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1  JOHDANTO 

Kirjanpito on yritysten perustoiminto, joka on lailla säädetty pakolliseksi kaikille, jotka 

harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa. Laki velvoittaa kirjanpitovelvollisiksi tavallisim-

pien yritysmuotojen lisäksi esimerkiksi säätiöt, vakuutusyhdistykset, eläkesäätiöt ja henki-

lörahastot. Lain mukaan kirjanpito on tehtävä kaksinkertaisena joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta, sekä hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. 

 

Tilitoimistoala, joka pohjimmiltaan perustuu edellä kuvatun kirjanpitolain toteuttamiseen 

yrityksille, on viime aikoina ollut suurten muutosten keskellä johtuen erityisesti sähköis-

tymisestä ja sen tuomista vaatimuksista sekä mahdollisuuksista. Pienten tilitoimistojen 

näkökulmasta muutokset ovat erityisen huomattavia. Kilpailu suurempia toimijoita vastaan 

on kovaa ja menestyäkseen tilitoimiston on oltava ajan tasalla asiakkaidensa tarpeista ja 

toiveista. Toiminnan kehittäminen vaatii aikaa, vaivaa ja rahallista panostusta, joita on pie-

nissä yrityksissä rajallisesti käytettävissä isompiin yrityksiin verrattuna. Kilpailussa alan 

muita toimijoita vastaan tulee tuntea omat vahvuudet ja heikkoudet sekä osata hyödyntää ja 

kehittää niitä oikein. Kaiken ytimessä on asiakaslähtöinen toiminta, joka takaa pientenkin 

tilitoimistojen asiakastyytyväisyyden, ja sitä kautta toiminnan jatkuvuuden. 

 

Tilitoimisto Raija S. Törmänen, tämän opinnäytetyön toimeksiantaja, on tällainen pieni, 

yrittäjäpariskunnan ylläpitämä tilitoimisto Haapajärvellä. Toimiston toiminta alkoi jo 

vuonna 1987, jolloin Raija Törmänen perusti kotiinsa yhden hengen tilitoimiston, josta se 

siirtyi muutaman vuoden kuluttua omiin toimitiloihin Haapajärven keskustaan. Työt kui-

tenkin lisääntyivät nopeasti ja vuonna 1991 töiden käytyä liian raskaiksi yhdelle, Timo 

Törmänen liittyi toimintaan mukaan vaimonsa rinnalle. Tilitoimiston asiakkaina oli alussa 

monenlaisia kirjanpitovelvollisia, mutta nykyisin asiakkaat ovat pääsääntöisesti liiketoi-

mintaan keskittyviä pk-yrityksiä Haapajärveltä ja sen lähialueilta. Tilitoimisto on pyrkinyt 

pitämään toimintansa ajan tasalla niin tietojaan lisäämällä, kuin esimerkiksi ohjelmistojaan 

päivittämällä, sekä asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin vastaamalla mahdollisuuksien mu-

kaan. Tilitoimisto on myös taloushallintoliiton auktorisoima, mikä takaa tietyn laatutason 

toiminnassa. 
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Tässä opinnäytetyössä perehdytään Tilitoimisto Raija S. Törmänen Ay:n asiakastyytyväi-

syyteen ja asiakkaiden näkemyksiin saamiensa palveluiden laadusta. Vaikka toiminnan 

kehittämiseen on tietoisesti panostettu, yrittäjät kokivat opinnäytetyön aiheen mielekkääk-

si, sillä yritykselle ei ole aiemmin tehty vastaavaa tutkimusta. Opinnäytetyön puitteissa 

toteutettiin laadullinen tutkimus teemahaastattelua käyttäen opinnäytetyön aiheesta. Yrittä-

jät arvelivat etukäteen, että tutkimuksessa saattaa tulla ilmi aivan uusia asioita asiakastyy-

tyväisyydestä, joita yrittäjät eivät välttämättä ole tulleet kysyneeksi ja asiakkaat sanoneek-

si. Tutkimus oli myös ajankohtainen, jotta saataisiin tietoa, mihin suuntaan toimintaa voisi 

tulevaisuudessa kehittää. 

 

Tutkimuksen pääongelma tiivistyi kysymykseen: Millaisia käsityksiä Tilitoimisto Raija 

S. Törmäsen asiakkailla on palvelukokemuksistaan? 

 

Alaongelmiksi muodostui pääongelman pohjalta seuraavat: 

 

1. Millaisia odotuksia asiakkailla on tilitoimiston toimintaa kohtaan? 

2. Millaisia kokemuksia tilitoimiston asiakkailla on saamansa palvelun laadusta? 

3. Miten asiakkaat kokevat sähköisten palvelujen tarjonnan ja käytön? 

4. Mitä kehitettävää tilitoimiston toiminnoissa on? 

 

Ensimmäinen ja toinen alaongelma liittyvät samaan asiaan, palveluiden laatuun, joka muo-

dostuu vertaamalla odotuksia ja kokemuksia keskenään. Kolmas kysymys taas selvittää 

käsityksiä sähköisistä palveluista. Tämä on erityisen ajankohtainen kysymys toiminnan 

kehittämisen kannalta, sillä sähköiset palvelut ovat verraten uusi asia tilitoimistoalalla, 

joiden täydestä hyödyntämisestä on huomattavia hyötyjä sekä tilitoimistolle että sen asiak-

kaille. Viimeisen alaongelman taas on tarkoitus olla kooste kaikesta kehitettävästä, mitä 

kolmen edellisen kysymyksen avulla on saatu selville. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus muodostui etsimällä asiakastyytyväisyyteen ja palveluiden laa-

tuun vaikuttavia tekijöitä. Asiakokonaisuudet on hahmoteltu kuvioon 1, joka toimii opin-

näytetyön teoreettisena viitekehyksenä. Koko yritystoiminnan taustalla on asiakaslähtöi-

syys. Tilitoimisto itsessään on palveluyritys, jonka toimintaan vaikuttavat oleelliset osa-

alueet opinnäytetyön kannalta ovat palvelut ja asiakassuhteet. Tilitoimistopalvelut ovat 
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sekä asiantuntija- että B-2-B-palveluita, ja toimintaa ohjaa palveluiden markkinointi. Näi-

den ytimessä on palveluiden laatu. 

 

Toinen tilitoimiston toimintaan palveluyrityksenä vaikuttava osa-alue on asiakassuhteet. 

Asiakassuhteista tarkastellaan niiden johtamista ja hallintaa, sitouttamista ja asiakassuhtei-

den elinkaarta. Ytimessä kuitenkin on asiakastyytyväisyys ja sen pohjalta tapahtuva suh-

teiden kehittäminen. Asiakastyytyväisyydellä on suora yhteys palveluiden laatuun, joka on 

opinnäytetyön tutkimuksen kohteena. Opinnäytetyö asemoituu siis kuvioon 1 mustan nuo-

len kohdalle. Näin syntyi kokonaisuus: Tilitoimisto Raija S. Törmänen Ay:n asiakkaiden 

kokema palvelujen laatu. 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 
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2  PALVELUT MARKKINOINNIN KOHTEENA 

2.1 Palvelun käsite ja erityispiirteet 

 

Kinnusen (2003, 7) mukaan palvelu on mielikuvien ja tapahtumien summana muodostuva 

kokonaisuus, jota voidaan tarkastella joko palvelun kuluttajan tai tuottajan näkökulmasta. 

Tuottajan kannalta palvelu on prosessien ja tapahtumien summa, joka on pääasiassa imma-

teriaalinen, mutta johon saattaa kuitenkin liittyä jokin fyysinen tuotos. (Kinnunen 2003, 7.) 

Kuusela (1998, 29) taas korostaa palveluiden määrittelyssä niiden näkymättömyyttä. Pal-

velut tulee kokea, jotta niitä voi arvioida. Tuotanto ja kuluttaminen tapahtuvat yhtä aikaa, 

eikä palveluja pysty varastoimaan. Palvelutapahtuma on myös heterogeeninen, mikä tar-

koittaa, että se on joka kerta erilainen. (Kuusela 1998, 29.) 

 

Myös Grönroos (2009, 78) esittää samanlaisia havaintoja. Palveluille on vaikea kirjoittaa 

kaikenkattavaa määritelmää, sillä palvelut ilmenevät monella eri tavalla ja niiden sisältö ja 

rooli voivat vaihdella huomattavasti. Toisaalta palvelu voi olla itsenäisesti myytävä asia, 

mutta sen seurauksena voi syntyä myös tuote, kuten asiakkaan toiveiden mukaisesti raken-

nettu kone. Palvelut saattavat olla myös oheis- ja tukipalveluita, jotka ovat ikään kuin nä-

kymättömiä asiakkaille. Tällaisia palveluita ovat vaikkapa laskutus- ja valituspalvelut. 

(Grönroos 2009, 76–77.) 

 

Vuorovaikutus on palveluissa merkittävässä osassa. Se on joskus jopa merkittävämpi kuin 

vaihdanta, sillä ilman onnistunutta vuorovaikutusta asiakkaan ja palvelun tuottajan kanssa 

on mahdotonta saada onnistunutta, tai ainakaan jatkuvaa vaihdantaa. Tämän vuoksi vuoro-

vaikutus on otettava osaksi markkinointia. (Grönroos 2009, 78.) 

 

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa tuo palvelutilanteeseen myös osan, jota palvelun tuottaja 

ei voi hallita. Ainoa, mitä tuottaja voi tehdä, on omien toimiensa määrittäminen ja asiak-

kaan toiminnan ohjailu toivottuun suuntaan. Palvelujen määrittämisessä asiakkaan rooli 

onkin ollut aina merkittävä. Asiakas on osa palvelujen tuottamisen prosessia. Palvelujen 

suunnittelija joutuu toiminnassaan miettimään tämän vuoksi tarkasti, miten pitkälle yksit-

täisten asiakkaiden toiveiden toteuttamisessa mennään huomioiden myös toiminnan kan-

nattavuus. (Kinnunen 2003, 7.) 
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Grönroosin (2009, 79) mukaan palveluilla on kolme yleisluontoista piirrettä. Ensimmäinen 

ja tärkein piirre on se, että palvelut ovat prosesseja, jotka voi jakaa toimintoihin. Toinen 

piirre taas käsittää palvelujen olevan jotain, joka ainakin osittain tuotetaan ja kulutetaan 

samanaikaisesti. Viimeisenä piirteenä on se, että tuotantoprosessiin osallistuu itse palvelun 

tuottajan lisäksi myös asiakas ainakin jossain määrin. (Grönroos 2009, 79.) 

 

Näiden määritelmien lisäksi palveluilla on muitakin mahdollisia piirteitä. Esimerkiksi ai-

neettomuus kuvaa sitä, että ostaessa palvelun ei yleensä saa mitään käsin kosketeltavaa. 

Palveluita ei myöskään voi varastoida samalla tavalla kuin tuotteita, mutta palveluiden 

tuottajan on kuitenkin mahdollista yrittää säännellä asiakkaidensa määrää. Palvelun osta-

minen ei myöskään yleensä johda omistukseen. Tämäkään ei kuitenkaan ole yleispätevä 

sääntö, sillä monissa kaupoissa, joista asiakas saa palvelua, hän myös ostaa tuotteen. Palve-

lu voi myös olla eri asiakkaiden näkökulmasta aivan eri laatuista, vaikka kaikki tapahtumat 

olisivat kaikille tismalleen samat. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että palvelukokemuksen 

tuottamiseen osallistuvat ihmiset, ja ihmisten välinen vuorovaikutus on joka kerta ainutlaa-

tuinen asia. Toisekseen palvelut koetaan subjektiivisesti ja niiden aineettomuuden vuoksi 

niitä myös kuvaillaan hyvin abstrakteilla termeillä, kuten ”turvallisuus” ja ”luottamus”. 

Palvelukokemusten subjektiivisuuden seurauksena palvelun tuottajalle voi olla vaikeaa 

määritellä ja mitata palveluidensa laatua, sekä pitää laatu samantasoisena kaikille asiak-

kaille. (Grönroos 2009, 80–81.) 

 

Koska palvelut saattavat olla liian monimutkainen ja –muotoinen käsite, käytetään laajalti 

apuna palvelujen tuotteistamista. Tuotteistamisessa on kyse siitä, että tuotettavat palvelut 

määritellään standartoiduiksi kokonaisuuksiksi. Palvelulle saatetaan kirjoittaa toimintaoh-

jeet ja tulosten kuvaus. Sille saatetaan suunnitella jopa oma logo. Näin palvelu muuttuu 

hivenen visuaalisemmaksi. Liiallisesta palvelujen tuotteistamisesta saattaa kuitenkin olla 

jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, jos asiakaskohtainen jousto katoaa tuotantoprosessista. 

Tämä voi olla haittana esimerkiksi konsultointipalveluissa, joissa asiakas maksaa nimen-

omaan palvelun tarjoajan asiantuntemuksesta ja aivotyöstä asiakkaan ongelmaa kohtaan. 

(Kinnunen 2003, 8.) 
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2.2 Asiantuntijapalvelu 

 

 

2.2.1 Asiantuntijapalvelun käsite ja erityispiirteet 

 

Asiantuntijapalvelut ovat yksi palveluiden alalajeista. Rajanveto asiantuntijapalveluiden ja 

muiden palveluiden välillä ei kuitenkaan ole kovin yksiselitteinen, vaan samalla tavalla 

häilyvä kuten raja palvelujen ja tavaroiden välillä. Kaikissa palveluissa on sekä asiantunti-

juutta että rutiinityötä sisältävät osiot, mikä tekee määrittelystä haastavaa. Oleellista asian-

tuntijapalveluissa on se, että asiantuntijuuden, tiedon ja erityisosaamisen osuus on huomat-

tava. Itse raja on kuitenkin veteen piirretty viiva, eikä voida tarkasti määrittää, mitkä palve-

lut ovat juuri asiantuntijapalveluita. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 9–10.)  

 

Asiantuntijapalveluilla on kuitenkin yhdistäviä piirteitä, joilla ne erottuvat muista palve-

luista. Asiantuntijapalvelut ovat kaikkein aineettomimpia palveluita ja ne saattavat olla 

esimerkiksi ideoita, neuvoja tai ohjeita. Varsinaisen työn taustalla on yleensä pitkä ja työ-

läs kehitys- ja tuottamisprosessi, jonka seurauksena kuitenkin syntyy usein jotain konkreet-

tista lopputulokseksi. Lopputuloksena voi olla esimerkiksi rakennuspiirustukset, resepti, 

mainos, suunnitelmat tai omaisuuden karttuminen. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 11.) 

 

Asiantuntijapalveluita yhdistävät myös niiden korkeat riskit. Jos näiden palvelujen toteu-

tuksessa epäonnistutaan, saattaa esimerkiksi arkkitehtitoimiston suunnittelema talo romah-

taa tai yrityskonsultin neuvoma yritys mennä konkurssiin. Asiakkaan on myös vaikea arvi-

oida etukäteen ostamaansa asiantuntijapalvelua tai sen laatua ja päätös joudutaankin teke-

mään hyvin suuressa epävarmuudessa. Asiakkaan aikaisempi kokemus vastaavista palve-

luista voi helpottaa päätöksentekoa, mutta aina sekään ei auta, sillä laatu voi vaihdella toi-

mialoittain. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 11.) 

 

Asiakkaan osallisuus asiantuntijapalveluiden tuotannossa on huomattavan suuri. Tämä 

johtuu siitä, että asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti silloin, kun asiakkaalle kehite-

tään jotain täysin uutta tai ratkotaan monimutkaisia ongelmia. Asiakas ei välttämättä edes 

itse tunnista näissä tilanteissa kaikkia tarpeitaan, jolloin hän ei kykene tekemään palvelun 

tuottajalle täsmällistä tilausta. Palvelun tuottajan taas on mahdoton toteuttaa asiakkaan 

toiveita ilman esitutkimuksia ja perehtymistä asiakkaan tilanteeseen. Prosessin aikanakin 
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asiakkaan olisi hyvä antaa tietoja, arvioita ja apua työn tekemiseen. Asiantuntijapalvelut 

siis syntyvät pitkälti palvelun tuottajan ja asiakkaan yhteistyönä. (Lehtinen & Niinimäki 

2005, 11.) 

 

 

2.2.2 Asiantuntijaorganisaatiot 

 

Asiantuntijaorganisaatioita on monenlaisia ja -kokoisia. Esimerkiksi insinööri-, mainos- ja 

arkkitehtitoimistot ovat hyviä esimerkkejä pienistä asiantuntijapalveluita tarjoavista yrityk-

sistä, joiden perustaminen vaatii enemmän henkistä kuin rahallista pääomaa. Niiden perus-

tajat ovat usein alansa tunnettuja asiantuntijoita tai muita huippuosaajia. (Lehtinen & Nii-

nimäki 2005, 12.) 

 

Toisaalta löytyy myös paljon suuria asiantuntijaorganisaatioita. Tähän kategoriaan kuulu-

vat vaikkapa pankit, vakuutusyhtiöt, lentoyhtiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Niiden 

perustaminen ja ylläpito vaatii yleensä paljon rahallista pääomaa ja niitä löytyy niin yksi-

tyiseltä kuin julkiseltakin puolelta. Suurten asiantuntijaorganisaatioiden toiminta vaatii 

usein itse asiantuntijapalveluiden lisäksi huomattavan määrän tukitoimintoja ja rutiinityön-

tekijöitä. Nämä voivat tosin olla myös yrityksen ulkopuolelta ostettuja. (Lehtinen & Nii-

nimäki 2005, 12.) 

 

Luonnollisesti joillakin aloilla organisaatioiden koko vaihtelee huomattavasti. Esimerkiksi 

terveydenhoito- ja internetpalveluntarjoajat voivat olla hyvinkin suuria tai pieniä. Luonnol-

lisesti myös suurten ja pienien asiantuntijaorganisaatioiden välimuotoja on paljon, kun 

pienet yritykset verkostoituvat keskenään tai, kun suuren organisaation sisällä on sisäinen 

asiantuntijaorganisaatio. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 12–13.) 

 

 

2.2.3 Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen ja markkinointi 

 

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen ja markkinointi on yleisesti ottaen matalammalla 

tasolla kuin muissa palveluissa. Tuotteistamisen kohdalla matala taso johtuu osittain palve-

lujen luonteesta, mutta myös asiantuntijoiden huonosta suhtautumisesta tuotteistamiseen. 

Markkinointi taas saatetaan nähdä tarpeettomana tietyillä aloilla johtuen palvelujen yliky-
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synnästä. Esimerkiksi pitkälle erikoistuneita palveluja tarjoavat yritykset, tai alat, joille ei 

kouluteta suuria määriä osaajia, pääsevät nauttimaan tällaisesta tilanteesta. Markkinoinnin 

tarve on myös pienempi sellaisissa asiantuntijayrityksissä, jotka saavat julkiselta puolelta 

rahoituksen toimintaansa. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 13.) 

 

Muita syitä markkinoinnin vähäisyyteen asiantuntijayrityksissä on huono markkinointi-

osaaminen ja siitä seuraavat väärät mielikuvat markkinoinnista. Markkinoinnin saatetaan 

esimerkiksi ajatella olevan pelkkää mainontaa, ja siksi liian kallista. Saatetaan myös ajatel-

la, että hyvin suoritettu asiantuntijatyö on parasta markkinointia, eikä sen lisäksi tarvita 

muita toimia. Näistä syistä asiantuntijaorganisaatioilta puuttuu usein kokonaan markki-

nointi- ja tuotteistamissuunnitelma, sekä markkinointistrategia. Vaihtoehtoisesti ne saatta-

vat olla tehty, mutteivät ole riittävän laajoja, eikä sisäistä markkinointia välttämättä ole 

osattu ottaa huomioon. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 14.) 

 

Huolimatta markkinoinnin ja tuotteistamisen vähäisestä hyödyntämisestä, ne ovat nykyisin 

entistä tärkeämmässä roolissa yritystoiminnassa. Tähän on neljä syytä. Ensinnäkin, asian-

tuntija-alat ovat kasvaneet huomattavasti ja samalla ovat kasvaneet monet niiden organi-

saatiot. Yrityksen kasvaessa ja erityisesti kansainvälistyessä, lisääntyy myös sen markki-

nointi, mikä lisää tarvetta suunnitella markkinointia etukäteen entistä paremmin. Toiseksi 

kilpailu on vapautunut ja samalla kiristynyt. Menestyäkseen tässä kilpailussa, kilpailevien 

yritysten tulee panostaa enemmän suunnitelmalliseen tuotteistamiseen ja markkinointiin. 

Kolmas syy on se, että asiantuntijapalveluiden markkinointi on jonkin verran erilaista kuin 

muiden palveluiden markkinointi. Asiantuntijapalveluiden markkinoinnissa esimerkiksi 

korostuu enemmän suhdemarkkinointi. Viimeinen, eli neljäs syy, on se, että tuotteistami-

sen ja markkinoinnin lisäämisen on havaittu lisäävän myös asiakastyytyväisyyttä. (Lehti-

nen & Niinimäki 2005, 14–15.) 

 

 

2.3 B-2-B-palvelu 

 

B-2-B-palveluilla, eli business-to-business-palveluilla, tarkoitetaan Armstrongin ja Kotle-

rin (2011, 240) mukaan palveluita, jotka yritys tuottaa toiselle yritykselle. Usein niissä on 

kyse ylläpitoon ja huoltoon liittyvistä toimista, kuten siivous- tai korjauspalveluista. B-2-
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B-palvelut voivat olla myös liiketoiminnan tukipalveluita liittyen esimerkiksi lakiasioihin, 

mainontaan tai kirjanpitoon. (Armstrong & Kotler 2011, 240.) 

 

Ojasalo ja Ojasalo (2010, 19) ovat samaa mieltä siitä, että B-2-B-palveluissa myyjänä on 

yritys ja ostajana joko toinen yritys tai organisaatio. Suurin osa asiantuntijapalveluita tar-

joavista yrityksistä toimii näillä markkinoilla, ja esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologia-

ala ovat suurimpia alan toimijoita. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 19.) 

 

Useat B-2-B-palvelut lisäävät jollakin tavalla arvoa yrityksen toimintaan esimerkiksi te-

hostamalla tai jalostamalla toimintaa. Palveluliiketoimintaa on nykyisin yhä enemmän 

myös perinteisillä teollisuusaloilla, joissa se on otettu kilpailukeinoksi. Tästä onkin hyötyä, 

sillä yhä useammat yritykset toivovat kokonaisratkaisuja, joissa tuotteiden ohessa tarjotaan 

palveluja. Julkinen puoli on myös merkittävä B-2-B-palveluiden tuottaja. Tulevaisuudessa 

kuitenkin asiakassuhteet näyttävät muuttuvan enemmän kumppanuussuhteiksi, jolloin B-

with-B saattaa olla kuvaavampi termi kuin B-2-B.  (Ojasalo & Ojasalo 2010, 19–21.) 

 

B-2-B-markkinoilla menestyvien yritysten toiminnassa korostuvat vahvat asiakassuhteet ja 

brändäyksen merkitys. Asiakassuhteet ovat usein merkittävä markkinointikanava, jossa 

korostuu pitkäaikaisten ja kannattavien suhteiden luominen, ylläpito ja vahvistaminen. 

(Ojasalo & Ojasalo 2010, 121.) 

 

 

2.4 Sähköiset taloushallinnon palvelut 

 

Tilitoimistoala, joka pohjimmiltaan perustuu kirjanpitolain toteuttamiseen asiakasyrityksil-

le, on ollut suurten muutosten keskellä viime vuosikymmeninä. Suurimpia muutoksia on 

tuonut tietotekniikan kehittyminen ja yleistyminen, joka on mullistanut niin kirjanpitäjien 

työnkuvaa, kuin myös tilitoimistopalveluiden luonnettakin. Kirjanpitäjien työnkuva on 

perinteisesti sisältänyt paljon toistuvaa ja rutiininomaista työtä. Nyt työnkuva on kuitenkin 

muuttumassa tallettajasta ja laskentaosaajasta asiantuntijaksi, jonka tulee hallita oman 

alansa lisäksi myös tietotekninen puoli, palveluiden myynti ja asiakaspalveluosaaminen. 

Samalla tilitoimiston työntekijät pääsevät nauttimaan tietotekniikan tuomista eduista: rutii-

ninomaisten töiden osuus vähenee huomattavasti ja työnkuva laajenee monipuolisemmak-

si. Erityisesti asiakaspalvelun merkitys korostuu toiminnassa. (Kinnunen 2012.) 
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Tilitoimistojen rooli on muuttumassa myös asiakkaan näkökulmasta. Toimistoilta haetaan 

enemmän kaikenkattavaa tietotaitoa lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöistä liittyen esimer-

kiksi verotukseen ja tilinpäätökseen, sekä syvällistä tietoa raporttien analysointiin ja hyö-

dyntämiseen. Kirjanpitäjä tulee tulevaisuudessa olemaan enemmän asiantuntija, joka on 

aina askeleen edellä asiakkaansa asioista varmistellen, ennustaen ja ennakoiden asiakasyri-

tyksen tulevia muutoksia. (Kinnunen 2012.) 

 

Sähköistyminen ja digitaalisuus ovat avainasemassa nykyaikaisessa taloushallinnossa. 

Suomessa sähköinen taloushallinto ja paperiton kirjanpito ovat olleet lainsäädännöllisesti 

mahdollisia jo vuodesta 1997. Suomi onkin ollut edelläkävijämaa tässä suhteessa, vaikka 

viime aikoina kehitys onkin hidastunut. Alussa esimerkiksi internetin käytettävyys ja yhte-

näiset pankkistandardit siivittivät alan kehitystä, mutta yhä esimerkiksi verkkolaskutukses-

sa on vielä viimeiset ponnistelut ennen sen läpimurtoa tekemättä. (Lahti & Salminen 2014, 

28–29.) 

 

Taloushallinnon palvelumarkkinoille sähköisyys on tuonut voimakkaita muutoksia. Säh-

köistyminen on luonut kokonaan uusia palvelumalleja, mikä on houkutellut markkinoille 

uusia toimijoita ja palvelukonsepteja. Esimerkiksi suurille yrityksille on kehitetty palvelu-

konsepteja, jotka tekevät niiden taloushallintopalveluiden ulkoistamisesta aiempaa kannat-

tavampaa. Myös pilvipalveluiden käyttö eri järjestelmissä on lisääntynyt. Samaan aikaan 

etenkin pienempien tilitoimistojen on ollut pakko pysyä kehityksessä mukana, jotta asiak-

kaille voidaan tarjota nykyaikaisia sähköisiä palveluja ja taloushallinnon prosesseja. Tili-

toimistot ovatkin joutuneet uudistamaan järjestelmiään näiden vaatimusten edessä. Toisaal-

ta myös sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja ja palveluja suunnittelevat ohjelmistotalot 

ja palveluntarjoajat ovat kehittyneet kasvaneen kysynnän myötä. (Lahti & Salminen 2014, 

31.) 

 

Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola ja Siivola (2013, 14) määrittelevät sähköisen ta-

loushallinnon taloushallintopalveluiden kokonaisvaltaiseksi hoitamiseksi hyödyntämällä 

moderneja ohjelmistoja ja automaatiota. Lahti ja Salminen (2014, 15) taas näkevät sähköi-

sen taloushallinnon digitaalisen taloushallinnon esiasteena, joka on eri asia kuin paperiton 

kirjanpito. Heidän määritelmässä digitaalinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että kaikki tie-

tovirrat ja käsittelyvaiheet automatisoidaan ja käsitellään digitaalisessa muodossa.  Käy-

tännössä tämä tarkoittaa digitaalisen taloushallinnon olevan prosessi, jossa töiden organi-
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sointi, tietojärjestelmät ja teknologia muodostavat virtaviivaisen taloushallinnon toiminto-

jen ketjun ilman turhia ja päällekkäisiä käsittelyvaiheita. (Lahti & Salminen 2014, 23–25.) 

 

Suomessa sähköinen taloushallinto on kehittynyt kuvion 2 osoittamalla tavalla. 1990-

luvulla kehitysprosessin aloittanut paperiton kirjanpito tarkoitti lakisääteisten kirjanpidon 

tositteiden esittämistä sähköisessä muodossa. Taloushallinnon sähköistämisvaiheessa taas 

2000-luvun alussa keskityttiin lisäämään toiminnan tehokkuutta käyttämällä tietotekniik-

kaa ja sen sovelluksia, internetiä, integrointia, sähköisiä palveluita ja itsepalvelua. Digitaa-

linen taloushallinto on kuitenkin vienyt tämän toiminnan vielä pidemmälle esimerkiksi 

niin, että kaikki kirjanpidon ja taloushallinnon materiaalit käsitellään sähköisesti, kaikki 

tieto eri osapuolten välillä kulkee ja arkistoidaan sähköisesti ja toiminnan prosessit on in-

tegroitu käytettäviin järjestelmiin. Taloushallinnon tulevaisuudessa myös keinoäly ja robo-

tiikka helpottavat ja automatisoivat toimintaa entisestään. (Lahti & Salminen 2014, 26.) 

 

 

 

KUVIO 2. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa (Lahti & Salminen 2014, 27) 

 

Sähköinen taloushallinto on siis kokonaisuus, johon kuuluvat kaikki yrityksen talouteen 

liittyvät tehtävät ja toiminnot. Se kattaa muun muassa verkkolaskutuksen, automatisoidut 

tiliöinnit, sähköisen arkiston ja selaimessa toimivan järjestelmän, joka on asiakkaan ja tili-
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toimiston yhteiskäytössä. Käytännössä sähköinen taloushallinto tuottaa useita hyötyjä sekä 

tilitoimistolle, että sen asiakkaille. (Helanto ym. 2013, 28.) 

 

Kuviossa 3 havainnollistetaan digitaalisen taloushallinnon toimintaympäristöä. Informaa-

tiovirrat ja prosessit kulkevat yrityksen ja sen sidosryhmien välillä molempiin suuntiin. 

Taloushallinnon prosesseja ja tietovirtoja on myös tarkasteltava yli sidosrajojen ja niiden 

on oltava integroitu yrityksen reaaliprosesseihin. Kun kaikki toiminnot on integroitu säh-

köisesti keskenään, vältetään saman tiedon käsittely manuaalisesti useaan kertaan. Tästä 

syystä digitaalista taloushallintoa voidaan kutsua myös automaattiseksi tai integroiduksi 

taloushallinnoksi. (Lahti & Salminen 2014, 24.) 

 

 

 

KUVIO 3. Digitaalisen taloushallinnon ympäristö (Lahti & Salminen 2014, 25) 

 

Useita mahdollisuuksia mukanaan tuova sähköinen taloushallinto on monessa suhteessa 

perinteistä kirjanpitoa parempi. Kirjanpitäjän arjessa esimerkiksi asiakkaan ja tilitoimiston 

yhteisessä käytössä oleva pilvipalvelu näkyy tasaisempana työtahtina, kun asiakas voi toi-

mittaa sähköistä kanavaa pitkin kirjanpitomateriaalia pitkin kuukautta. Päällekkäisiä työ-

toimintoja poistuu, kun esimerkiksi laskut tallentuvat samalla kertaa kaikkiin tarvittaviin 
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paikkoihin. Tietojen vaihtaminen asiakkaiden kanssa on sähköisissä järjestelmissä nope-

ampaa ja joustavampaa. Esimerkiksi raportointi on helpommin ja nopeammin asiakasyri-

tysten saatavissa. Myös tietojenhaku nopeutuu ja helpottuu, kun mappien selailun sijaan 

voidaan hakea tarvittu tieto sähköisistä arkistoista ajasta ja paikasta riippumatta. (Helanto 

ym. 2013, 14–15.) 

 

Toimintojen ollessa internetissä myös mahdollisuudet etätyöhön lisääntyvät. Internet myös 

mahdollistaa sen, ettei asiakkaiden tarvitse olla edes lähipaikkakunnilta, vaan vaikkapa 

toiselta puolen Suomea. Jopa viranomaisilmoitusten lähettäminen käy helposti sähköisten 

taloushallinnon järjestelmien avulla. Kun rutiinityöt voidaan automatisoida, tilitoimiston 

henkilökunnalle jää enemmän aikaa asiantuntijatyölle. Sähköisyys siis tehostaa toimintaa 

huomattavasti tilitoimiston ja asiakasyritysten näkökulmasta. Samalla se tuo kustannus-

säästöjä. (Helanto ym. 2013, 14–15.) 

 

Sähköinen taloushallinto tuo mukanaan myös haasteita, kun perinteisistä toimintamalleista 

siirrytään uusiin. Sekä asiakkaiden että tilitoimistojen henkilökunnan tulee opetella uusien 

sähköisten järjestelmien käyttöä, sekä todennäköisesti vaihtaa käytössä olevaa ohjelmistoa, 

mikä saattaa alussa lisätä työmäärää ja kustannuksia. Kirjanpitäjien työnkuva myös muut-

tuu sähköistämisen yhteydessä, kun tallennustyö vähenee ja automaation hallinta ja asia-

kasvuorovaikutus lisääntyvät. Tämän vuoksi myös työtavoissa täytyy tehdä muutoksia. 

Jotkut, etenkin pienemmät yritykset, saattavat myös kokea, etteivät ne hyödy sähköisiin 

taloushallintopalveluihin siirtymisestä mitenkään, vaan suosivat mielummin perinteistä 

mallia. Onkin haaste tilitoimistolle löytää ratkaisut, jotka toimivat kaikille, tai ainakin 

mahdollisimman monille asiakkaille. (Helanto ym. 2013, 17–18.) 

 

Sähköistymisen lisääntymistä ovat hidastaneet myös tekniset seikat. Sopivista taloushallin-

tojärjestelmistä on ollut pulaa, ja itse sähköistäminen on paikoitellen erittäin vaativaa. Sen 

lisäksi työmarkkinoilla on jo nyt pulaa osaavasta työvoimasta, joka hallitsisi uudet järjes-

telmät ja niiden tuomat mahdollisuudet kunnolla. Kuitenkin ohjelmistojen käytettävyys on 

parantunut huomattavasti ja palveluiden saatavuus pienillekin yrityksille paranee jatkuvas-

ti. (Lahti & Salminen 2014, 30–31.) 

 

Myös Tilitoimisto Raija S. Törmäsessä on käytössä sähköisen kirjanpidon lisäksi sähköi-

nen, pilvipalveluna toimiva taloushallinnon järjestelmä, jonka avulla voidaan helpottaa niin 
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toimistotyön tekemistä, kuin asiakaspalveluakin. Palvelun kautta onnistuu helposti niin 

osto- ja myyntilaskujen käsittely, matkalaskujen toimittaminen kuin tositteiden arkistointi-

kin. Palvelua ovat kuitenkin tähän mennessä hyödyntäneet vain muutamat tilitoimiston 

asiakkaat. 

 

 

2.5 Palveluiden markkinointi 

 

Kuuselan (1998, 26) mukaan palveluiden markkinointi on toimintaa, jolla tavoitellaan asi-

akkaiden hankkimista ja säilyttämistä. Kuusela (1998, 28) kuitenkin myös toteaa, että pal-

velutoiminnan päämääränä on asiakkaan ongelmien ratkaisu ja hyödyn tuottaminen tälle ja 

kaikki toiminta, mikä tähtää tähän päämäärään, on markkinointia. Markkinoinnin määri-

telmissä korostuu myös suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys, sekä asiakaslähtöisyys ja -

keskeisyys. (Kuusela 1998, 28.) 

 

Tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa on monia yhtäläisyyksiä, joiden takia kaikki 

markkinoijat eivät tee eroa niiden välillä lainkaan. Tuotteilla ja palveluilla saatetaan tavoi-

tella samanlaisia hyötyjä. Esimerkiksi nälkäinen henkilö saattaa päätyä käymään ruoka-

kaupassa ja ostaa sieltä ruokatuotteita, tai hän saattaa päätyä käyttämään ravintolapalvelui-

ta. Molemmilla tavoilla hyöty on sama. Tuotteiden ja palveluiden määrittelyn vaikeus vä-

hentää myös osaltaan tarvetta tehdä tarkkaa jakoa niiden markkinoinninkaan välille. Tuot-

teisiin nimittäin liittyy usein palveluita ja palveluihin tuotteita, ja puhdasta tuotetta tai pal-

velua tuskin on olemassakaan. Kolmas syy on toiminnan asiakassuuntautuneisuus. Myytä-

viä hyödykkeitä ei tulisi määritellä sen ominaisuuksien mukaan, vaan asiakkaan tarpeiden, 

toiveiden ja ajatusten mukaan. (Blythe 2012, 260.)  

 

 

2.5.1 Markkinoinnin kilpailukeinot, 4 P:n malli 

 

Markkinoinnin kilpailukeinot ovat tärkeä osa nykyaikaista markkinointiajattelua. Ne koos-

tuvat kaikista tekijöistä, joita yritys pystyy kontrolloimaan vaikuttaakseen tuotteidensa 

kysyntään. Näistä kilpailukeinoista yritys muodostaa taktisen kokonaisuuden, jota se sitten 

tarjoaa kohdemarkkinoille. Markkinoinnin kilpailukeinot jaetaan tavallisesti neljään teki-

jään, jotka ovat tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. (Armstrong & Kotler 2011, 
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81.) Tästä kokonaisuudesta käytetään ilmaisua 4P, joka tulee englanninkielisistä sanoista 

product, price, place ja promotion. 

 

Ensimmäinen markkinoinnin kilpailukeino on tuote (product). Laajasti ajateltuna tuote 

tarkoittaa mitä tahansa markkinoitavaa objektia, jonka hyödyntämisellä tai kulutuksella 

tyydytetään asiakkaiden haluja ja tarpeita. Toisin sanoen siihen lukeutuvat käsin kosketel-

tavien tuotteiden lisäksi myös palvelut, tapahtumat, henkilöt, organisaatiot ja ideat ja näi-

den sekoitukset. Tuote on markkinoinnin kilpailukeinoista tärkein, sillä se tuo asiakkaalle 

arvoa. Nykyisin tuoteajattelussa on menty pidemmälle niin, että kaiken keskellä on elämys, 

jonka tuote asiakkaalle tuo. Esimerkiksi lenkkitossuissa teknisiä ominaisuuksia tärkeämpää 

on se, minne niiden avulla pääsee. Tuotteiden ytimessä ovat myös ne ratkaisut, jotka asia-

kas saa tuotteista. (Armstrong & Kotler 2011, 236–237.) 

 

Markkinoinnin toinen kilpailukeino, hinta (price), on lähes yhtä tärkeä kuin tuotekin. Hinta 

on ainoa kilpailukeino, joka tuo liikevaihtoa yritykselle, kaikki muut tuovat vain kuluja. 

Hinnalla ei tarkoiteta vain sitä rahasummaa, jonka asiakas maksaa tuotteesta, vaan se ku-

vaa kaikkea sitä arvoa, josta asiakas joutuu luopumaan saadakseen tuotteen. Hinnoittelu-

päätökset vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen, jonka vuoksi ne tulisikin hallita hyvin 

yritystoiminnassa. Erilaisia hinnoittelutapoja on useita, joista käytetyimpiä lienevät tuotan-

tokustannuksiin ja asiakkaan saamaan arvoon perustuvat hinnoittelutavat. (Armstrong & 

Kotler 2011, 303.) Näiden hinnoittelutapojen prosessia kuvataan kuviossa 4.  

 

 

 

KUVIO 4. Arvoon ja tuotantokuluihin perustuvat hinnoittelumallit (mukaillen Armstrong  

                  & Kotler 2011, 304) 
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Kolmas P tulee sanasta place, eli suomennettuna saatavuus. Saatavuudella tarkoitetaan 

kaikkia niitä yrityksen toimintoja, joiden seurauksena tuote tai palvelu saadaan asiakkaiden 

saataville. Saatavuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään, kun pohditaan esimerkiksi jakeluka-

navia, varastointia, kuljetusta ja logistiikkaa. (Armstrong & Kotler 2011, 81.) Saatavuuteen 

liittyy markkinoinnissa oleellisesti toimitusketju, jonka lävitse niin myytävät tuotteet ja 

niiden osat, palvelut, ammattitaito kuin tarvittava informaatiokin kulkee yritykseltä asiak-

kaalle ja päinvastoin. Ketjuun kuuluvat asiakkaiden lisäksi esimerkiksi tavarantoimittajat ja 

jälleenmyyjät. (Armstrong & Kotler 2011, 338.) 

 

Toisaalta markkinoinnissa puhutaan mielummin kysyntä- kuin toimitusketjusta, sillä ky-

syntäketjussa korostuu paremmin se, että toiminta lähtee kysynnästä ja tähtää arvon tuot-

tamiseen asiakkaalle. Tästä ollaan kuitenkin tultu vieläkin pidemmälle, sillä pelkän toimin-

tojen ketjuttamisen sijaan yritykset luovat nykyisin valtavia verkostoja, jotka tarjoavat ar-

voa asiakkaille. Se, millaiseksi tämä ketju rakennetaan, vaikuttaa suoraan tuotteiden saata-

vuuteen ja sitä kautta niiden arvoon. (Armstrong & Kotler 2011, 339.) 

 

Viimeinen kilpailukeino, markkinointiviestintä (promotion), kattaa kaikki keinot, joiden 

avulla yritys kommunikoi asiakkaidensa kanssa. Armstrongin ja Kotlerin (2011, 405) mu-

kaan nämä keinot on jaettu viiteen osaan: mainonta, myynnin edistäminen, henkilökohtai-

nen myyntityö, PR-työ ja suoramarkkinointi. Mainontaan kuuluvat esimerkiksi mainokset 

lehdissä ja Internetissä. Myynninedistämistä taas ovat vaikkapa kupongit ja kampanjat. 

Henkilökohtainen myyntityö sen sijaan käsittää muun muassa myynnilliset esitykset, kun 

taas PR-puolen vastaavat huolehtivat lehdistötiedotteista, sponsoroinnista ja nettisivuista. 

Suoramyyntiä yritys saattaa harjoittaa katalogien, puhelinmyynnin ja Internetin avulla. 

(Armstrong & Kotler 2011, 405.) 

 

Markkinointiviestintä-kategoria kuitenkin käytännössä toimii vielä tämän jaottelun ulko-

puolella muissa markkinoinnin kilpailukeinoissa. Esimerkiksi tuote, sen muotoilu, väri ja 

pakkaus kertovat kuluttajalle omia viestejään tuotteesta ja sen tuottaneesta yrityksestä. 

Tämän vuoksi myös muita markkinoinnin kilpailukeinoja tulee tarkastella markkinointi-

viestinnällisestä näkökulmasta, vaikka pääsääntöisesti markkinointiviestintä toimiikin 

omana osionaan. (Armstrong & Kotler 2011, 405.) 
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2.5.2 Laajennettu 4 P +3 P:n malli 

 

Palveluiden poikkeavasta luonteesta johtuen perinteinen neljän P:n malli on liian suppea 

kuvaamaan palveluiden kaikkia kilpailukeinoja. Tämän vuoksi siihen on lisätty 3 P:tä lisää, 

jotka ovat people, eli ihmiset, process, eli prosessit ja physical evidence, eli fyysinen pal-

veluympäristö. Näiden kilpailukeinojen huomioon ottaminen muuttaa hieman yrityksen 

toimintaa. (Blythe 2012, 264.) 

 

Ihmiset, joilla tarkoitetaan palveluyrityksen henkilökuntaa, ovat merkittävä osa palveluiden 

markkinointia, sillä he ovat kosketuksissa asiakkaaseen ja tuottavat hänen pyytämät palve-

lut. Näin ollen kaikki yrityksen työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa yrityksen ima-

gosta ja markkinoinnista. Työntekijöiden suuresta roolista johtuen palvelun laadussa on 

käytännössä aina vaihtelua ja silloin tällöin asetetut vaatimukset palvelutuotannossa alite-

taan, vaikka yritys yrittäisi antaa kuinka laadukasta palvelua tahansa asiakkailleen. (Blythe 

2012, 266–267.) 

 

Palvelun laadun luonnollisesta vaihtelusta johtuen palveluyritysten tulisi panostaa ennen 

kaikkea siihen, että työntekijöillä on riittävästi toimivaltaa työssään. Käytännössä tämä 

tarkoittaa työntekijöiden itsenäisyyttä työnteossa. Tällöin työntekijä itse voi korjata tai 

hyvittää tekemänsä virheet ilman, että asiakas joutuu odottelemaan ylemmän johtoportaan 

käsittelyä tilanteesta. Tällainen toiminta on kannattavaa myös siksi, että palvelut tuottaa 

yksi työntekijä yhdelle asiakkaalle, jolloin johdon voi olla vaikea ymmärtää kaikkea on-

gelmatilanteeseen liittyvää nopeasti. Työntekijöiden toimivallan lisääminen näin ollen su-

juvoittaa palvelutuotantoa huomattavasti. Hyvin toteutettuna itsenäisemmät työntekijät 

myös vähentävät johtoportaiden tarvetta ja alentavat samalla kuluja. Samalla työntekijät 

tekevät enemmän yhteistyötä, luovat sosiaalisia kontakteja toisiinsa ja lisäävät tällä tavalla 

motivaatiotaan. (Blythe 2012, 267–268.) 

 

Palvelut koostuvat prosesseista, joiden aikana ne tuotetaan ja toimitetaan asiakkaalle. Pal-

veluprosessissa jokaisen vaiheen tulisi lisätä arvoa asiakkaalle. Jos näin ei ole, vaihe on 

tarpeeton ja tulisi poistaa prosessista. Erilaisilla prosesseilla samoistakin lähtökohdista voi 

tulla eritasoisia lopputuloksia, siksi prosesseihin kannattaa panostaa. (Blythe 2012, 269.) 
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Blythen (2012, 269) mukaan prosessit koostuvat neljästä perustekijästä. Ensimmäinen teki-

jä on perusomaisuus, joka tarkoittaa toimintaan tarvittavia laitteita, välineitä, tiloja ja raha-

varoja. Myös aineeton omaisuus, kuten yrityksen imago ja brändi ovat osa perusomaisuut-

ta. Toinen tekijä on täsmällinen kirjallinen tieto (explict knowledge), jolla tarkoitetaan 

esimerkiksi patentteja, markkinatutkimuksia ja asiakastietokantoja. Kolmanneksi tulee 

hiljainen tieto. Se koostuu niin koulutuksen kuin myös kokemuksen avulla karttuneesta 

tiedosta, ja se tekee työntekijästä vaikeasti korvattavan. Toimintamalli, joka on neljäs pe-

rustekijä, taas on se mekanismi, jonka avulla kaikki edellä mainitut tekijät kootaan yhteen. 

(Blythe 2012, 269.) 

 

Palvelusta riippuen asiakkaat osallistuvat sen tuottamiseen enemmän tai vähemmän. On 

palveluita, joissa muut asiakkaat ovat oleellinen osa palvelukokemusta, kuten tapahtumat 

ja yökerhot. Palveluprosessi saattaa myös palvelun luonteesta riippuen olla enemmän tai 

vähemmän vaihteleva. Esimerkiksi kampaamopalveluissa prosessi vaihtelee asiakkaiden 

toiveiden mukaan huomattavasti enemmän kuin lentoyhtiöiden tarjoamissa lentopalveluis-

sa. (Blythe 2012, 269–271.) 

 

Fyysiseen palveluympäristöön kuuluu kaikki, mikä palveluprosessissa on käsin kosketelta-

vaa. Esimerkiksi palveluyrityksen toimitilat, joissa asiakas vierailee palvelun ajan, käynti-

kortit, todistukset ja pienet palvelusta muistuttavat esineet ovat kaikki osa fyysistä palvelu-

ympäristöä. Palveluympäristön fyysisyys on asiakkaan kannalta tärkeä, sillä itse palvelut 

ovat usein pitkälti aineettomia. Fyysiset seikat osaltaan saattavat toimia muistivihjeinä ja 

saada asiakkaan uusimaan palvelun. Esimerkiksi matkalta hankitun, pienen matkamuiston 

näkeminen saattaa nostaa pintaan halun matkustaa uudelleen yhtä mukavalle matkalle. 

Toinen merkittävä syy yritykselle panostaa palveluympäristöön on se, että asiakkaiden on 

helpompi havainnoida fyysisiä asioita ja sitä kautta arvioida koko palvelukokemusta. Esi-

merkiksi toimitilojen siisteys saattaa vaikuttaa paljonkin siihen, millaisen kuvan asiakas 

muodostaa koko yrityksestä. Joissakin palveluissa, kuten koulutus- ja vakuutuspalveluissa 

on tarpeen antaa asiakkaalle fyysinen dokumentti saadusta palvelusta, jolla asiakas voi 

tarvittaessa todentaa kolmannelle osapuolelle saaneensa palvelun. (Blythe 2012, 271.) 

 

Blythe (2012, 272) listaa neljä tapaa, joiden avulla palveluyritys voi lisätä arvoa fyysiseen 

palveluympäristöönsä. Ensimmäinen tapa on luoda asiakasuskollisuutta lisääviä fyysisiä 

asioita, kuten kanta-asiakaskortteja. Toinen tapa on luoda sellaisia fyysisiä todisteita, jotka 
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tukevat yrityksen brändiä. Esimerkiksi arvokkuutta imagossaan tavoitteleva lentoyhtiö voi 

teetättää kiiltäviä matkalippuja, kun taas halpalentoyhtiöt saattavat laittaa asiakkaat itse 

tulostamaan matkalippunsa tavalliselle paperille. (Blythe 2012, 272.) 

 

Kolmas tapa on antaa asiakkaalle palvelun mukana esineitä, jotka jo itsessään ovat arvok-

kaita, esimerkiksi kelloja, kynäsettejä tai DVD-soittimia. Nämä esineet eivät ole varsinai-

sia houkuttimia hankkia palveluita, mutta ne toimivat myöhemmin hyvänä muistutuksena 

asiakkaalle saadusta palvelusta. Viimeinen, neljäs, tapa on käyttää fyysisiä esineitä niin, 

että ne johtavat tulevaisuudessa uuteen myyntitilanteeseen. Yritys saattaa jakaa asiakkail-

leen esimerkiksi kyniä, muistioita ja kalentereita tai lähettää postissa kortin, jossa muistute-

taan palvelusta. Tarkoituksena on, että varsinaisen muistutuksen lisäksi myös palveluntar-

joajan yhteystiedot ovat helposti saatavilla, kun asiakas niitä tarvitsee. (Blythe 2012, 272.) 
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3  PALVELUN LAATU 

3.1 Palvelun laadun muodostuminen 

 

Palvelujen laadun määrittely yksiselitteisesti on Kinnusen (2003, 16) mukaan erittäin vai-

keaa. Yksi tapa määritellä palvelun laatua on verrata asiakkaan odotuksia ja kokemuksia 

palvelusta toisiinsa. Tämä on yleisimmin hyväksytty ja tunnetuin tapa käsitellä palvelujen 

laatua. Kuitenkaan lopullisena mittarina ja määritelmänä palvelujen laadusta sitä ei voida 

pitää, ja asiasta keskustellaan edelleen. (Kinnunen 2003, 16–17.) 

 

Myös Grönroos (2009, 98) toteaa, että palveluiden laadun määritteleminen on vaikeaa jo 

pelkästään siksi, että palvelut itsessään ovat niin monimutkainen asia. Laatuun vaikuttaa 

oleellisesti asiakkaan näkemys laadusta. Voidaan jopa sanoa, että laatu on mitä tahansa, 

mitä asiakas kokee sen olevan. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että palvelujen tuottaja tietää, 

mitkä ominaisuudet asiakas kokee saamassaan palvelussa laatuna. Kun tiedetään, mikä on 

asiakkaiden näkemys laadusta, voidaan esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksilla mita-

ta, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat saamiensa palvelujen laatuun. Oleellista on, että yritys 

ja asiakkaat määrittävät laadun samalla tavalla, jotta laadun mittaaminen ja parantaminen 

onnistuvat. (Grönroos 2009, 98–100.) 

 

Palveluiden laadulle on kaksi ulottuvuutta: mitä ja miten. Mitä-ulottuvuus on palvelun tek-

ninen ulottuvuus, eli palvelun lopputulos, joka jää asiakkaalle. Se voi olla esimerkiksi 

kampaamossa laitatettu kampaus, ravintolassa saatu ruoka tai hotellivieraan huone ja sän-

ky. Kun arvioidaan teknisen ulottuvuuden laatua, arvioidaan palvelutuotantoprosessin lop-

putuloksen teknillistä laatua. Koska kyseessä on tekninen ratkaisu asiakkaan ongelmaan, 

asiakkaat pystyvät yleensä melko ongelmitta mittaamaan tätä ulottuvuutta objektiivisesti. 

(Grönroos 2009, 101.) Tilitoimistopalveluissa mitä-ulottuvuus konkretisoituu kirjanpitoon, 

tilinpäätökseen ja muihin mahdollisiin palveluihin, joita asiakas tilaa. Se voi myös tarkoit-

taa taloushallinnollista neuvontaa ja opastusta. 

 

Toinen palveluiden ulottuvuus, miten, kuvastaa sitä tapaa, millä asiakas saa palvelun lop-

putuloksen. Sitä kutsutaan myös palvelun toiminnalliseksi ulottuvuudeksi. Tämän ulottu-

vuuden laatuun vaikuttaa kaikki palveluprosessin vaiheet ennen lopputuotosta. Toiminnal-
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liseen laatuun vaikuttavat myös asiakkaan kokemus samanaikaisesta tuotanto- ja kulutus-

prosessista. Esimerkiksi palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen sujuvuus, 

henkilöstön saatavuus, ulkoinen olemus, käyttäytyminen ja jopa puhetapa vaikuttavat sii-

hen, miten laadukkaaksi asiakkaat kokevat saamansa palvelut. (Grönroos 2009, 101–102.) 

 

Palveluiden laatuun vaikuttaa siis niin palveluiden tekninen kuin toiminnallinenkin onnis-

tuminen asiakkaan näkökulmasta. Kuten kuvio 5 osoittaa, näiden lisäksi lopulliseen koke-

mukseen vaikuttaa myös yrityksen tai paikallisen toimipisteen imago, joka saattaa kallistaa 

arvion palvelusta alkuperäistä positiivisemmaksi tai negatiivisemmaksi. Esimerkiksi, jos 

asiakkaalla on myönteinen mielikuva yrityksestä, hän saattaa antaa pienet virheet anteeksi. 

Jos taas imago on kielteinen, mikä tahansa virhe voi tuntua asiakkaasta todellista suurem-

malta. 

 

 

 

KUVIO 5. Koettu kokonaislaatu (Grönroos 2009, 105) 

 

Kuviosta 5 käy myös ilmi, että kokemus laadusta ei rajoitu pelkästään kokemukseen toi-

minnallisesta ja teknisestä laadusta, vaan siihen vaikuttaa myös asiakkaan odotukset. Odo-

tuksiin taas vaikuttavat useat asiat niin yrityksen ulko- kuin sisäpuoleltakin. Yritys voi vai-

kuttaa markkinointiviestintäänsä esimerkiksi mainostamalla, mutta suusanalliseen viestin-
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tään, imagoon ja suhdetoimintaan voidaan vaikuttaa lähinnä epäsuorasti. Luonnollisest 

myös asiakkaan arvot ja tarpeet vaikuttavat siihen, millaista palvelua hän odottaa saavansa. 

Odotettu laatu yhdessä koetun laadun kanssa muodostavat asiakkaan kokeman kokonais-

laadun, joka taas osaltaan vaikuttaa asiakkaan käsitykseen yrityksen imagosta. Koska asi-

akkaan odotuksilla on niin suuri merkitys asiakkaan kokemaan kokonaislaatuun, kannattaa 

yrityksen mielummin luvata liian vähän, jolloin asiakkaille ei pääse syntymään liian kor-

keita odotuksia palvelujen laadusta. Tällöin yrityksen on helpompi täyttää ja jopa ylittää 

asiakkaan odotukset, jolloin asiakkaat kokevat kokonaislaadun olevan parempi. (Grönroos 

2009, 105–106.) 

 

Kinnusen (2003, 19) mukaan palvelujen laatuun liittyy keskeisesti palvelun laadun tole-

ranssi, mikä tarkoittaa asiakkaan asettamia ylä- ja alarajoja palvelun laadulle. Kuviossa 6 

kuvataan, kuinka palvelun laadulla on alaraja, jossa asiakas juuri ja juuri pystyy hyväksy-

mään saamansa laadun. Jos palvelun laatu menee tämän alapuolelle, asiakas on tyytymätön 

ja vaatii mahdollisesti hyvitystä. Ylärajalla taas ollaan menty yli asiakkaan odotuksista 

laadun suhteen. Näiden kahden väliin sijoittuu palvelun laadun taso, joka saa asiakkaan 

tyytyväiseksi ja jonka palvelun laadun asiakas hyväksyy ilman empimistä. (Kinnunen 

2003,19.) 

 

 

 

KUVIO 6. Palvelun laadun toleranssi (Kinnunen 2003, 19) 

 

Palvelujen laadun määrittely asiakkaan odotusten kautta ei ole kuitenkaan täysin ongelma-

tonta. Tällaisessa määrittelytavassa korostuvat liikaa asiakkaan odotukset, sillä aina asiak-

kaalla ei välttämättä edes ole merkittäviä odotuksia, joihin palvelukokemusta voisi verrata. 
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Asiakas saattaa myös perustaa käsityksensä palvelujen laadusta saamiinsa palvelukoke-

muksiin, ei niinkään ennakko-odotuksiinsa niistä. On myös todettu, että asiakkaat ovat 

tyytyväisempiä palveluihin, joiden tuotokset ovat ainakin osittain konkreettisia. Asiakkaat 

sietävät myös paljon paremmin laatuvaihteluja niissä palveluissa, joita on vaikea standardi-

soida, toisaalta helposti standartisoitavia palveluja kohtaan asiakkailla on yleensä enem-

män ennakko-odotuksia.  (Kinnunen 2003, 19.) 

 

Kritiikkiä palvelujen laadun mittaamiselle pelkkien asiakkaan odotusten mukaan lisää se, 

että joskus asiakas voi odottaa saavansa todella huonoa palvelua, jolloin jo pelkkä huono 

palvelu ylittää hänen odotuksensa. Tämä ei tietenkään tee asiakkaan saamasta palvelusta 

vielä hyvää, vaikka hänen odotukset ylittyivätkin. Asiakkaat saattavat myös laskea odotuk-

siaan palvelusta ja sen laadusta, jotta he voivat kokea tehneensä hyvät kaupat. Myös olo-

suhteet voivat laskea odotettua palvelutasoa. Esimerkiksi myöhästyminen huonon sään 

takia annetaan helpommin anteeksi. Myös tutulta palvelutarjoajalta ei välttämättä vaadita 

niin paljon kuin vieraalta. (Kinnunen 2003, 19–20.) 

 

 

3.2 Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan tuotteiden kohdalla selvittää mittaamalla asiakkaiden tyyty-

väisyyttä tuotteen tärkeimpiä ominaisuuksia kohtaan tai vertaamalla asiakkaiden kokemuk-

sia ja odotuksia. Palveluiden laatua mitataan siis hyvin samalla tavalla, ja siksi ei olekaan 

aivan yksiselitteistä, onko palveluiden kohdalla asiakastyytyväisyys ja palvelujen laatu 

sama vai eri asia. Keskustelun alla on myös, syntyykö kokemus laadusta ensin ja tyytyväi-

syys vasta sen jälkeen, vai toisinpäin. Grönroos (2009, 121) kuitenkin toteaa, että palvelu-

jen kuluttaja havaitsee ensin palvelun ulottuvuuksien laadun ja vasta sen pohjalta päättää, 

onko palveluun tyytyväinen vai tyytymätön. Koetun palvelun laadun mallin tarkoituksena 

on tarjota käsitteellinen kehikko palveluiden, niiden prosessien, lopputuloksen ja imagon 

ymmärtämiseen ja ymmärryksen pohjalta niiden kehittämiseen. (Grönroos 2009, 120–121.) 

 

Grönroosin (2009, 123) näkemyksissä palvelujen laatu vaikuttaa koko asiakassuhteen laa-

tuun. Erona palvelun laatuun kuitenkin todetaan, että asiakkaan kokema laatu asiakassuh-

teessa on dynaaminen, kun taas palvelun laadun tarkastelutavat ovat usein staattisia. Dy-

naamisuus johtuu palveluiden suhdekeskeisyydestä sekä prosessiluontoisuudesta, joten on 
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vain luonnollista, että ajan myötä myös asiakkaiden laatukokemukset muuttuvat. Asiakkai-

den näkemys asiakassuhteen laadusta onkin Grönroosin (2009,123) mukaan yhtä kuin asi-

akkaan kehittyvä laatukokemus. Palveluntarjoaja taas muodostaa asiakkaan laadusta oman 

käsityksensä, joka muuttuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. (Grönroos 2009,123.) 

 

 

3.3 Palvelun laatukuilut 

 

Jos asiakkaan odotukset palvelusta eroavat huomattavasti palveluyrityksen tarjoamasta 

palvelusta, eivätkä näin ollen odotukset ja todellisuus kohtaa, syntyy laatukuilu. Kuilun 

paikkoja yritystoiminnassa on Blythen (2012, 272) mukaan viisi. Sulkeakseen laatukuilut, 

tulee yrityksen tarkkailla ja kehittää toimintansa laatua systemaattiseesti. (Blythe 2012, 

272–273.) 

 

Laatukuilu voi syntyä, jos asiakkailla on erilaiset odotukset verrattuna johdon näkemyksiin 

asiakkaiden odotuksista. Laatukuilu saattaa muodostua myös, jos johdon tekemät havain-

not asiakkaiden laatuvaatimuksista eivät toteudu palvelujen laatumääritelmissä. Kolmas 

kuilu sijaitsee palveluden laatumääritelmien ja asiakkaalle tuotettujen palveluiden välissä, 

mikäli nämä eivät vastaa toisiaan. Neljäs laatukuilun paikka on asiakkaille kerrotun ja toi-

mitetun palvelun välissä. Viimeinen kuilu, johon vaikuttavaa myös kaikki edelliset kuilut, 

on kuilu asiakkaan odotusten ja sen välillä, mitä asiakas havaitsee saaneensa. (Blythe 2012, 

272–273.) 

 

 

3.4 Palvelun laadun hallintaan vaikuttavia seikkoja 

 

Palvelujen laatua on vaikea hallita täysin johtuen laadun määrittelyn vaikeudesta ja siitä, 

että jokainen palvelutilanne on omanlaisensa. Vaikka yritys tekisi parhaansa taatakseen 

parhaan palvelun laadun asiakkailleen, se ei mitenkään pysty poistamaan kaikkea laadun 

vaihtelua. Tämän vuoksi palveluyritykselle on tärkeää, että hyvitys toimii. Huonon palve-

lun onnistunut hyvittäminen saattaa muuttaa tyytymättömän asiakkaan tyytyväiseksi, tai 

jopa tyytyväisemmäksi kuin alusta asti onnistuneessa palvelussa. (Armstrong & Kotler 

2011, 254.) 
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Koska palvelun laatu riippuu huomattavasti asiakkaan ja asiakaspalvelijan välisestä vuoro-

vaikutuksesta, kannattaa palveluyrityksen panostaa sisäiseen markkinointiin. Palvelujen 

markkinointia kuvaa kuvio 7, josta nähdään, millaista markkinointia yrityksen, työntekijöi-

den ja asiakkaiden välillä on palveluyrityksessä. (Armstrong & Kotler 2011, 253.) 

 

 

 

KUVIO 7. Palvelujen markkinoinnin kolme muotoa (mukaillen Armstrong & Kotler 2011,  

                  253) 

 

Ulkoinen markkinointi on pääasiassa yritykseltä asiakkaille suuntautuvaa markkinointia, 

jota yritys voi melko hyvin hallita omilla toimillaan. Kuitenkin asiakkaaseen vaikuttaa 

myös yrityksen työntekijöiden kanssa vuorovaikutuksessa koettu markkinointi, joka vai-

kuttaa oleellisesti asiakkaiden näkemykseen palvelun laadusta. Tähän markkinointiin yritys 

ei paljoa pysty toimillaan vaikuttamaan. Sen sijaan yritys pystyy sisäisen markkinoinnin 

avulla tekemään työntekijöistään tyytyväisempiä ja työhönsä sitoutuneempia, ja sitä kautta 

parantamaan myös asiakaspalvelun tasoa. Sisäiseen markkinointiin kuuluu myös työnteki-

jöiden tukeminen ja kannustaminen tiimityöskentelyyn. (Armstrong & Kotler 2011, 253.) 

 

Lisääntyneen kilpailun ja kohoavien kustannusten myötä palveluyritysten tuloksen tekemi-

nen on entistä vaikeampaa. Tämä aiheuttaa painetta lisätä työn tuottavuutta. Helppo tapa 

yrittää lisätä tuottavuutta on tehostaa toimintaa. Tällöin vaarana on kuitenkin palveluiden 

laadun lasku. Lyhyellä aikavälillä toiminnan tehostaminen saattaakin parantaa työn tuotta-

vuutta, mutta pitkällä aikavälillä se haittaa laadun lisäksi palvelujen kehittymistä ja asiak-

kaiden tarpeiden ja halujen tyydytystä. Esimerkiksi jotkut halpalentoyhtiöt ovat joutuneet 
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vaikeuksiin tällaisen tehostuspolitiikan myötä, kun asiakkaat ovat joutuneet maksamaan 

kaikista palveluista erikseen. (Armstrong & Kotler 2011, 255.) 

 

Kilpailussa muiden saman alan yritysten kanssa kannattaakin mieluummin panostaa diffe-

roitumiseen, siis erilaistumiseen. Tällöin yritys pyrkii tarjoamaan kilpailijoista poikkeavia 

palveluita. Vaihtoehtoisesti yritys voi luoda erilaiset puitteet jakelulle kuin kilpailijansa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilökunnan luotettavuuteen ja kykenevyyteen 

panostamista tai jakeluprosessin erilaistamista. Kolmas tapa erottua kilpailijoista on luoda 

kuvia ja symboleja, jotka jäävät pelkkiä nimiä helpommin asiakkaiden mieleen. (Arm-

strong & Kotler 2011, 254.) 

 

 

3.5 Menetelmiä palvelun laadun mittaamiseen 

 

Grönroosin (2009, 113) mukaan palvelun laatua voidaan mitata joko attribuutiopohjaisilla 

tai kvalitatiivisilla mittausvälineillä. Attribuutiopohjaiset mittausvälineet ovat käytetyim-

piä. Niissä palvelun ominaisuudet on jaettu mitattaviin attribuutioihin, joita asiakas pystyy 

arvioimaan saamastaan palvelusta. Tunnetuin attribuutioihin perustuva menetelmä lienee 

SERVQUAL. Kvalitatiivisissa menetelmissä sen sijaan vastaajat kuvailevat käsityksiään 

palvelusta tai palvelutapahtumista, esimerkiksi kriittisiä tapahtumia voidaan tarkastella 

tällä tavalla. Kvalitatiiviset menetelmät ovat kuitenkin paljon vähemmän käytettyjä kuin 

attribuutioihin perustuvat. (Grönroos 2009, 113–114.) 

 

Grönroos (2009, 114) kuvailee Berryn, Parasuraman ja Zeithamlin kehittämää 

SERVQUAL-menetelmää. Aluksi menetelmä sisälsi kymmenen tutkimuksiin perustuvaa 

palvelun laadun osa-aluetta, jotka myöhemmin karsittiin viiteen: konkreettinen ympäristö, 

luotettavuus, reagointialttius, vakuuttavuus ja empatia. Konkreettinen ympäristö koostuu 

esimerkiksi palvelun toimitiloista, käytetyistä laitteista ja asiakaspalvelijoiden ulkoisesta 

olemuksesta. Luotettavuus tarkoittaa sitä, että asiakas saa alusta asti täsmällistä ja virhee-

töntä palvelua sovitussa ajassa. Reagointialttiudessa taas on kyse siitä, että asiakaspalveli-

jat ovat halukkaita auttamaan ja täyttämään asiakkaiden toiveet mahdollisimman pian. Va-

kuuttavuus merkitsee työntekijöiden asiallisuutta, kohteliaisuutta sekä asiakkaiden luotta-

musta herättävää käytöstä. Viimeinen mittari SERVQUAL-menetelmässä on empatia, joka 

kuvaa asiakaspalvelijan kykyä ymmärtää asiakkaansa ongelmia ja käsitellä heitä yksilöinä. 
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Varsinaisessa SERVQUAL-testissä näillä osa-alueilla verrataan asiakkaiden odotuksia ja 

kokemuksia saamastaan palvelusta yhteensä 22 attribuutin avulla. Mitä selkeämpi on ero 

odotusten ja kokemusten välillä, sitä heikompaa palvelu oli. (Grönroos 2009, 114–116.) 

 

Testiä tulisi käyttää kuitenkin harkiten, sillä kaikista palveluista ei ole pystytty löytämään 

näitä viittä osa-aluetta, eivätkä testin 22 attribuuttia aina kuvaa täsmällisesti kaikkia palve-

lun näkökohtia. Grönroos (2009, 117) toteaa palveluiden, markkinoiden ja kulttuuriympä-

ristöjen olevan erilaisia, jonka vuoksi alkuperäistä attribuutiojoukkoa voi olla tarpeen 

muokata joko lisäämällä tai poistamalla siitä jotain. Näin SERVQUAL-menetelmää tulee 

sopeuttaa tilanteeseen sopivaksi, vaikka sen kymmenen tai viisi osa-aluetta ovatkin hyvä 

lähtökohta palvelujen piirteitä selvitettäessä. (Grönroos 2009, 116–117.) 

 

Grönroos (2009, 118) kuitenkin toteaa, ettei palvelun laadun mittaaminen vertaamalla ko-

kemuksia odotuksiin ole täysin ongelmatonta. Riippuu siitä mitä halutaan selvittää, kannat-

taako kokemuksia verrata niihin odotuksiin, joita asiakkaalla oli saamastaan palvelusta, vai 

palvelun ihanteellisesta versiosta. Odotuksiin vertaaminen sisältää myös validiteettiongel-

man: palvelukokemusten jälkeen mitattuna odotukset ovat usein kokemuksen vinouttamia, 

kun taas ennen kokemusta mitattuna odotukset voivat olla sumeita, ja tarkentua vasta pal-

velukokemuksen aikana. Voidaan myös väittää, että kokemukset, jotka ovat todellisuutta 

koskevia käsityksiä, sisältävät jo itsessään myös odotukset. Tällöin ei ole mielekästä mitata 

odotuksia tavallaan kahteen kertaan. Näistä syistä voi olla mielekästä kehittää muita tapoja 

mitata palvelujen laatua. Grönroos (2009, 119) viittaa tekstissään Liljanderin tekemään 

tutkimukseen, jonka johtopäätös oli, että pelkkä kokemusten vertaaminen riittää palvelun 

laadun mittaamiseksi. Pelkkien kokemusten mittaaminen ja analysointi on lisäksi helpom-

paa. (Grönroos 2009, 118–119.) 

 

Grönroos (2009, 122) on koonnut seitsemän palvelun laadun kriteeriä, jotka kattavat palve-

lun toiminnallisen ja teknisen laadun, sekä imagon. Kriteerit ja niiden sisältö pääpiirteis-

sään on koottu taulukkoon 1. Kriteereistä ensimmäinen, ammattimaisuus ja taidot, liittyy 

palvelun tekniseen laatuun, siis lopputulokseen. Kriteereistä viisi seuraavaa, asenteet ja 

käyttäytyminen, lähestyttävyys ja joustavuus, luotettavuus, palvelun normalisointi sekä 

palvelumaisema, taas liittyvät toiminnalliseen laatuun, eli palveluprosessiin. Viimeinen 

kriteeri, maine ja uskottavuus, sen sijaan liittyy yrityksen imagoon. Näiden kriteerien avul-
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la voidaan muodostaa palvelun laadun mittaamiseen tarvittavia attribuutteja. (Grönroos 

2009, 121–122.) 

 

TAULUKKO 1. Laadukkaaksi koetun palvelun seitsemän kriteeriä (mukaillen Grönroos 

                           2009, 122) 

 

 

 

Kvantitatiivisten, attribuutioihin perustuvien mallien lisäksi palvelujen laatua voidaan mi-

tata kvalitatiivisella otteella tarkastelemalla palvelun kriittisiä tapahtumia. Kriittisissä ta-

pahtumissa poikkeuksellisen tilanteen seurauksena palvelun lopputulos oli joko tavanto-

maista myönteisempi tai kielteisempi. Varsinainen tutkimus tapahtuu pyytämällä asiakkai-

ta kuvailemaan näitä poikkeuksellisia tilanteita mahdollisimman seikkaperäisesti. Tulokse-

na saadaan kriittisten tapahtumien kuvauksia, joiden pohjalta voidaan päätellä, miksi ja 

millaisia laatupoikkeamia esiintyy, ja mitä yrityksen tulisi kehittää, jotta palvelujen laatu 

saataisiin paremmaksi. (Grönroos 2009, 120.) 
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3.6 Tilitoimistopalveluiden laatuvaatimukset 

 

Taloushallintoliitto on määritellyt TAL-STA-toimialastandardin, jonka on tarkoitus auttaa 

alan yrityksiä tarjoamaan laadukasta palvelua ja oikeaa tietoa niin asiakkailleen, kuin muil-

lekin sidosryhmille. Taloushallintoliitto määrittelee omaksi tavoitteekseen toiminnassaan 

tilitoimistoalan kehittämisen ja hyvän tilitoimistotavan edistämisen. TAL-STA on tarkoi-

tettu sovellettavaksi ennen kaikkea taloushallinnon palveluyrityksille ja muille alan asian-

tuntijapalveluita tarjoaville yrityksille. Standardin lisäksi Taloushallintoliitto on kehittänyt 

liiton jäsenten käyttöön tarkoitetut TAL-laatutyökalu ja -ohjeet. TAL-STA toimii myös 

tilitoimistotarkastustoiminnan perusteena, ja sen kokoamisessa on käytetty lähteinä niin 

alan ammattiohjeistusta, KLT-kirjanpitäjille asetettuja osaamisvaatimuksia kuin alan ylei-

siä sopimusehtojakin. (Taloushallintoliitto a.) 

 

Standardiin on koottu liiton tärkeimmät suositukset, standardit ja käytännöt hyvän tilitoi-

mistotavan noudattamiseen ja toteuttamiseen. Toimialastandardi on vain suuntaa antava, 

sillä kaikkia tilanteita kattavaa standardia ei ole mahdollista laatia. Ala myös muuttuu koko 

ajan uusien palvelujen, innovaatioiden, lainsäädännön ja markkinoihin sopeutumisen vuok-

si. Siksi toimialastandardin toimintatavoista voidaan poiketa, jos käytetyt keinot palvelevat 

standardin tarkoitusta. Standardi sisältää neljä osiota: TAL-STA 1: eettinen ohjeistus, 

TAL-STA 2: toimeksiannon hoitaminen, TAL-STA 3: kirjanpitopalvelu ja TAL-STA 4: 

palkanlaskentapalvelu. (Taloushallintoliitto b.) 

 

Eettisen ohjeistuksen mukaan taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen 

tulee toimia asiakassuhteissaan vastuullisesti ja ottamalla asiakkaan etu huomioon. Yrityk-

sen tulee myös olla itsenäinen ja riippumaton niin taloudellisesti kuin muutoinkin toimin-

nassaan. Eettisyyteen kuuluu myös ammattitaitoinen, huolellinen ja suunnitelmallinen yri-

tystoiminta, joka samalla edistää alan arvostusta. Yrityksen tulee myös säilyttää julkisuus-

kuvaansa kunnossa ylläpitämällä omalta osaltaan kollegiaalisia suhteita, sekä hoitamalla 

suhde- ja tiedotustoimintaansa tavalla, joka herättää luottamusta. Työnantajan tulee myös 

huolehtia niin itsensä kuin työntekijöidensäkin työhyvinvoinnista ja ammatillisesta kehit-

tymisestä. Lopuksi eettisessä ohjeistuksessa neuvotaan noudattamaan voimassaolevaa lain-

säädäntöä ja alan hyvää tapaa. Tämän lisäksi Taloushallintoliitto ry:n jäsentoimistojen tu-

lee täyttää järjestön sääntöjen mukaiset jäsenedellytykset ja tiedotuksessaan olla luottamus-
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ta herättäviä tuoden samalla esille jäsenyytensä Taloushallintoliitossa. (Taloushallintoliitto 

c.) 

 

Standardin toinen osa, TAL-STA 2, määrittää ne kriteerit, joita toimeksiannon vastaanot-

taminen ja hoitaminen vaatii taloushallinnon palveluyritykseltä. Puitteiksi asiakassuhteen 

hoitamiselle on määritelty, että palveluyrityksen tulee olla sekä vakavarainen että riippu-

maton, jotta toiminnan jatkuvuus on turvattu, eivätkä ulkopuoliset tahot tai intressit vaikuta 

asiakassuhteen hoitamiseen. Taloushallinnon palveluyrityksen tulee myös jatkuvasti tark-

kailla palveluidensa laatua, sekä arvioida liiketoiminnan riskejä ja niiden hallintaa sopivik-

si katsomillaan menetelmillä. Riskienhallintaan kuuluu myös varahenkilöiden tai kumppa-

nuustilitoimistojen nimeäminen henkilöstöresurssien yllättävien vähenemisten varalta. 

Vuosittain tulee myös seurata varallisuusvastuuvakuutuksen laatua ja laajuutta toimintaan 

verrattuna. (Taloushallintoliitto d.) 

 

Vaadittavien taloushallinnon palveluiden suorittamiseksi yrityksen tulee dokumentoida 

työnsä ja työmenetelmänsä niin, että samalla huomioidaan asiakassuhteen laatu ja laajuus 

sekä taloudellisuus. Tarkoituksena dokumentoinnilla on, että tarvittaessa voidaan todentaa 

esimerkiksi palvelun tuottamiseen käytetyt tiedot, sekä varmistua palveluiden jatkuvuudes-

ta tilanteessa, jossa yrittäjä itse on estynyt hoitamasta toimeksiantoja. Palveluyrityksen 

tulee myös omalta osaltaan huolehtia toimintansa jatkuvuudesta ja kyvystä hoitaa vastaan-

otetut toimeksiannot sopimusten mukaan. Palveluyrityksen pitää olla ajan tasalla niin työn-

tekijöiden tietotaidon, työvälineiden kuin ammattitiedon lähteidenkin suhteen. Sen tulee 

myös huolehtia asiakastietojen turvaamisesta ja luottamuksesta osapuolten välillä.  (Ta-

loushallintoliitto d.) 

 

TAL-STA 2 antaa ohjeita myös toimeksiannosta sopimiseen asiakkaan kanssa. Sen mu-

kaan tarjouksen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä niin palvelukuvaukseltaan kuin hinnoit-

telultaankin. Hinta-arvion tulee olla mahdollisuuksien mukaan realistinen. Toimeksianto-

sopimus tulee tehdä lähes poikkeuksetta kirjallisesti, ja sitä tulee päivittää aina tarpeen 

mukaan vastaamaan todellista toimeksiantoa. (Taloushallintoliitto d.) 

 

Kolmas asia, johon TAL-STA 2 antaa ohjeistusta, on toimeksiannon hoitaminen. Lähtö-

kohtana on, että palveluyritys uskoo asiakkaansa antamaa informaatiota ja aineistoa, ottaa 

vain tarvittaessa selvää huomaamistaan puutteista ja ilmoittaa havaitsemistaan virheistä 



31 

 

asiakkaalle. Taloushallintoalan palveluyritys ei ole kuitenkaan pääsääntöisesti velvollinen 

tarkkailemaan ja korjailemaan asiakkaan toimittaman materiaalin oikeellisuutta ja virheitä. 

Yhteistyössä asiakkaalla tulee olla selkeä ohjeistus siitä, mitä toimeksiannon suorittaminen 

asiakkaalta vaatii. Taloushallinnon palveluyrityksen taas tulee tiedottaa johdonmukaisesti 

asiakkailleen olennaisista taloushallinnon lainsäädäntömuutoksista. Sopimuksen päättyessä 

toimeksianto tulee hoitaa sovitusti loppuun asti. Tämä koskee myös toimeksiannon perus-

tietojen ja muun dokumentaation säilyttämistä vähintään viisi vuotta sopimuksen päättymi-

sestä. (Taloushallintoliitto d.) 

 

TAL-STA 3 käsittelee kirjanpidon palveluiden tuottamista laadukkaasti. Lähtökohtaisesti 

tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, aiempaa kirjanpidon ohjeistusta, toimeksi-

antosopimusta sekä TAL-STAa. TAL-STA 3:n mukaan taloushallinnon palveluyrityksen 

tulee hankkia tietoa asiakkaansa liiketoiminnasta siinä määrin, että toimeksianto pystytään 

hoitamaan laadukkaasti, sekä tarvittaessa hankkia lisäselvityksiä. Asiakkaan kanssa tulee 

käydä läpi, mikä hänen osuutensa palvelun tuottamisessa on ja kuinka asiakkaan omat toi-

minnat voidaan sovittaa niin, että palvelu voidaan tuottaa mahdollisimman hyvin. Asiak-

kaalle voidaan tarvittaessa antaa palautetta kirjanpitoaineiston kokoamisesta ja sen puut-

teista. (Taloushallintoliitto e.) 

 

Tilikauden kirjanpidon tositteiden pitää vastata todellisuutta ja kirjanpitäjän tulee perehtyä 

niiden sisältöön riittävän syvällisesti. Taloushallinnon palveluyrityksen tulee huolehtia 

kirjausketjun todennettavuudesta. Asiakkaalle on tuotettava sovitut raportit niin, että ne 

vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita, sekä suosituksen mukaan antaa oh-

jausta niiden tulkinnassa. (Taloushallintoliitto e.) 

 

Tilinpäätöksessä tuotettavien asiakirjojen tulee olla huoliteltuja ja selkeitä. Palveluyrityk-

sen pitäisi myös mahdollisuuksien mukaan ratkaista ja dokumentoida laskentatoimen pe-

ruskysymyksiä jo juoksevaa kirjanpitoa tehtäessä. Tilinpäätös tulisi analysoida ja käsitellä 

asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Tilinpäätökseen tulisi myös merkitä sen toteuttaja. Toi-

mintakertomusta ei taloushallinnon palveluyrityksen pidä laatia asiakkaan puolesta. (Ta-

loushallintoliitto e.) 

 

Viimein toimialastandardi, TAL-STA 4, käsittelee palkanlaskentapalveluiden tuottamista. 

Sen mukaan palkanlaskentapalveluja koskevat pitkälti samat periaatteet kuin kirjanpitoa-
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kin. Noudatettavat säännöt, perehtymisvaatimukset ja asiakkaalle tiedottamista koskevat 

ohjeet ovat samanlaiset perusperiaatteiltaan. Palveluyrityksen on myös samalla tavoin suo-

tavaa antaa ohjeistusta palkanlaskenta-aineiston tarkastamiseen, palkkojen sivukulujen 

maksuun sekä työnantajan vakuutusmaksuja koskeviin velvollisuuksiin. Luottamus koros-

tuu palkanlaskussa, eikä sen tietoja saa antaa muille kuin nimetyille yhteyshenkilöille. Pa-

kollisten raporttien lisäksi asiakkaalle on toimitettava vain sopimuksessa tai muutoin sovi-

tut raportit. (Taloushallintoliitto f.) 
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4  ASIAKASSUHTEIDEN PERUSTA, JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 

4.1 Asiakaspalvelun käsite ja sen onnistumisen taustatekijät 

 

Asiakaspalvelulla tarkoitetaan asiakkaan ja asiakaspalvelijan välistä kohtaamista. Tässä 

kohtaamisessa asiakaspalvelija edustaa koko yritystä ja ilmentää sen arvoja ja suhdetta 

asiakasta kohtaan. Hyvä asiakaspalvelu kumpuaa asiakaslähtöisyydestä, joka taas on seu-

rausta asiakasläheisyydestä. Asiakasläheisyys tarkoittaa sitä, että yritys aktiivisesti kerää ja 

hyödyntää tietopääomaa asiakkaistaan eri tiedonkeruukanavien avulla. Asiakasläheisyyttä 

edellyttää asiakaskeskeisyyden arvo. (Aarnikoivu 2005, 16.) Näitä käsitteitä ja niiden suh-

teita kuvastaa kuvio 8. 

 

 

 

KUVIO 8. Asiakaspalvelun keskeiset käsitteet (Aarnikoivu 2005, 17) 
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Asiakaspalvelu nähdään usein pelkkänä liiketoiminnan tukitoimintona, vaikka todellisuu-

dessa sen merkitys on huomattavasti suurempi. 2000-luvulla markkinoilla on tapahtunut 

suuria muutoksia. Kilpailu on kiristynyt ja asiakkaat ovat entistä vaativampia, kriittisempiä 

ja uskottomampia. Asiakkaat myös vaativat aiempaa parempaa palvelua, mutta eivät ole 

valmiita maksamaan siitä. Vastatakseen asiakkaiden vaatimuksiin, yritysten siis tulisi tarjo-

ta asiakkailleen parempaa palvelua ilman, että muuttuneet kustannukset näkyvät asiakkai-

den maksamissa hinnoissa. Tämän vaatimuksen yhdistäminen tuottoisaan liiketoimintaan 

on suuri haaste. Pärjätäkseen muuttuneessa ympäristössä yritysten on otettava asiakasläh-

töisyys osaksi kaikkia liiketoiminnan osa-alueita. (Aarnikoivu 2005, 14.) 

 

 

4.2 Asiakassuhteiden elinkaari 

 

Leppäsen (2007, 148) mukaan palveluyritykset pyrkivät luomaan jokaisen asiakkaansa 

kanssa asiakassuhteen, joka johtaa kanta-asiakkuuteen. Asiakassuhteen saavuttaminen vaa-

tii kuitenkin työtä yritykseltä. Jokaisella yrityksen asiakassuhteella on elinkaaressaan kol-

me vaihetta. (Leppänen 2007, 148.) 

 

Alkuvaiheessa palveluyritys tarjoaa palveluja, joissa Leppäsen (2007, 148) mukaan tulisi 

olla jotakin omaperäistä, jotta olisi mahdollisuus menestyä. Alkuvaiheessa markkinoinnilla 

on suuri merkitys, jotta potentiaaliset asiakkaat huomaavat ja kiinnostuvat yrityksen palve-

luista. Markkinoinnilla myös pyritään saamaan asiakkaat mahdollisimman nopeasti kiin-

nostumisen jälkeen etenemään ostoprosessiin. (Leppänen 2007, 148.) 

 

Ostoprosessivaiheessa taas asiakas arvioi palvelua ja sen tuottamaa arvoa. Asiakas myös 

vertaa tarjottua palvelua omiin haluihinsa. Mikäli prosessin lopputulos on myönteinen, 

kokeilee asiakas palvelua. Tämä johtaa viimeiseen vaiheeseen, palvelun käyttöprosessiin. 

Positiivinen kokemus käyttöprosessissa johtaa helposti asiakassuhteen jatkumiseen ja yri-

tyksen palveluiden laajempaan käyttämiseen. Uusien palveluiden kohdalla asiakkaan posi-

tiiviset kokemukset saattavat johtaa myös siihen, että sana hyvistä palveluista leviää myös 

enemmistölle. (Leppänen 2007, 149–150.) 
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4.3 Asiakkaiden sitoutuminen 

 

Asiakkaiden sitoutuneisuutta tarkastellessa, voidaan puhua asiakkuuksien lujuudesta, kuten 

Lehtinen (2004, 25) tekee. Asiakkuuden lujuus on hivenen eri asia kun asiakasuskollisuus, 

sillä lujuus voi syntyä monestakin syystä, kun taas uskollisuudella tarkoitetaan lähinnä 

emotionaalista uskollisuutta. Lujista, kestävistä asiakassuhteista on yritykselle useita hyö-

tyjä: sitoutuneet asiakkaat ostavat enemmän ja paremmalla hinnalla sekä vaihtavat har-

vemmin toiseen toimittajaan. Kestävät asiakassuhteet myös luovat mahdollisuuksia ris-

tiinmyynnille asiakasryhmien välillä. (Lehtinen 2004, 25.) 

 

Toisaalta asiakkaiden sitoutuneisuuden merkitystä voidaan tarkastella menetettyjen asiak-

kaiden kustannusten kautta. Tällöin menetetään tulevat kassavirrat ja uusien asiakkuuksien 

hankinta on kalliimpaa kuin vanhoista huolehtiminen. Asiakkaat myös kertovat muille her-

kemmin huonoista kuin myönteisistä kokemuksista. (Lehtinen 2004, 26.) 

 

Lehtisen (2004, 26) mukaan asiakkaat ovat kuitenkin sitoutuneet kolmesta eri syystä. Joil-

lekin asiakkaille hinta on merkitsevä syy sitoutua. He punnitsevat tarkkaan, mitä he saavat 

ja millä panostuksella. Toinen syy on erilaiset rajoitukset, kuten vaihtoehtojen puute, sito-

vat sopimukset tai asiakkaan oma passiivisuus. Kolmas syy sitoutua yhteen toimittajaan on 

tunnesyy. Tunteiden takia sitoutuneet kokevat asiakassuhteen olevan sopiva ja tuntuvan 

hyvältä. Taustalla saattaa olla myös sosiaaliset suhteet, muiden arvostus tai pitkäaikainen 

yhteistyö toimittajan kanssa. Tunteiden takia sitoutuneet saattavat myös kokea saamansa 

palvelun olevan ylivoimaisen hyvää. (Lehtinen 2004, 26–27.) 

 

Asiakkaiden ja yrityksen välisiä ulottuvuuksia voidaan tarkastella 9E:n mallin mukaisesti. 

Lehtisen (2004, 32) mukaan ne luovat sidoksia ja samaa periaatetta voidaan soveltaa myös 

yrityksen muihin sidosryhmiin. Ulottuvuuksien merkitys vaihtelee tapauskohtaisesti. Yri-

tys voi saada kilpailuetua, jos se hyödyntää oikein näitä ulottuvuuksia. Tämän vuoksi nii-

den pitää olla linjassa strategisen ja operatiivisen suunnittelun ja toiminnan kanssa. Ulottu-

vuudet voidaan jakaan kolmeen osaan: inhimillinen osa, taloudellinen osa sekä arvomaail-

ma. (Lehtinen 2004, 32–33.) Ulottuvuudet ja niiden merkitystä asiakkaalle ja yritykselle on 

kuvattu taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. 9 E:n mallin ulottuvuuksien vertailu asiakkaan ja yrityksen näkökulmista  

                           (mukaillen Lehtinen 2004, 37) 

 

 

 

Talous ja tehokkuus kuuluvat taloudelliseen osaan. Taloudellisia näkökulmia ovat esimer-

kiksi hintakilpailukyky, eli mitä arvoa yritys tuottaa asiakkaalleen ja millä hinnalla, asiak-

kuuden volyymillä, jonka merkitys on huomattava massoille tarkoitetuissa tuotteissa, sekä 

asiakasosuus, joka kertoo, kuinka suuren osan toimialan ostoista asiakas ostaa tarkastellulta 

toimialan yritykseltä. (Lehtinen 2004, 41–44.) Tehokkuus sen sijaan voidaan jakaa asiak-

kaan, yrityksen ja asiakkuuden tehokkuuteen. Tehokkuudessa käytetään hyväksi myös 

massaräätälöintiä, joka yhdistää massatuotantoa yksilötason suunnitteluun, sekä arvoket-

jua, jonka kautta asiakas hankkii tuotteensa. (Lehtinen 2004, 59–60.) 

 

Inhimilliseen osuuteen kuuluvat Lehtisen (2004, 62) mukaan innostuneisuus, energia ja 

oppiminen. Innostuneisuus on lähes rakastumiseen rinnastettava motivaatiotila, joka sitoo 

innostunutta henkilöä innostuksen kohteeseen. Yrityksissä innostuksen pitäisi lähteä itse 

työstä. Käytännössä ihmisen tulisi saada työstä elämälleen sisältöä, jolloin työhön myös 

panostetaan enemmän. Innostus myös näkyy työn jäljessä. Innostuksen lisäksi tarvitaan 

energiaa, jonka avulla työtä jaksetaan tehdä pitkäjänteisesti ja tehokkaasti. Eri ihmisillä on 

eri määrä energiaa, jonka he suuntaavat eri tavoin. Energian ylläpito voi olla haastavaa 

etenkin yksitoikkoisissa työtehtävissä. (Lehtinen 2004, 62–67.) 
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Oppiminen, kolmas inhimillinen osa, tarkoittaa erityisesti asiakkuudessa oppimista. Oppi-

minen yrityksessä lisää sen henkisen pääoman kasvua. Yrityksen tulee kannustaa niin pal-

kinnoilla kuin organisaatiorakeenteellakin työntekijöiden oppimista. Asiakassuhteiden 

kannalta oppimista on se, kun asiakkaat oppivat yrityksen toimintatavat ja tuotteet luoden 

samalla tunnesiteitä yritykseen. (Lehtinen 2004, 62–67.) 

 

Viimeinen osio, arvomaailma, koostuu etiikasta, estetiikasta, emootioista ja epiikasta. 

Etiikkaan liittyy käsitys oikeasta ja väärästä. Etenkin länsimaisissa yrityksissä kiinnitetään 

entistä enemmän huomiota etiikkaan, joka osaltaan ohjaa yrityksen toimintaa arvojen mu-

kaiseen suuntaan. Eettisissä säännöissä on tärkeää, että ne näkyvät asiakassuhteiden hoi-

dossa, eivätkä vain yrityksen kotisivuilla. (Lehtinen 2004, 73–74.) 

 

Estetiikka tarkoittaa yrityksen näkökulmasta Design Managementia, joka on kokonaisval-

taista suunnittelua koskien niin yritystä itseään kuin sen tuotteitakin. Estetiikka ei koske 

pelkkää ulkonäköä, vaan kokonaisvaltaisesti kaikkea aisteilla havaittavaa. Brändit ovat 

tärkeä osa estetiikkaa. Epiikkaan taas kuuluvat tarinat yrityksistä ja sen tuotteista niin yri-

tyksen itsensä kuin asiakkaidenkin kertomina. Emootio puolestaan kuvaa tunnetta, että 

asiakkaan ja yrityksen yhteistyö on luotettavaa ja että siinä on hyvä olla. (Lehtinen 2004, 

121.) 

 

 

4.4 Asiakassuhteiden johtaminen ja hallinta 

 

Buttle (2011, 3) toteaa, että asiakassuhteiden johtaminen ja hallinta on terminä ollut käy-

tössä vasta 1990-luvulta lähtien, mistä johtuen sen määritelmä ei ole täysin vakiintunut. 

Toisaalta sitä käytetään kuvaamaan ohjelmistosovelluksia, jotka on kehitetty tukemaan 

asiakastoimintoja, vaikkakin laajemman ja suositumman ajattelutavan mukaan se on en-

nemminkin toimintatapa, jonka tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kannattavia asiakas-

suhteita, joko teknologian avulla tai ilman. Joillekin se saattaa jopa tarkoittaa enemmän 

markkinointia kuin johtamista. Asiakassuhteiden johtamista voidaan tarkastella yritystoi-

minnan eri tasoilla. Näitä tasoja ovat strateginen, operatiivinen, analyyttinen ja yhteistyö-

hön perustuva taso. (Buttle 2011, 3.) 
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Strategisella tasolla asiakassuhteiden johtaminen tarkoittaa Buttlen (2011, 4) mukaan asia-

kaskeskeisen yrityskulttuurin luomista. Tällaisessa yrityksessä kaiken keskellä on asiakas-

lähtöisyys, joka näkyy asiakkaille parempana arvona kuin kilpailijoilla. Yrityksen resurssit 

ovat tällöin suunnattu tuottamaan mahdollisimman hyvää arvoa asiakkaille, työntekijöiden 

palkitseminen perustuu asiakkaiden tyytyväisyyteen ja tieto asiakkuuksista tavoittaa kaikki 

yrityksen toiminnot. Myös asiakaspalvelu on arvossaan. Asiakaslähtöisessä yrityksessä 

asiakas tulee aina ensin ja asiakkaita koskevaa tietoa kerätään ja hyödynnetään jatkuvasti 

toiminnan kehittämisessä. Vaikka väitetään, että kaikkien yritysten tulisi olla asiakaskes-

keisiä, jotkut yritykset menestyvät vahvasti keskittymällä tuotteisiinsa, tuotantoonsa tai 

myyntiinsä ennemmin kuin asiakassuhteisiinsa. (Buttle 2011, 4–5.) 

 

Operatiivinen eli toiminnallinen asiakassuhteiden johtaminen ja hallinta taas keskittyy 

enemmän asiakkuuksiin liittyvien prosessien automatisointiin ja kehittämiseen. Operatiivi-

nen asiakassuhteiden johtaminen saattaa keskittyä joko markkinointiin, myyntiin tai palve-

luun. Markkinointiin kohdistuva automatisointi tarkoittaa teknologian soveltamista mark-

kinointiprosessiin. Tällöin asiakkaille voidaan ehkä tarjota kohdistetumpia mainoksia ja 

tarjouksia asiakastietojen perusteella. Teknologia auttaa myös hallitsemaan markkinointia 

yrityksissä, joilla on useita myynti- ja markkinointikanavia. Myynnin kohdalla taas auto-

matisoinnilla autetaan myyntiprosessin teknistä puolta. Tätä varten myyntiprosessin pitää 

olla standardisoitu. Lopputuloksena saattaa olla järjestelmä, joka tukee myyjää työssään 

esimerkiksi tallentamalla asiakkaiden yhteystiedot, myyjän sähköpostin ja kalenterin, ja 

jopa avustamalla henkilökohtaisesti räätälöityjen tuotepakettien kokoamisessa. (Buttle 

2011, 6–7.) 

 

Operatiivisella tasolla voidaan automatisoida myös palvelua. Tavoitteena automatisoinnis-

sa on palvelun laadun parantaminen, säästöjen tekeminen ja tuottavuuden kasvu. Automaa-

tion sovellukset riippuvat paljon palvelusta. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa palve-

lunumeroon soittajan puhelun ohjaamista automaattisesti oikealle henkilölle. (Buttle 2011, 

9.) 

 

Analyyttinen asiakassuhteiden hallinta ja johtaminen on käytännössä asiakastiedon kerää-

mistä, säilömistä, analysoimista ja hyödyntämistä, tarkoituksena tuottaa arvoa itselle ja 

asiakkaalle. Tietoa voidaan kerätä eri yritystoiminnoista, kuten ostohistoria myyntiosastol-

ta tai maksuhistoria taloushallinnon puolelta. Tietoa voidaan kerätä myös ulkoisista lähteis-
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tä esimerkiksi tutkittaessa eri alueiden väestöjä. Analyyttinen puoli on usein tärkeä osa 

mitä tahansa asiakassuhteiden hallintaa ja johtamista, sillä analyyttinen tieto kertoo asiak-

kuuksista paljon ja tukee siten päätöksentekoa. Yritykselle analyyttinen tieto on avuksi 

asiakassuhteiden hankinnassa ja säilyttämisessä. (Buttle 2011, 9–11.) 

 

Yhteistyöllinen asiakassuhteiden johtaminen ja hallinta tarkoittaa sitä, että kaksi tuotanto-

ketjussa normaalisti erillään toimivaa yritystä yhdistävät voimavarojansa palvellakseen 

tehokkaammin asiakkaita. Yhteistyön avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi markkinointia, 

tutkimusta tai tuotekehittelyä. Varsinainen yhteistyö saattaa olla työntekijöiden siirtämistä 

toimimaan yhdessä tai prosessien yhtenäistämistä. Usein tärkeässä osassa on myös tekno-

logia, joka mahdollistaa saumattoman yhteydenpidon niin tekstin, äänen kuin videokuvan-

kin välityksellä. Yhteistyötä tekevien yritysten tarpeisiin on jopa kehitetty omia sovelluk-

sia, jotta monimutkaisten kumppanuuksien hallinta olisi mahdollisimman helppoa. (Buttle 

2011, 11.) 

 

Tilitoimistossa asiakassuhteiden hallinta ja johtaminen voi näkyä strategisella tasolla toi-

minnan asiakaslähtöisyytenä. Tällöin asiakkaiden erityisvaatimukset ja toiveet otetaan yk-

silöidysti huomioon niin hinnoittelussa kuin tuotepaketeissakin. Operatiivinen taso taas 

saattaa konkretisoitua sähköisten taloushallinnon palveluiden hyödyntämisenä. Sähköiset 

palvelut helpottavat ennen kaikkea asiakkaan palvelua, sillä asiakkaan näkökulmasta tili-

toimistoa varten tehtävä työ vähenee huomattavasti ja virheiden mahdollisuus pienenee 

automaation lisääntyessä. 

 

Lehtinen (2004, 149) näkee asiakkuuksien johtamisen hivenen eri tavalla. Hänen näke-

myksessään asiakkuuksien johtamiseen kuuluu hallinnan lisäksi myös asiakkuuksien luo-

minen sekä asiakassuhteen lopuksi sen hallittu päättäminen, kuten kuvio 9 havainnollistaa. 

Asiakkuuksien muodostamisessa ehkä jopa merkittävimmässä roolissa on ensivaikutelma 

ja sen luominen. Ensivaikutelman voi luoda vain kerran, ja sitä voi olla vaikea muuttaa, 

vaikka se myöhemmin todettaisiin vääräksi. Ensivaikutelman syntyyn vaikuttaa oleellisesti 

estetiikka, mikäli vaikutelman tekee jokin muu kuin ihmiset. Muussa tapauksessa ihmiset 

ja emootiot ovat suuressa osassa ensivaikutelman luomisessa. (Lehtinen 2004, 149–150.) 

 

Asiakassuhteiden hallittu päättäminen taas on Lehtisen (2004, 150) mukaan monessa yri-

tyksessä vasta hyvin alkeellisella tasolla. Tähän tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huo-
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miota, sillä asiakassuhteen päättämisellä voi olla suurikin merkitys. Asiakassuhteiden tulisi 

aina päättyä myönteisesti, lopetti suhteen sitten kumpi osapuoli tahansa. On myös oleellista 

tunnistaa ne kriittiset asiakaskohtaamiset, jotka vaikuttivat asiakassuhteen päättymiseen, 

sekä asiakkaiden sietokyky tälläisten asiakaskohtaamisten suhteen. Eri asiakkailla on luon-

nollisesti erilainen sietokyky. (Lehtinen 2004, 150–151.) 

 

 

 

KUVIO 9. Kokonaisvaltainen tarkastelu asiakkuuden johtamisesta (mukaillen Lehtinen 

                 2011, 149) 

 

Asiakkuuksien johtamisesta Mattinen (2006, 40–41) esittää kuitenkin kritiikkiä. Kritiikin 

mukaan vain muutamat yritykset ovat todella onnistuneet hyödyntämään asiakassuhteiden 

johtamisesta saamaansa kilpailuetua. Syynä epäonnistumiseen on, etteivät asiakassuhteet 

ole niin prosessimaisia, kuin mitä asiakkuuksia johdettaessa on luultu. Asiakkaiden valin-

noista, motiiveista ja toiminnasta ei ole myöskään ollut riittävästi tietoa, eikä asiakkaita ole 

kuultu prosessimalleja luodessa. Näin todellinen ymmärrys omista kilpailueduista asiak-

kuuksissa jää saamatta. (Mattinen 2006, 40–41.) 

 

Mattinen (2006, 42) korostaakin, että asiakasprosessia voi kuvata onnistuneesti vasta asia-

kastapahtuman jälkeen, sitä ennen kuvatut asiakasprosessit ovat pelkkää arvailua. Hyötyä 

asiakasprosesseista saadaan lähinnä vertailemalla oletettua prosessia siihen, mitä todella 

tapahtui. Tämän jälkeen voidaan tehdä toiminnan kehittämiseen liittyviä havaintoja kun 
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tutkitaan, miksei asiakasprosessi edennytkään oletetulla tavalla. Havaintoja tehdäkseen 

yrityksen tulisi kuunnella asiakkaitaan. (Mattinen 2006, 42–43.) 

 

 

4.5 Asiakassuhteiden kehittäminen tutkimuksen avulla 

 

Mattinen (2006, 46) korostaa asiakassuhteiden kehittämisessä asiakkaiden kuuntelua. 

Kuuntelussa hyödynnettävä tieto voi olla peräisin eri lähteistä ja se saattaa olla joko arki-

päiväistä kuulolla oloa tai systemaattista tietojen keruuta. Esimerkiksi kvantitatiivisella 

tutkimuksella kerätty tilastollinen tieto on usein määrällisesti runsasta ja kuvaa hyvin ta-

pahtuneita asioita, mutta antaa harvoin uusia ja käänteentekeviä havaintoja liiketoiminnas-

ta. Kvalitatiivinen, laadullinen, tutkimus sen sijaan toteutetaan usein keskustelunomaisella 

haastattelulla asiakkaan kanssa. Tarkoituksena siinä on tuottaa syvempää ymmärrystä haas-

tateltavista aiheista. Kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset ovat usein kuitenkin heikosti 

yleistettävissä, ja pohjautuvat tutkijan tulkintoihin haastattelusta. (Mattinen 2006, 46–49.) 

 

Mattisen (2006, 55) mukaan asiakkaiden kuuntelu pohjautuu kvalitatiiviseen tutkimusot-

teeseen. Tarkoituksena on kuunnella ensin asiakkaiden kanssa työskenteleviä työntekijöitä 

ja sen jälkeen asiakkaita. Lopuksi verrataan osapuolten näkemyksiä samoissa teemoissa 

kuvion 10 osoittamalla tavalla. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota niihin kohtiin, joissa 

asiakas on sitoutunut tai etäytynyt asiakassuhteesta, ristiriita- ja ongelmatilanteisiin, sekä 

siihen, miten osapuolet näkevät asiakassuhteen mahdollisuudet kehittyä. Lopussa kuunteli-

jan tulisi tehdä analyysi eri osapuolten eroista. Suositeltavaa on myös, että haastatellaan 

kumppaniorganisaation eri tasoissa työskenteleviä päätöksentekijöitä. Toisin sanoen haas-

tatellaan niin ylimmän johdon, keskijohdon kuin suorittavankin portaan edustajia, joita 

asiakkuus koskettaa. Näin saadaan laajempaa näkemystä asiakkuudesta ja sen tuomista 

odotuksista. (Mattinen 2006, 55–56.) 
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KUVIO 10. Asiakkuuden kuunteluprosessi (mukaillen Mattinen 2005, 76) 

 

Kuuntelussa asiakas saattaa kertoa saman tarinan kuin asiakkaan kanssa tekemisissä olevat 

työntekijät, mutta eri tavalla. Eri asiat saavat eri kertomuksissa erilaisen painoarvon ja 

asiakas saattaa muistaa toimittajan jo unohtamia asioita. Ilmi saattaa tulla niin vaiettuja, 

vaikeita tilanteita, mutta myös positiivisia asioita, joilla on luultua suurempi painoarvo 

asiakkuudessa. Toinen tarkkailtava seikka asiakkaiden kuuntelussa on prosessit. Asiakkuu-

della on Mattisen (2006, 60) mukaan aina kaksi prosessia: suunniteltu ja toteutunut. Osa-

puolten haastattelun jälkeen voidaan vertailla näitä kahta ja löytää kehittämiskohteita. Voi-

daan myös tehdä korjausliikkeitä, mikäli jokin kohta prosessissa on toimimaton. Korjaus-

liikkeiden tulisi olla konkreettisia ja nopeita, jolloin toiminta muuttuu asiakaslähtöisem-

mäksi. (Mattinen 2006, 59–61.) 

 

Mattinen (2006, 65) väittää, että asiakkaiden kuuntelu toimii lähes aina, ja että sen avulla 

saadaan tärkeää tietoa yhteistyöstä. Ennen varsinaista haastattelutapahtumaa tulisi kuiten-

kin tutustua tietokanta-analyyseihin ja hiljaiseen tietoon, jotta saadaan selville, mitä asiak-

kaalta halutaan tietää. Tulisi myös valita haastattelun teemat. Haastattelu toimii sitä pa-

remmin, mitä tärkeämmästä kumppanuudesta asiakkaalle on kyse. (Mattinen 2006, 65.)  

 

Haastattelujen jälkeen tulisi aineiston perusteella tehdä aukkoanalyysi, josta ilmenee, mil-

lainen asiakkuuden nykytila on ja millainen se olisi onnistuneempana. Voi olla hyödyksi, 
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että kuunteluhaastattelut suorittaa kolmas taho, joka osaa olla objektiivinen, ja joka osaa 

kuvata oikein kahden osapuolen näkemysten eroja. Kolmas taho antaa vastaajille myös 

anonymiteettiä. Ulkopuolelta tullut myös käsittelee tapauksia eri tavoin kuin mihin talon 

sisällä on totuttu. Näin ajatukset ovat tuoreita ja innostavia, ja niistä pitäisi seurata havain-

toihin perustuvia toimenpiteitä. (Mattinen 2006, 74–77.) 

 

Myös Aarnikoivu (2005, 37) korostaa asiakastyytyväisyystutkimusten merkitystä asiakas-

työskentelyn kehittämisessä. Ilman asiakkaiden tuntemista ei asiakaspalvelua voi menes-

tyksekkäästi suunnitella, kehittää, eikä toteuttaa. Usein asiakkaiden arvon ymmärtämisen ja 

hyvän asiakaspalvelun oletetaan toteutuvan itsestään selvästi yritystoiminnassa, jolloin 

palvelun laatu perustuu lähinnä yrityksen omiin kuvitelmiin, ei asiakkaan mielipiteeseen. 

(Aarnikoivu 2005, 37.) 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksilla ja asiakaspalautteilla kerättyä tietoa voidaan käyttää suo-

raan johtamisen apuna esimerkiksi tavoitteiden ja toiminnan kehityksen suunnan määritte-

lyssä. Tulevaisuudessa tätä tietoa asiakkuuksista tulisi kerätä ja tallentaa kaikkien, jotka 

ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä. (Aarnikoivu 2005, 67–68.) 

 

Aarnikoivu (2005, 38) kuitenkin korostaa systemaattisten tutkimusten lisäksi asiakaskoh-

taamisissa saatavan informaation merkitystä. Tällaisella arjessa saatavalla informaatiolla 

voi olla suuri merkitys oikein hyödynnettynä. Tiedon hyödyntämisessä ja tallentamisessa 

voidaan käyttää apuna asiakashallintajärjestelmiä. Saatu tieto tulisi tallentaa asiakaspalveli-

jan toimesta kaikkien käytettäväksi. Kun tieto on sujuvasti kaikkien käytössä, voi seuraava 

asiakaspalvelija jatkaa siitä, mihin edellinen jäi. Tämä on hyvää ja tehokasta palvelua, joka 

mahdollistaa asiakkaan ja yrityksen välisen suhteen ja myöhemmin kumppanuuden muo-

dostumisen. Näin oikea tietojen saatavuus ja hyödyntäminen mahdollistavat asiakassuhtei-

den kehittymisen. (Aarnikoivu 2005, 38–40.) 
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5  EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet, rajaus ja tutkimusongelmat 

 

Opinnäytetyön tavoitteina oli saada selville, mitkä ovat Tilitoimisto Raija S. Törmänen 

Ay:n asiakkaiden kokeman laadun tärkeimmät tekijät ja mitä he arvostavat erityisesti saa-

missaan palveluissa. Tutkimus siis on laajempi kuin pelkkä asiakastyytyväisyystutkimus. 

Tavoitteena oli myös saada selville kehitettäviä kohteita yrityksessä. 

 

Työ on rajattu käsittelemään vain asiakkaiden näkökulmaa ja heidän kokemuksiaan saa-

miensa palvelujen laadusta. Työn ulkopuolelle siis jää esimerkiksi yrittäjien oma näkemys 

tarjotuista palveluista ja alan yleiset laatustandardit. 

 

Tutkimuksen pääongelma asetettiin seuraavasti: 

 

Millaisia käsityksiä Tilitoimisto Raija S. Törmäsen asiakkailla on palvelukokemuksistaan? 

 

Pääongelma jaettiin neljään alaongelmaan: 

 

1. Millaisia odotuksia asiakkailla on tilitoimiston toimintaa kohtaan? 

2. Millaisia kokemuksia tilitoimiston asiakkailla on saamansa palvelun laadusta? 

3. Miten asiakkaat kokevat sähköisten palvelujen tarjonnan ja käytön? 

4. Mitä kehitettävää tilitoimiston toiminnoissa on? 

 

Ensimmäisessä alaongelmassa selvitetään varsinaisten odotusten lisäksi arvostuksen koh-

teita ja niitä seikkoja, joita asiakkaat pitävät merkittävimpinä tilitoimistopalveluiden osina 

palvelun laadun kannalta. Toinen kysymys taas keskittyy siihen, miten nämä odotukset ja 

arvot ovat käytännössä toteutuneet asiakkaiden käyttämissä tilitoimistopalveluissa. 

 

Kolmas kysymys käsittelee sähköisiä palveluita. Tämä on erityisen ajankohtainen aihe, 

sillä hiljattain tilitoimiston käyttöön otettu Heeros mahdollistaa asiakkaille sähköiset ta-

loushallintopalvelut, kuten sähköisen laskujen vastaanottamisen ja lähettämisen sekä arkis-

toinnin. Toistaiseksi kuitenkin vain muutamat asiakkaat ovat tarttuneet Heeroksen tuomiin 
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mahdollisuuksiin. Tarkoituksena olikin selvittää, miten Heerosta käyttävät asiakkaat ovat 

kokeneet kyseisen palvelun käytön. Niiltä asiakkailta, joilla palvelua ei ole vielä käytössä, 

oli tarkoitus selvittää, ovatko he tietoisia palvelusta ja sen tuomista mahdollisuuksista ja 

kuinka paljon heillä on kiinnostusta sitä kohtaan. 

 

Viimeinen alaongelma taas on kooste kolmesta ensimmäisestä. Se kokoaa yhteen kaikki 

kehitysehdotukset ja puutteet, joita tutkimuksessa on löytynyt. 

 

 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Perusjoukkona tutkimuksessa oli kaikki Tilitoimisto Raija S. Törmäsen asiakkaat. Tilitoi-

miston 47 asiakkaasta karsittiin ensin pois ne, joiden asioita hoidetaan vain kerran vuodes-

sa. Tämän jälkeen jäljelle jääneistä 35 asiakkaasta otettiin pois yritykset, joissa oli samoja 

omistajia esimerkiksi tytäryhtiöiden tai yrittäjäpariskuntien kautta. Lopulta jäljelle jääneis-

tä valittiin työelämäohjaajan avustuksella 15 asiakasta, joiden uskottiin olevan halukkaita 

osallistumaan tutkimuksen toteutukseen, sekä antavan tutkimuksen kannalta oleellista tie-

toa. Tutkimuksessa ei siis ollut varsinaista otosta, vaan harkinnanvarainen, perusjoukosta 

kerätty näyte. 

 

Tiedot kerättiin käyttäen teemahaastattelua. Haastattelun runkona olivat tutkimuskysymyk-

set, jotka on pilkottu vielä pienempiin kategorioihin palveluiden markkinoinnin 7 P:n avul-

la. Haastattelut olivat siis enemmän keskustelevia, ja teemat saattoivat nousta eri haastatte-

luissa esiin eri järjestyksessä. Haastattelussa käytetty haastattelurunko apukysymyksineen 

löytyy liitteestä 1. Haastattelurunko toimi haastattelutilanteessa lähinnä keskustelua tuke-

vana muistilistana. 

 

Varsinainen haastattelujen sopiminen ja suorittaminen sujui yllättävän hyvin. Tilitoimiston 

asiakkaat olivat halukkaita, osa jopa innostuneita, osallistumaan haastatteluihin. Ainoas-

taan yksi suunniteltu haastattelu peruuntui haastateltavan sairastumisen vuoksi. Asiakkai-

den vastauksista usein näkyi, että he olivat etukäteen miettineet, mitä mieltä he ovat tili-

toimistopalveluista ja mikä niiden merkitys heidän toiminnalleen on. 
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Haastattelut suoritettiin kasvotusten asiakkaiden kanssa. Osa asiakkaista kävi haastatelta-

vana tilitoimiston tiloissa, kun taas jotkut tulivat haastatelluiksi mielummin omissa toimiti-

loissaan. Kaikki yrittäjät ja yrittäjäpariskunnat haastateltiin yksitellen. Jokaiseen haastatte-

luun meni aikaa 20-30 minuuttia ja ne äänitettiin. Haastattelujen jälkeen tutkija litteroi 

kaikki haastattelut. Kaiken kaikkiaan haastattelumateriaalia kertyi 73 sivua. Tämän jälkeen 

materiaali pilkottiin teemoittain osiin. Lopuksi materiaali käytiin vielä läpi ja tehtiin johto-

päätökset jokaisesta teemasta. 

 

Tutkimuksen luotettavuudesta kertoo suuri näyte. Kaikki suunnitellut haastattelut yhtä lu-

kuun ottamatta toteutuivat. Osalla haastatelluista oli monen vuoden kokemus tiliotimiston 

asiakkaana olosta ja ne, jotka olivat olleet asiakkaina vain vuoden tai kaksi, olivat hyvin 

selvästi miettineet, mitä haluavat tilitoimistopalveluilta tilitoimistoa vaihtaessaan. Tästä 

voidaan päätellä, että kaikilla asiakkailla oli juuri sitä kokemusta, tietoa ja näkemystä,  

joita tutkimuksessa etsittiin. Tutkimuksen luotettavuudesta kertoo myös se, että vastaukset 

olivat hyvin linjassa toistensa kanssa, eikä suuria poikkeamia eri vastaajien kokemuksissa 

ollut. Vastaukset tuntuivat toisiaan täydentäviltä, eivät toisiaan poissulkevilta. Asiakkaat 

olivat myös hyvin yhteistyöhaluisia koko haastatteluprosessin ajan ja pohtivat mielellään 

monimutkaisempiakin kysymyksiä. Luotettavuutta lisää myös kahdenkeskeinen haastatte-

lutilanne, jossa ei ollut häiriöitä tai muita henkilöitä. Haastattelija oli myös sopivan vieras 

asiakkaiden näkökulmasta, sillä erityisesti kritiikkiä voisi olla vaikeampi ilmaista liian tu-

tulle henkilölle.  Voidaan siis perustellusti väittää, että tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä. 

 

Tutkimuksen kohteena oli tilitoimiston palveluiden laatu asiakkaiden näkökulmasta. Koet-

tuun palvelun laatuun vaikuttavat sekä asiakkaiden asettamat ennakko-odotukset että ko-

kemukset, joita vertaamalla lopullinen arvio laadusta syntyy. Haastatteluissa korostuivat 

ennen kaikkea kokemukset, jotka ovat asiakkaiden kannalta helpompia nimetä ja arvioida 

kuin odotukset. Kuitenkin myös odotukset tulivat hyvin ilmi haastatteluissa asiakkaiden 

kertoessa, mitä seikkoja he pitävät tärkeinä ja mitä he erityisesti arvostavat  saamissaan 

palveluissa. Odotusten voidaan katsoa sisältyvän näihin arvostuksen ja tärkeyden kohtei-

siin. Näin ollen myös tutkimuksen validiteetti toteutui. 
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6  TUTKIMUSTULOKSET 

Tämä luku on salainen toimeksiantajan pyynnöstä. 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämä luku on salainen toimeksiantajan pyynnöstä. 
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Pääongelma: Millaisia käsityksiä Tilitoimisto Raija S. Törmäsen asiakkailla on palve-

lukokemuksistaan? 

 

Alaongelmat: 

 

1. Millaisia odotuksia asiakkailla on tilitoimiston toimintaa kohtaan? 

 

Ei erilisiä kysymyksiä. Kysytään yhdessä kohdan 2 kanssa ja vasta aineiston käsittelyssä 

erotellaan ennakko-odotukset ja kokemukset toisistaan. Näin saadaan haastateltavien kan-

nalta mielekkäämpi kokonaisuus, kun käsitellään aihealue kerrallaan. 

 

2. Millaisia käsityksia tilitoimiston asiakkailla on saamansa palvelun laadusta? 

 

Mitä asioita pitää tärkeänä tilitoimistoa valitessa? 

 

Markkinointiviestintä 

Kuinka alun perin päätyivät asiakkaiksi? 

Millainen käsitys oli yrityksen julkisuuskuvasta ennen asiakkaaksi alkamista? 

Miten tämä ennakko-odotus piti paikkansa? 

 

Tuote 

Mitä odottaa tilitoimistopalveluilta? 

Mitä palveluita käyttävät tällä hetkellä? 

Mitä hoitavat itse, miksi? 

Toimiiko nykyinen järjestelmä? 

Mitä palveluita haluisi lisää? Mistä olisi lisäarvoa johtamiselle? 

Onko ydinpalvelu kunnossa = täsmällistä, ajantasaista, sopimuksen ja lain mukaista? 

 

Hinta 

Millaisia odotuksia on ollut hinnoittelun suhteen? (odottiko edullisempaa vai arvokkaam-

paa?) 

Onko korkea vai matala? 

Tuntuuko hinnoittelu kohtuulliselta/epäreilulta/ylimitoitetulta? 

Hinta/laatusuhde kohdillaan? (saako rahalleen riittävästi vastinetta?) 
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Onko vertaillut kilpailijoiden hintoihin? 

Oliko hinta merkittävässä roolissa tilitoimiston valinnassa? 

 

Saatavuus 

Miten kommunikoivat? Puhelimitse, sähköpostilla ja kasvotusten? 

Ovatko aukioloajat sopivat? 

Kuinka tärkeää on, että asioita voidaan hoitaa kasvotusten? 

Löytyykö kirjanpitäjiltä aikaa asiakkaiden ongelmille ja tarpeille? 

Miten hyvin tilitoimiston tulisi olla asiakkaidensa saatavissa? (virka-aikojen ulkopuolella? 

loma-aikoina?)  

Olisiko nettisivuista hyötyä asiakkaalle? 

 

Fyysinen palveluympäristö 

Toimisto palvelutilana, onko toimiva? 

Millainen vaikutelma tulee toimiston julkisivusta? 

Kuinka merkittäväksi kokee työnteon fyysisetpuitteet? 

 

Henkilöt 

Mitä odotti tilitoimiston henkilöstöltä? 

Miten yhteistyö kirjanpitäjien kanssa on sujunut? 

Onko luotettavaa? Saadaanko alusta asti täsmällistä ja virheetöntä palvelua? 

Onko reagointialtista? Onko auttamishalua ja toteutuuko tämä halu käytännössä? 

Onko asiakastyöskentely vakuuttavaa? (asiallisuus, kohteliaisuus ja luottamusta herättävä 

käytös) 

Ymmärretäänkö asiakasta ja tämän ongelmia? (löytyykö empatiaa?) 

Vaikuttaako henkilökemia tilitoimiston valinnassa? 

Ammattitaitoisuus, täsmällisyys? 

 

Prosessit 

Onko tietojenvaihdanta sujuvaa? 

Saadaanko halutut palvelut ajallaan? 

Miten mahdollisista ongelmatilanteista on selvitty? 

Onko palveluprosessissa epäselvyyksiä tai muuta huomautettavaa? 

Mikä palveluprosessissa toimii/ei toimi?
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Palvelun laatu yleisesti 

Mitkä ovat koetun laadun tärkeimmät tekijät? 

Kokeeko saadun palvelun vastaavan odotuksia? 

 

3. Miten asiakkaat kokevat sähköisten palvelujen tarjonnan ja käytön? 

 

Mitä tietävät sähköisistä palveluista? 

Miten tietoisia ovat tarjolla olevista sähköisistä palveluista? 

Ovatko harkinneet sähköisiin järjestelmiin siirtymistä? Miksi/Miksi ei? 

Onko ennakkokäsityksiä sähköisistä palveluista, niiden käytettävyydestä, sisällöstä, hyö-

dyistä, haitoista ym.? 

Kokeeko, että voisivat maksaa sähköisten palveluiden tuomasta lisäarvosta? 

 

Miten ovat kokeneet sähköisten palvelujen käytön? (Käytettävyys, sujuvuus, sisältö, hyö-

dyt, haitat ym) 

Onko sähköisten palveluiden hinta kohdallaan verrattuna niistä saatavaan lisäarvoon? 

 

4. Mitä kehitettävää tilitoimiston toiminnoissa on? 

 

Vastaus tähän edellisten kohtien perusteella + asiakkaan sana vapaa. 


