamaan oikeantyyppisille henkilöille, esimerkkinä mainit-

takoon Facebook. Tällä hetkellä Fasaanin Facebook-sivusto on kerännyt tykkääjiä mukavanlai-

sesti (n. 950) joten toiminta on hyvällä mallilla ja jatkossa viestinnän suhteen sopii olla aktii-

vinen ja pyrkiä kehittelemään monipuolista sisältöä.  

 

7 Pohdinta  

 

Tässä työn viimeisessä pääluvussa tarkastellaan työtä eri näkökulmista ja pohditaan työtä 

kokonaisuutena. Aluksi tutkaillaan työn luotettavuutta, jossa keskitytään tarkastelemaan 

asiakastyytyväisyystutkimuksen reliabiliteettia sekä validiteettia. Tämän jälkeen arvioidaan 

opinnäytettä kokonaisuudessaan.  
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7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen laatua käsiteltäessä viitataan tavallisesti yleisiin tieteellisen tutkimuksen arvi-

ointiperusteisiin. Luotettavuuden osalta tämä tarkoittaa validiteetin ja reliabiliteetin tarkas-

telua. Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan yleisesti sitä miten hyvin tutkimus kuvaa 

tutkittavaa ilmiötä. Reliabiliteetilla puolestaan viitataan mittauksen tarkkuuteen sekä luotet-

tavuuteen. (Ronkainen ym. 2011, 129–130.)   

 

Validiteetissa on kysymys siitä missä määrin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä tutki-

muksessa pitikin mitata. Kysely- ja haastattelututkimuksissa validiteettiin vaikuttaa ensisijai-

sesti se, miten onnistuneita kysymykset ovat eli kuinka hyvin ne vastaavat tutkimusongel-

maan. Validiteetti liittyy aina siis sovellettavaan teoriaan ja sen käsitteisiin. Validiteetin arvi-

ointi ei ole yksiselitteistä, sillä joskus varsinkin abstraktien käsitteiden kohdalla on vaikea 

todeta, onko kysymystenasettelussa täysin onnistuttu. Tutkimuksen arvioinnissa on huomioi-

tavaa myös se, että pätevyyttä on hankala tarkastella jälkikäteen, joten se on varmistettava 

etukäteen huolellisesti suunnitellulla tiedonkeruulla ja sillä, että lomakkeen kysymykset kat-

tavat koko tutkimusongelman. (Heikkilä 2008, 29–30, 186.) 

 

Reliabiliteetissa on kyse mittausten toistettavuudesta ja kyvystä antaa ei-sattumanvaraisia 

tuloksia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että suoritettaessa uusintamittauksia saadaan tutkijasta 

riippumatta samankaltainen tulos. Yksinkertaisesti reliabiliteetti on sitä suurempi, mitä vä-

hemmän sattuma on vaikuttanut tuloksiin. Luotettavuutta luonnollisesti parantaa oikeiden 

mittareiden valinta ja soveltuvuus mittauskohteen mittaamiseen. Huomioitavaa luotettavuu-

dessa on sen rajallisuus eli se, että tutkimus on luotettava aina tietyssä ajassa ja paikassa. 

(Valli 2001, 92; Vilkka 2005, 161.) 

 

Tutkimusten luotettavuudessa on huomioitava, että mittauksiin sisältyy aina tiettyä virhettä. 

Mittareiden antamien tietojen ja muuttujien todellisten arvojen välisiä eroja kutsutaan ns. 

mittausvirheiksi. Ne voidaan jakaa satunnaisvirheisiin, jotka alentavat reliabiliteettia ja sys-

temaattisiin, validiteettia alentaviin virheisiin. Satunnaisvirhe ei liity itse mittariin, vaan on 

siihen nähden ulkoista, esimerkiksi tietojen syöttämiseen liittyvä virhe. Keskeinen sattuman-

varaisten virheiden aiheuttaja on liian pieni otos. Luotettavien tulosten saamiseksi on myös 

varmistettava, että kohderyhmä ei ole vino, vaan otos vastaa koko perusjoukkoa. Systemaat-

tinen virhe puolestaan sisältyy itse mittariin, jolloin vääristymä koko aineistossa on tietyn 

suuntainen. Systemaattisia virheitä aiheuttaa esimerkiksi epäselvä kysymys. Systemaattinen 

virhe on satunnaisvirhettä huomattavasti merkittävämpi, sillä sen vaikutus ei häviä otoskoon 

kasvaessa ja sen suuruutta on vaikea arvioida. (Heikkilä 2008, 29–30, 186–187; Jyväskylän 

yliopisto 2009.) 
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetin todentaminen on yksinkertaista, sillä tutkimus 

voidaan toistaa edellyttäen, että sen eri vaiheet ovet dokumentoitu riittävän selkeästi. Kana-

sen (2011, 123–124) mukaan uusintamittaukset eivät opinnäytetöissä käytännössä ole ajalli-

sesti eivätkä muidenkaan resurssien puitteissa tarkoituksenmukaisia. Opinnäytteen pysyvyy-

den takaa se, että eri vaiheet on dokumentoitu ja niiden ratkaisut perusteltu mahdollisimman 

aukottomasti koko tutkimusprosessin lävitse. Validiteettipohdinnassa voidaan keskittyä sisäi-

seen ja ulkoiseen validiteettiin, jotka muodostavat yhdessä kokonaisvaliditeetin. Näistä sisäi-

sen validiteetin arviointi on lähes mahdotonta, mutta validiteettia voidaan pyrkiä vahvista-

maan tutkimusprosessin tarkalla dokumentaatiolla sekä määrittelemällä ja johtamalla käsit-

teet tarkasti, mielellään teoriaan pohjautuen.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on hyvin tärkeää, että otos on edustava sekä tarpeeksi 

suuri ja että kysymykset mittaavat oikeita asioita kattaen koko tutkimusongelman (Heikkilä 

2008, 188). Opinnäytteen otoskoko oli 122. Kun tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla yleises-

ti asiakastyytyväisyyttä, niin aineisto oli riittävän kattava. Kooltaan tutkimusaineisto mahdol-

listi vastausten luokittelun ja analysoinnin tarpeellisella tasolla kuten esimerkiksi käytettyjen 

taustamuuttujien eli sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan.  

 

Edustavuuden osalta näytettä voi verrata siihen käsitykseen, joka pitkän linjan yrittäjäparis-

kunnalla on Fasaanin asiakaskunnasta. Omistajien näkemykseen pohjautuen näytettä voi pitää 

taustamuuttujien osalta onnistuneena, sillä sukupuolen mukaan näytteessä oli selvästi enem-

män naisia ja iän puolesta näyte oli puolestaan varsin heterogeeninen. Eräs tekijä jota voi 

pitää edustavuuden näkökulmasta hyvänä, oli keräysajankohta eli lauantai ja sunnuntai. Vii-

konloppu mahdollisti vastausten keruun laajemmin eikä esimerkiksi työssäkäynti rajannut 

vastaajia. Itse aineiston keruu tilanteessa haastateltavia pyrittiin rajaamaan mahdollisimman 

vähän ja täten varmistamaan otoksen edustavuutta saamalla näkemyksiä kattavasti erityyppi-

siltä asiakkailta.  

 

Tutkimusaineiston osalta huomioitavaa on se, että näytteeseen valikoituneista asiakkaista 

suurin osa (83 %) oli niin sanottuja vanhoja asiakkaita eli sellaisia jotka olivat aiemmin asioi-

neet Fasaanissa. Edustavuuden kannalta oleellista oli ensimmäistä kertaa Fasaanissa käyvien 

alhainen edustus ja mahdollisesti selvästi tyytymättömien asiakkaiden vähyys. Oletettavaa 

on, että jos asiakas on tullut käymään uudestaan, niin hän ei ainakaan kovin tyytymätön voi 

olla.  Edustavuuden arvioinnissa vanhojen ja uusien asiakkaiden kohdalla on tärkeää huomioi-

da se, että yksinkertaisesti ei ole olemassa mitään tarkkoja tietoja siitä missä suhteessa uusia 

ja vanhoja asiakkaita noin yleisesti ottaen Fasaanissa vierailee. Näin ollen uusien ja vanhojen 

asiakkaiden suhteesta ei voida suoraan tehdä mitään merkittäviä päätelmiä, sillä käytännössä 

tutkimusaineistolle ei ole siis mitään tarkkaa vertailupohjaa. Tässä kohdin täytyy tyytyä to-
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teamaan, että näytteen asiakasrakenne mahdollisesti vaikutti tuloksiin tyytyväisyyttä koros-

taen. 

 

Tutkimustuloksia arvioitaessa eräs huomioitava seikka on myös Fasaanin ja Helsinki Second-

handin tiivis yhteistyö ja sen ettei liikkeiden välillä ole selvää ulkoista rajaa. Näin ollen ai-

neistoon päätyi oletettavasti sellaisia vastaajia, jotka olivat myös Helsinki Secondhandin asi-

akkaita. Muutenkin vastauksia annettaessa asiakkaat saattoivat arvioida esimerkiksi tuotteita 

myös Secondhandin valikoimasta. Käytännössä rajanveto vain tarkkaan ottaen Fasaanin asiak-

kaisiin olisi ollut haastavaa. Monet asiakkaat kiertelivät ja katselivat tuotteita monipuolisesti 

molempien yritysten valikoimasta ja heidän olisi vastauksia annettaessa ollut varsin vaikeaa 

erottaa Fasaania ja Secondhandia toisistaan. Molempien yritysten asiakkaiden haastattelemi-

nen ei käytännössä kuitenkaan muodostanut varsinaista ongelmaa yritysten välisen tiiviin yh-

teistyön vuoksi.  

 

Opinnäytteen reliabiliteettia arvioitaessa voidaan ensinnäkin todeta, että kyselyssä muodos-

tettu näyte mahdollisti luotettavien tulosten teon. Kun näytteen koko suhteutetaan tutkimuk-

sen tarkoitukseen, tutkimusongelmaan sekä käytettyihin analyysimenetelmiin, voidaan tutki-

muksen reliabiliteettia pitää hyvänä. Edustavuuden näkökulmasta näytettä voidaan pitää iän 

ja sukupuolen mukaan varsin edustavana. Hieman ongelmallista voidaan edustavuuden kan-

nalta pitää sitä, että näyte painottui vahvasti vanhoihin asiakkaisiin. Kaikkinensa tutkimuksen 

reliabiliteettia voidaan kuitenkin pitää suhteellisen hyvänä. 

 

Tutkimuksen validiteetin arvioinnissa ensinnäkin huomio kohdistetaan yleensä siihen, kuinka 

hyvin tutkimusote sekä käytetyt menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia (Jy-

väskylän yliopisto 2009). Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysely on perinteinen ja varsin 

käytetty tutkimusmetodi, joten lähtökohdiltaan tätä opinnäytetutkimusta voidaan pitää vali-

dina. Sen sijaan ongelmallisena seikkana validiteetin osalta voidaan pitää sitä, ettei tutkimuk-

sessa kaikkien vastaajien suhteen käytetty samaa tutkimuslomaketta ja ettei aivan kaikkia 

kysymyksiä kysytty samassa järjestyksessä ja muodossa. 

 

Ensimmäisessä Vasarlassa käytössä olleessa lomakkeessa oli muutama kilpailuun liittyviä ky-

symys, jotka eivät juuri vastanneet tutkimusongelmaan. Jälkimmäistä lomaketta tiivistettiin 

ja pätevyyden näkökulmasta kolme kilpailuun liittyvää kysymystä poistettiin. Näitä kysymyk-

siä ei tulosten analysointivaiheessa otettu mukaan ollenkaan, joten loppujen lopuksi ne eivät 

aiheuttaneet sen suurempaa ongelmaa. Lomakkeiden validiteetin näkökulmasta on myös to-

dettava puutteena se, että lomakkeiden rakenne oli hieman toisistaan poikkeava. Fasaanissa 

asiointiin liittyvien kysymysten osio sekä palaute olivat hieman erilailla kysytty.  
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Kokonaisuudessaan validiteetin kannalta tarkemmin tarkasteltuna lomakkeiden erilaisuuden 

voidaan katsoa laskevan tutkimuksen pätevyyttä. Toisaalta tässä kohdin sopii huomioida ana-

lysoinnin taso sekä tutkimusongelman yleinen kuvaava luonne. Näin ollen tutkimusta voidaan 

pitää yleisesti validina, vaikka siinä esiintyykin edellä mainitun kaltaisia ongelmia.   

 

7.2 Opinnäytteen arviointi 

 

Tätä opinnäytetyötä arvioitaessa voidaan aluksi lähteä liikkeelle siitä, että tarkoituksena täs-

sä työssä oli toteuttaa asiakastyytyväisyystutkimus Fasaani Antik Oy:lle. Yleisesti ottaen voi-

daan todeta, että työ oli tarkoituksenmukainen ja toteutetulla kyselyllä kyettiin vastaamaan 

sille asetettuihin ongelmiin. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina ja ne 

antavat selvän kokonaiskuvan kohdeyrityksen asiakastyytyväisyyden tasosta. Kaikkinensa tätä 

opinnäytetyötä voidaan pitää toimivana kokonaisuutena, jossa eri osiot ovat tasapainoisia ja 

muodostavat yhdessä varsin kattavan ja johdonmukaisen kokonaisuuden.   

 

Toisaalta tässä opinnäytteessä on havaittavissa myös joitakin selviä puutteita. Ensimmäiseksi 

huomio kiinnittyy siihen tosi seikkaan, että työn eteneminen oli hidasta ja paikka paikoin 

varsin takkuista. Yksiselitteisesti voidaan todeta, että aikataulullisesti työskentelyn olisi saa-

nut olla huomattavasti tehokkaampaa. Tässä kohdin on kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka 

työ nyt ottikin aikansa, niin sinänsä varsinaisten tulosten tai käytettyjen menetelmien osalta 

aikataululla ei suoranaista vaikutusta ole. 

 

Opinnäytteen ajankäytön puolesta voidaan sanoa, että se ei jakautunut aivan parhaalla mah-

dollisella tavalla. Alussa ennen varsinaista aineiston keruuseen ryhtymistä tutkimuksen suun-

nitteluvaiheeseen olisi voinut paneutua vielä tarkemmin ja tutustua asiakastyytyväisyyden 

teoriapuoleen paremmin. Kun tutkimusaihe ja tutkimuksen tavoitteet olisi sisäistetty alusta 

alkaen paremmin, niin tutkimuslomakkeestakin olisi voitu saada vielä hieman kompaktimpi ja 

toimivampi paketti. Toisaalta kyselylomakkeen suunnittelu on luonteeltaan sellaista, että 

siihen voitaisiin käyttää aikaa vaikka kuinka, eikä koskaan päästäisi täydelliseen lopputulok-

seen. Tässä valossa tarkasteltuna suunnittelussa on helposti vaarana jäädä liiaksi hiomaan 

yksityiskohtia. Yhteenvetona lomakkeen teosta voidaan sanoa, että ainakin tuolta liialta yksi-

tyiskohtien näpertelyltä tässä työssä vältyttiin.      

    

Yksi suunnitteluvaiheessa hankalaksi koettu seikka oli lomakkeen pituus ja sen tarkka arvioi-

minen. Luonnollisesti lomake ei sovi olla liian pitkä. Vallinin (2010, 106) mielestä lomakkeen 

yleisenä maksimipituutena voidaan pitää viittä sivua. Vallikin korostaa ohjeita lomakkeen 

pituuteen liittyen suuntaa-antaviksi ja että pituutta tulee pohtia aina tapauskohtaisesti. Eräs 

ohje on, että jos kysymysten määrä ylittää 30, kannattaa ryhtyä kriittiseen määrän tarkaste-

luun (Virtuaaliammattikorkeakoulu). Ensimmäinen lomakeversio oli nelisivuinen ja siinä oli 
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yhteensä 28 kysymystä. Toinen lomakeversio oli tiivistetty kolmisivuiseksi ja siinä oli käytössä 

24 kysymystä.  

 

Jälkikäteen voi todeta, että ainakin ensimmäinen lomakeversio oli liian raskas kokonaisuus. 

Siitä saatiin myös suoraa palautetta. Yksi tekijä joka ajallisesti pitkitti lomakkeen täyttämi-

sestä, olivat asteikolliset ja avoimet kysymykset. Ne olivat sinällään hyviä, mutta ilmeisesti 

niitä olisi pitänyt olla vähemmän, huomioiden vastaustilanne. Kyselyssä vastaajien tuli täyttää 

lomake välittömästi paikanpäällä myymälässä tai myyntitapahtumassa. Tämä selvästi asetti 

rajansa ajankäytön ja vastaamiseen keskittymisen osalta. Nämä rajoitteet olisi pitänyt osata 

huomioida paremmin.  

 

Nykyisenmuotoisena lomake olisi sinänsä voinut toimia kotona vastaten paremmin. Vastaus-

ympäristö olisi ollut todennäköisesti rauhallisempi ja vastaamisen olisi voinut suorittaa pa-

remmin ajan kanssa. Toisaalta lomakkeiden kotiin viemisessä ongelmallista olisi ollut se, että 

kuinka moni olisi sitten oikeasti täyttänyt ja palauttanut lomakkeen. Toisin sanoen riittävän 

aineiston kokoaminen olisi ollut hankalaa. Ongelmallista olisi ollut sekin, että lomakkeeseen 

olisi saatettu kotona vastata vaikka pari viikkoa Fasaanissa käynnin jälkeen, jolloin kokemuk-

set eivät olisi olleet enää niin tuoreessa muistissa.     

 

Aineiston keruuta ajatellen voidaan pohtia, että olisi ollut selkeämpää jos käytössä olisi ollut 

vain yksi lomake. Käytännössä se olisi tarkoittanut sitä, että itse aineiston keruu olisi keski-

tetty yhteen paikkaan tässä tapauksessa Helsinkiin. Jos käytössä olisi ollut yksi sama lomake, 

kaikilta vastaajilta olisi voitu kysyä kaikki kysymykset täsmälleen samassa järjestyksessä, eikä 

kysymyksiä olisi tarvinnut muokata vastauspaikan mukaisesti. Jälkeenpäin voidaan nähdä, 

että tutkimustulosten käsittelyn ja tulkinnan osalta olisi niin ikään ollut yksinkertaisempaa, 

että kysymykset olisivat olleet samassa muodossa ja järjestyksessä. Toisaalta aineiston keruu-

ta voidaan myös tarkastella siitä näkökulmasta, että nyt kun vastauksia saatiin sekä Helsingis-

tä että Vasarlasta, niin se antoi kattavamman kuvan koko asiakaskunnan näkemyksistä. Täten 

aineiston keruun jakamista kahteen paikkaan voidaan pitää perusteltuna ratkaisuna huomioi-

den, etteivät erilliset lomakkeet loppujen lopuksi aiheuttaneet vastausten tulkinnan osalta 

mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia.  

 

Eräs huomioitava seikka aineiston keruun osalta on se, että minkä tyyppisiä asiakaita kyselyyn 

saadaan vastaajiksi. Esimerkiksi Tervonen (2001, 99) nostaa esiin sen huomion, että kyselyihin 

saattavat intoutua helposti vastaamaan sellaiset asiakkaat, joiden kokemukset ovat ääri-

laidoilla, joko erittäin huonoja tai erittäin hyviä. Tavanomaisia kokemuksia saaneet eivät 

puolestaan välttämättä ole erityisen innokkaita vastaamaan. Tämän opinnäytteen osalta oli 

selkeästi huomattavissa tuo erilaisten vastaajien vastaushalukkuuteen liittyvä haaste. Havait-

tavissa oli, että kyselyn vastaajaksi hakeutuivat innokkaammin sellaiset asiakkaat, joille Fa-
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saani oli liikkeenä tuttu ja toisaalta sellaiset jotka kokivat omaavansa riittävää tuntemusta 

antiikin arviointia kohtaan.  Iän suhteen oli puolestaan nähtävissä se, että nuoret vastaajat 

tuntuivat lähtökohtaisesti suhtautuvan vastaamiseen suopeammin.  

 

Edellä mainitut lähtökohdat huomioiden aineiston keruussa onnistuttiin kokonaisuudessaan 

suhteellisen hyvin. Olennaista oli se, että erityyppisten asiakkaiden vastaushalukkuuteen kiin-

nitettiin huomiota jo itse aineiston keruu vaiheessa ja näin ollen aineiston rakenteeseen kyet-

tiin tietyssä määrin vaikuttamaan halutulla tavalla. Ulkoisten tekijöiden tässä tapauksessa iän 

ja sukupuolen mukaan aineistosta muodostaminen oli edustavuuden näkökulmasta helpompaa 

ja siinä onnistuttiin hyvin. Puolestaan sellaisten tekijöiden kuten aikaisempi asiointi Fasaanis-

sa tai antiikkitietämyksen arvioiminen asiakkaiden ulkonäön perusteella oli mahdotonta ja 

luonnollisesti aineistossa ei kyetty näiden tekijöiden osalta vastaavanlaiseen edustavuuteen.        

 

Loppujen lopuksi opinnäytteen aineiston keruuvaihe sujui siinä mielessä varsin mukavasti, 

että asiakkaat ylipäätään suhtautuivat vastaamiseen yllättävänkin suopeasti. Näin ollen tut-

kimus ylipäätään kyettiin toteuttamaan ja riittävän kokoinen aineisto saatiin kerätyksi koh-

tuullisessa ajassa. Peruslähtökohdiltaan aineiston keruu ei siis tuottanut sen suurempaa pään-

vaivaa.   

  

Kerättyjen tulosten käsittelyvaiheessa keskeinen tekijä oli se, että aineistoa kerättiin kahdes-

ta eri paikasta. Vastauspaikoilla ja niiden vastaajaprofiililla voitiin katsoa olevan selvä vaiku-

tus ainakin joihinkin kysymyksiin. Kun tulosten analysointia hahmoteltiin, esimerkiksi tilastol-

lisen merkitsevyyden osalta todettiin, että vastauspaikkojen erot vaikuttivat vastauksiin huo-

mattavasti. Yhtenä tekijänä tuli huomioida myös aineiston koko eli se, että taustamuuttujien 

ristiintaulukoinnissa vastausmäärät jäivät paikka paikoin pieniksi. Kokonaisuudessaan tultiin 

siihen tulokseen, että tulosten esittämisessä on syytä pysyä melko yksinkertaisella tasolla.   

 

Tulosten osalta opinnäytteessä oli havaittavissa kyselytutkimuksille tyypillinen piirre eli se, 

että vastaukset olivat melko lailla odotetunkaltaisia. Esimerkiksi kun yritys on panostanut 

juurikin laajaan tuotevalikoimaan, niin ei ollut mikään ihme että laajan tuotevalikoiman väite 

keräsi tuotteiden osalta parhaan arvion. Toisaalta, kun ottaa huomioon antiikkituotteiden 

vaihtoehtoisen luonteen on niin ikään ymmärrettävää että tuotteiden hintojen ja laadun osal-

ta arviot jakautuivat hieman enemmän. Yhteenvetona voidaan todeta, että tuloksista ei siis 

noussut esiin mitään uutta ja merkittävää ja näin ollen kyselyn tulokset jäivät hieman laihoik-

si. Yleisenä tuloksena tutkimuksessa voidaan pitää sitä, että tyytyväisyys on kokonaisuudes-

saan hyvällä mallilla ja syytä suurempiin muutoksiin ei ole. 
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Liite 1. Kyselylomake 1  

 
 
Hei! Olen Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Santtu Helander. Toteutan opinnäytetyönä Fasaani 
Antikille asiakastutkimuksen, jossa pyrin selvittämään asiakkaiden tarpeita, kokemuksia sekä tyytyväisyyttä. Juuri 
nyt suoritan tutkimuksen tiedonkeruuvaihetta tämän kyselylomakkeen avulla. Vastaukset ovat anonyymeja sekä 
luottamuksellisia ja niitä käytetään vain tämän opinnäytetyön ja Fasaani Antikin tapauksessa. Vastaamalla et sitou-
du mihinkään jatkotoimenpiteisiin. Vastaaminen tapahtuu valmiit vaihtoehdot antavissa kysymyksissä laittamalla 
rasti oikean vaihtoehdon kohdalle. Taulukkomuotoisissa kysymyksissä vastataan rastilla oikean numeron kohdalle ja 
avoimissa kysymyksissä omin sanoin.  Kiitos osallistumisesta! 
 
 
Taustatekijät 
 

1. Ikä                  vuotta 
 

2. Sukupuoli      Mies  
      Nainen     
 

3. Asuinkunta   

 

 
Asiointi Vasarlan Vileenit myyntitapahtumassa 
 

4. Oletko aiemmin käynyt myyntitapahtumassa?             Kyllä     En  
 
Entä Fasaanin Helsingin tai Lohjan myymälässä?          Helsinki    Lohja 
  
 

5. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli    
myyntitapahtuman suhteen?      

 

 
6. Vastasiko tapahtuma mielikuvaasi?             Kyllä            Ei          

 

Jos ei vastannut, niin miltä osin ei? 

       

   

 
Tuotteet 
 

7. Mistä tuoteryhmistä olet kiinnostunut? (Voit valita useamman vaihtoehdon)  
       
             

         Huonekalut:            Tuolit & Pöydät  Kaapit & Lipastot                    
                                                    Sisustushuonekalut  
          

Pientavara:          Astiat, Kupari, Hopea                      Kristalli & Lasi   
         Uudempi sisustustavara Tekstiilit & Vaatteet 

       
       

 Jos valitsit useamman tuoteryhmän, mistä olet kaikkein kiinnostunein?    

 

 
8. Mitä mieltä olet yleisesti ottaen         Halpa                   Edullinen      Keskitaso       

 tuotteiden hintatasosta?                    Hintava    Kallis             
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9. Mitä mieltä olet seuraavista tuotteisiin liittyvistä väitteistä?  
                   Samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Eri mieltä (4) En osaa sanoa (5)
                                                                                  

                  1        2       3        4        5 

Tuotevalikoima on monipuolinen      

Antiikkitavara on hyväkuntoista      

Uudempi tavara on hyväkuntoista      

Huonekalujen hintataso on sopiva      

Pientavaran hintataso on sopiva      

Tuotteiden hinta-laatusuhde on kohdallaan      

      
  

10. Mitä tuotteita saisi olla valikoimassa enemmän (+) vähemmän (-) 
 

 Huonekalut:            Tuolit & Pöydät  Kaapit & Lipastot                    
                                                    Sisustushuonekalut  
          

Pientavara:          Astiat, Kupari, Hopea                      Kristalli & Lasi   
         Uudempi sisustustavara Tekstiilit & Vaatteet 

        

11. Mitä uusia tuotteita toivoisitte valikoimaan?   

 

 
 
 Kilpailu 
 

12. Miksi tulit käymään juuri                   Ystävä/Tuttava suositteli   
Vasarlan myyntitapahtumaan?                   Mielenkiinnosta/uteliaisuudesta 
                     Aiempien positiivisten kokemusten perusteella
                     Tulin tiettyä tuotetta/tuotteita katsomaan, mitä? 

        

                     Muu syy, mikä? 

       

       

    
13. Yleisesti ottaen kuinka tärkeänä pidät antiikki- ja sisustustuotteiden osalta seuraavia ominaisuuksia? 

Tärkeä (1) Jokseenkin tärkeä (2) Ei kovin tärkeä (3) Ei tärkeä (4) En osaa sanoa (5) 
 

 1        2       3        4       5 

Edullinen hinta      

Korkea laatu      

Mielenkiintoinen design      

Tunnettu tuotemerkki      

Raikas imago      

Toimiva takuu & huolto/korjaus      

Yritys/taho, jolta ostatte tuotteen      

 
14. Fasaani lisäksi missä kilpailevissa                 Antiikkiliikkeet                Perinteiset huutokaupat          

                                        Sisustusliikkeet                Nettihuutokaupat  
                      Kirpputorit 

Muualla, Missä? 
 
Missä näistä käyt useimmiten?  
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15. Arvioi kilpailijoihin verrattuna Fasaanin vahvuuksia (+) ja heikkouksia (-)  
 

      Hinta     Tuotevalikoima    Laatu    Asiakaspalvelu  Brändi & Imago 
 

 Muut Antiikki- & Sisustusliikkeet         
 Huutokaupat & Kirpputorit  

              
          

16.  Fasaanin osalta kuinka tärkeänä pidät seuraavia ominaisuuksia? 
 Tärkeä (1) Jokseenkin tärkeä (2) Ei kovin tärkeä (3) Ei tärkeä (4) En osaa sanoa (5) 
 

 1        2        3        4       5 

Hinta      

Tuotevalikoima      

Laatu       

Asiakaspalvelu        

Brändi/Imago      

  
Mitä ominaisuutta pidät tärkeimpänä?  
 

17. Palaute tuotteista & kilpailusta  
 

 

 
Palvelu & Myyntitapahtuma 
 

18. Onko sinulla tarvetta henkilökohtaiselle palvelulle?                Kyllä               Ei 
                   
 
Minkälaista palvelua kaipaat?      

          

 
19. Onko sinulla kokemuksia Fasaanin palvelusta?       Kyllä               Ei            

  
 

20. Mitä mieltä olet seuraavista Fasaanin palvelun eri piirteistä? Oliko palvelu 
Samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Eri mieltä (4) En osaa sanoa (5) 
            

    1        2        3        4       5 

Asiallista & Luotettavaa      

Ystävällistä      

Aktiivista      

Asiantuntevaa      

Asiakaslähtöistä      

 
21. Mitä mieltä olet seuraavista myyntitapahtumaan liittyvistä väitteistä? 

 

1         2       3        4        5 

Tapahtumaympäristö on asianmukainen      

Myyntitapahtuman ajankohta on sopiva      

Myyntipaikan sijainti on hyvä      

Myyntipaikalle on helppo löytää       

Tuotteiden esillepano on toimiva       

Tuotteiden hintamerkinnät ovat selkeitä      

 
22.  Palaute palvelusta & myyntipaikasta    
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Markkinointiviestintä 

 
23. Mistä yleensä hankit tietoa antiikkiin ja          Lehdistä & Kirjoista       Internetistä 

sisustukseen liittyen?  Messuilta & Tapahtumista         Alan liikkeistä 
   Ystäviltä/Tuttavilta 

 
 Muualta, mistä?     

     
 

24. Mistä sait tiedon Vasarlan           Lehtimainoksesta                    Tienvarsimainoksesta      
myyntitapahtumasta?           Fasaanin kotisivuilta                    Facebookista       
             Ystävältä/Tuttavalta  
    

          Muuta kautta, mistä?    
        

25. Oletko käynyt Fasaanin kotisivuilla                     Kyllä          En 
tai Facebook-sivulla?  Kotisivut                  

Facebook             

      
26. Mitä mieltä olet seuraavista Fasaanin kotisivujen ja Facebook-sivun ominaisuuksista? 
Samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Eri mieltä (4) En osaa sanoa (5)  

 

    Kotisivut    1        2        3        4       5 

Selkeä rakenne       

Siisti ulkoasu      

Viestintä aktiivista      

Sisältää oleellisen tiedon      

Sisältö ajankohtaista      

Sisältö mielenkiintoista      

Sisältöä riittävästi      
  

                               Facebook                                      1        2       3        4       5 

Selkeä rakenne       

Siisti ulkoasu      

Viestintä aktiivista      

Sisältää oleellisen tiedon      

Sisältö ajankohtaista      

Sisältö mielenkiintoista      

Sisältöä riittävästi      

 
27. Minkälaista sisältöä pidät tarpeellisena ajatellen   

Fasaanin kotisivuja ja Facebook-sivua?             

 

   
28.  Palaute markkinoinnista & viestinnästä 

 

 

 

Lämmin kiitos vastauksista! 
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Liite 2. Kyselylomake 2 

 
 
Hei! Olen Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Santtu Helander. Tämä kyselylomake on osa opin-
näytetyötäni, jossa toteutan Fasaani Antikille asiakastutkimuksen. Vastaukset ovat anonyymeja sekä luottamuksel-
lisia ja niitä käytetään vain tämän opinnäytetyön yhteydessä. Vastaaminen tapahtuu valmiit vaihtoehdot antavissa 
kysymyksissä laittamalla rasti oikean vaihtoehdon kohdalle. Taulukkomuotoisissa kysymyksissä vastataan rastilla 
oikean numeron kohdalle ja avoimissa kysymyksissä omin sanoin.  Kiitos osallistumisesta! 

 

1. Ikä                   vuotta 
 

2. Sukupuoli      Mies  
      Nainen     
 

3. Asuinkunta   

 

4. Oletko käynyt Fasaanissa aiemmin?                En             Kerran, Pari            Useita kertoja 
 

5. Mistä sait idean tulla Fasaaniin?    
 

Ystävä/Tuttava suositteli                    Näin mainoksen lehdessä 
Sattumalta kuljin ohi                     Aiempien positiivisten kokemusten perusteella 
Löysin netistä   Muu syy, mikä   

    
      

6. Minkälaisia ennakko-odotuksia sinulla oli    
Fasaanin suhteen?         

 

 

7. Vastasiko Fasaanin liike mielikuvaasi?             Kyllä                     Ei          

               Jos ei vastannut, niin miltä osin ei?         

  

     
8. Oletko vain katselemassa vai onko sinulla tarkempia ostoaikeita? 

 
Vain katselemassa                    Ostoaikeita, millaisia?    

                   

         
9. Mistä yleensä hankit tietoa antiikkiin ja sisustukseen liittyen?  

 
Lehdistä & Kirjoista                      Internetistä             Ystäviltä/Tuttavilta 
Messuilta & Tapahtumista              Alan liikkeistä             Muualta, mistä?   

       

 

10. Yleisesti ottaen kuinka tärkeänä pidät antiikki- ja sisustustuotteiden osalta seuraavia ominaisuuksia? 
Tärkeä (1) Jokseenkin tärkeä (2) Ei kovin tärkeä (3) Ei tärkeä (4) En osaa sanoa (5) 
 

 1         2         3         4        5 

Edullinen hinta      

Korkea laatu      

Mielenkiintoinen design      

Tunnettu tuotemerkki      

Raikas imago      

Toimiva takuu & huolto/korjaus      

Yritys/taho, jolta ostatte tuotteen      
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11. Fasaanin osalta kuinka tärkeänä pidät seuraavia ominaisuuksia? 
Tärkeä (1) Jokseenkin tärkeä (2) Ei kovin tärkeä (3) Ei tärkeä (4) En osaa sanoa (5) 
 

      1        2         3          4         5 
Hinta      

Tuotevalikoima      

Laatu       

Asiakaspalvelu        

Brändi/Imago      

 
        Mitä ominaisuutta pidät tärkeimpänä?  

        
12. Mistä Fasaanin tuoteryhmistä olet kiinnostunut? 

               
  

Huonekalut: Pientavara: 

Kaapit  Kirjahyllyt  Astiat  Tekstiilit  

Tuolit   Puutarhakalusteet   Kupari & Hopea  Vaatteet & Asusteet  

Pöydät  Sisustus huonekalut  Kristalli & Lasi  Valaisimet  

Lipastot  Keittiökalusteet  Uusi antiikki  Muu sisustustavara  

Penkit & Sohvat  Uustuotanto      

  
Jos valitsit useamman tuoteryhmän, mistä olet kaikkein kiinnostunein?    

 

 

13. Millaisena pidät yleisesti ottaen            Halpa                        Edullinen                  Keskitaso       
 tuotteiden hintatasoa?              Hintava   Kallis             

 
14. Mitä mieltä olet seuraavista tuotteisiin liittyvistä väitteistä?  

               Samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Eri mieltä (4) En osaa sanoa (5) 
 

                                         1         2         3         4        5 

Tuotevalikoima on monipuolinen      

Antiikkitavara on hyväkuntoista      

Uudempi tavara on hyväkuntoista      

Huonekalujen hintataso on sopiva      

Pientavaran hintataso on sopiva      

Tuotteiden hinta-laatusuhde on kohdallaan      

        

15. Mitä tuotteita saisi olla valikoimassa enemmän tai vähemmän?   

    

16. Mitä uusia tuotteita toivoisitte valikoimaan?   

 

 

17. Onko sinulla tarvetta henkilökohtaiselle palvelulle?           Kyllä    Ei 

            

Minkälaista palvelua kaipaat?      

          

  

18. Onko sinulla kokemuksia Fasaanin palvelusta?              Kyllä    Ei  
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19. Mitä mieltä olet seuraavista Fasaanin palvelun eri piirteistä? Oliko palvelu 
Samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Eri mieltä (4) En osaa sanoa (5) 

 

        1         2         3         4        5 

Asiallista & Luotettavaa      

Ystävällistä      

Aktiivista      

Asiantuntevaa      

Asiakaslähtöistä      

 
20. Mitä mieltä olet seuraavista myymälään liittyvistä väitteistä? 

 

1         2         3         4         5 

Myymäläympäristö on asianmukainen      

Myymälässä on hyvin palvelua tarjolla      

Myymälän sijainti on hyvä      

Myymälän aukioloajat ovat sopivat      

Tuotteiden esillepano on toimiva      

Tuotteiden hintatiedot ovat selkeät      

     
 

21. Oletko käynyt Fasaanin kotisivuilla tai Facebook-sivulla?    
 

Kotisivut         Kyllä                     En       
Facebook         Kyllä                     En 

       
   

22. Mitä mieltä olet seuraavista Fasaanin kotisivujen ja Facebook-sivun ominaisuuksista? 
Samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Eri mieltä (4) En osaa sanoa (5)  

 

       Kotisivut                    1         2         3         4         5 

Selkeä rakenne       

Siisti ulkoasu      

Viestintä aktiivista & ajankohtaista      

Sisältöä sopivasti      

Tiedot puutteellisia      
  

                   Facebook                                                  1         2         3         4         5 

Selkeä rakenne       

Siisti ulkoasu      

Viestintä aktiivista & ajankohtaista      

Sisältöä sopivasti      

Tiedot puutteellisia      

 
23. Minkälaista sisältöä pidät tarpeellisena ajatellen   

Fasaanin kotisivuja ja Facebook-sivua?             

 

   
24.  Kommentteja & palautetta Fasaanin toiminnasta    

    

       

    

 
 

 

                Lämmin kiitos vastauksista! 
 
 
     


