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Opinnäytetyön tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä 
toimeksiantajan verkkosivujen nykytilaan ja niiden toimivuuteen sekä 
käytännöllisyyteen, jotta niitä voitaisiin lähteä kehittämään oikeaan suuntaan ja 
päivittämään paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. 
Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin hyödyntäen Webropol–ohjelmaa luoden 
kymmenen kysymystä sisältävä kysely. Kysely sisälsi avoimia kysymyksiä, 
väittämiä sekä vastaajan taustoja selventäviä kysymyksiä koskien toimialaa ja 
kuluneen yhteistyön pituutta. Asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin Marraskuun 
2015 aikana. Asiakastyytyväisyystutkimus lähetettiin ProPrint Oy:n koko 
asiakaskunnalle, eli 938 yritykselle, joista vastauksia saatiin yhteensä 119 
kappaletta eli vastausprosentiksi muodostui 12,7 prosenttia. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään useiden eri lähteiden avulla 
asiakastyytyväisyyden merkitystä osana yrityksen jatkuvaa kasvua ja kehitystä ja 
sitä, miten asiakaslähtöisyys korostuu nykyään huomattavasti enemmän yritysten 
välisessä kilpailussa. Teoriaosuudessa myös käydään läpi, mitä 
asiakastyytyväisyys käytännössä tarkoittaa ja pitää sisällään ja minkälaisista 
osista se kaikkiaan rakentuu tuntemaksemme termiksi. 

Tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, joka toteutettiin sähköisellä 
kyselylomakkeella. Kyselylomakkeen lisäksi, tutkimusta lähestyttiin kahta eri 
näkökulmaa hyödyntäen, joista toinen oli asiantuntijahaastattelu, joka suoritettiin 
alan ammattilaiselle kesäkuussa 2015. Tutkimustulosten perusteella voidaan 
todeta, että asiakkaat kokivat toimeksiantajan verkkosivut hyviksi ja toimiviksi, 
koska palaute oli pääosin pelkästään positiivista, muutamaa negatiivista huomiota 
lukuun ottamatta. Johtopäätöksenä kaikkia tuloksia huomioiden voimme pitää sitä, 
että muutamalla pienellä täydennyksellä ja lisäyksellä toimeksiantajan verkkosivut 
voidaan saada huomattavasti paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja 
heidän näkökulmastaan toimivammiksi.  
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The most important objective of this thesis was to find out customer satisfaction 
with the commissioner’s website, as well as its functionality and ease of use. After 
reviewing the answers, the commissioner would have the knowledge to create an 
even better functioning site to meet their customers’ needs. A customer satisfac-
tion survey, of ten questions, was conducted using the Webropol program. The 
survey included open-ended questions, some statements, as well as some ques-
tions about the respondent’s background, such as the length of their business rela-
tionship and their industry. This survey was performed in November 2015. The 
questionnaire was sent to all the customers of ProPrint Oy, or 938 companies, of 
which 119 answered it, which yielded a response rate of 12.7 per cent. 

The theoretical part of the thesis focuses on the importance of customer satisfac-
tion for the constant growth of the company and how the customer-oriented ap-
proach is nowadays emphasized in inter-firm competition. The theoretical part also 
discusses how the customer-oriented approach manifests itself in practice and 
what the term involves. 

This study was quantitative and conducted with an electronic questionnaire. In ad-
dition, the study was completed with an expert interview in June 2015. After going 
through the replies, it can be argued that the customers were quite satisfied with 
the commissioner’s website, saying the site was functional. The feedback received 
was mainly positive, with only a few negative remarks. As a conclusion on the re-
sults of this study, it can be said that the website of the commissioner can be im-
proved to meet customers’ needs significantly better and to function better from 
their point of view. 
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1 JOHDANTO 

Asiakastyytyväisyyttä ja sen jatkuvaa ylläpitoa ja seuraamista pidetään nykyään 

kokoajan kasvavissa määrin yhä tärkeämpänä elementtinä yrityksen kasvun ja 

kehityksen kannalta.  Asiakastyytyväisyyttä voidaan tutkia monin eri keinoin, mutta 

opinnäytetyöni toimeksiantajan Proprint Oy:n kohdalla toimivimmaksi 

menetelmäksi on todettu webropol–ohjelmaa käyttäen suoritettava sähköinen 

asiakastyytyväisyyskysely.  

Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää todella tärkeänä mittarina yrityksen 

kannattavuudelle ja kehitykselle etenkin kun kyse on suhteellisen pienestä 

paikkakunnasta, jossa kilpailu on aina kovempaa. Yrityksen tulee erottua 

kilpailijoistaan eduksi, voittaakseen asiakkaat puolelleen, juuri tämän vuoksi on 

äärettömän tärkeää tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisin väliajoin, että 

yritys on kykenevä mukautumaan asiakkaiden tämän hetkisiin tarpeisiin 

mahdollisimman optimaalisesti ja nopeasti mutta kuitenkin siten, että se vaatii 

yritykseltä mahdollisimman vähän resursseja. Resursseissa voidaan säästää 

nimenomaan ennakoimalla ja pitämällä asiakastyytyväisyys kokoajan 

säännöllisenä osana yrityksen kasvua ja kehitystä. 

Verkkosivut ovat kuin yrityksen ainainen pysyvä mainos, Internet on nykyään 

käytännössä saatavilla kenelle tahansa, koska Internet on saatavilla tänä päivänä 

kaikille mobiililaitteille, jotka kulkevat aina taskussa mukana. Tämän vuoksi onkin 

selvää, että asiakas tekee esitutkimusta sen kautta ja selvittää muun muassa 

yrityksen tarjontaa, hintoja, sijaintia ja vertailee eri elementtejä vastaavan toimialan 

muihin osapuoliin, kilpailijoihin. Tämän vuoksi verkkosivujen selkeyttä, toimivuutta 

ja käytettävyyttä ei voikaan painottaa liikaa.  

1.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet 

Kyselylomake rakennetaan huomioiden toimeksiantajan toiveet ja tavoitteet. 

Pääasiallinen tarkoitus suoritettavalla asiakastyytyväisyystutkimuksella on selvittää 

Proprint Oy:n verkkosivujen nykytila ja nostaa asiakkaiden mielipiteiden myötä 

esille ongelmakohtia, vajavaisuuksia, puutteita ja kehitysideoita. 
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Asiakastyytyväisyyskysely tullaan lähettämään yrityksen koko asiakaskunnalle, 

joten otanta tulee olemaan laaja, osittain myös siksi, että saataisiin 

mahdollisimman suuri vastausprosentti, joka taas tuo tutkimukselle vankkaa 

pohjaa ja luotettavuutta. 

Kyselyn avulla halutaan selvittää pääasiassa kahta eri tutkimuskysymystä: 

1. Millaiset verkkosivut palvelevat parhaiten toimeksiantajan asiakasta? 

2. Mitä mieltä asiakkaat ovat toimeksiantajan nykyisistä verkkosivuista? 

Lisäksi opinnäytetyölle ja asiakastyytyväisyyskyselylle asetetaan tavoite: 

1. Nostaa pinnalle verkkosivujen mahdollisia ongelmakohtia tai puutteita ja 

kehittää verkkosivuja oikeaan suuntaan, että ne palvelisivat asiakkaita 

mahdollisimman hyvin ja että tarjonta kohtaisi kysynnän.  

1.2 Toimeksiantajan esittely 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on seinäjokelainen vuonna 1993 perustettu 

monipuolinen painoalan palveluyritys ProPrint Oy. Yritystä johtaa Toimitusjohtaja 

Tapani Kallio. ProPrint Oy on laajan valikoiman ja monipuolisen toiminnan omaava 

yritys, jonka toimipiste sijaitsee Seinäjoella teollisuusalueella Kapernaumissa. 

Heidän päätoimialansa ovat erilaiset painatukset, jotka he kykenevät nykyisellä 

tekniikallaan painamaan lähes mille tahansa pinnalle kuten esimerkiksi paperi, 

tarra, lasi, metalli ja myös monia erikoisempiakin pintoja löytyy valikoimasta. 

Heidän tuotteensa voidaan karkeasti jaotella seuraavanlaisesti: 

- painotuotteet (tarrat, käyntikortit, esitteet, julisteet…) 

- tekstiilit (mainostekstiilit, työvaatteet, brodeeraukset…) 

- suurkuvatulosteet (banderollit, mainoskankaat, kyltit, opasteet…) 

- mainosteippaukset (autoteippaukset, ikkunateippaukset…). 

[Viitattu 23.08.2015.] 
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2 VERKKOSIVUT OSANA ASIAKKAAN PALVELUPROSESSIA 

2.1 Verkkosivujen käytettävyys ja toimivuus 

Verkkopalvelun käytettävyydelle ei ole omaa määritelmää, mutta käytettävyydestä 

kirjoittaminen on aina turvallista alkaa ISO-standardin käytettävyyden yleisellä 

määritelmällä. Käytettävyys määritellään ISO 9241 - 11–standardissa vapaasti 

suomennettuna mittariksi, jolla mitataan, kuinka käyttökelpoinen, tehokas ja 

miellyttävä tuote on käyttää oikeassa käyttöympäristössään, kun käyttäjinä ovat 

sen omat käyttäjät. Käyttökelpoisella tarkoitetaan sitä, että lopputulos on tarkalleen 

täydellinen, oikea ja virheetön. Tehokkuus mitataan rahana, resursseina ja aikana, 

eli rahana ja käyttäjän tai käyttäjäorganisaation kuvaannollisessa taskussa. 

(Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 21.) 

Käyttökokemukselle on useita hieman erilaisia määritelmiä, eikä millään niistä ole 

virallisen määritelmän auktoriteettia. Yksi selkeimmistä määritelmistä kuuluu 

seuraavasti: käyttökokemuksella tarkoitetaan käyttäjän tuntemuksia hänen 

käyttäessään palvelua. Verkkosivuston käyttökokemus koostuu sen sisällöstä, 

sisällön omaksuttavuudesta, sisällön merkittävyydestä käyttäjälle, asioiden 

löydettävyydestä, terminologiasta, visuaalisesta ilmeestä ja monesta, monesta 

muusta asiasta. (Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 23.) 

2.2 Ulkoasun tuoma uskottavuus 

Koska nettikaupan houkuttelevuus perustuu kiinnostavan tuotevalikoiman lisäksi 

myös kaupan ulkoasuun, on sen suunnitteluun kiinnitettävä erityistä huomiota. Jo 

pelkästään puoleensa vetävällä ja ammattimaisella ulkoasulla voidaan vaikuttaa 

ostohalujen heräämiseen positiivisella tavalla. Mikäli nettikauppa pohjautuu 

yleisesti käytettyyn osCommerce-nettikauppaohjelmistoon, on tärkeää huolehtia, 

että nettikauppaa ei avata ilman ulkoasun muokkausta. Ostajat saattavat muuten 

saada mielikuvan, että nettikauppa on perustettu hätäisesti, ilman syvempää 

ajatusta, tyyliä tai räätälöintiä. Tämä voi vähentää uskottavuutta ja karkottaa 

maksavat asiakkaat toiseen kauppaan. (Linden 2009, 195.) 
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2.3 Verkkosivujen visualisointi värien keinoin 

Käyttöliittymä muodostuu visuaalisista elementeistä ja värimaailmasta. Mikäli 

nettikaupalle onnistutaan luomaan edukseen erottuva värimaailma tai muuten 

omaleimainen visuaalinen ilme, voidaan oikealla tunnelmalla lisätä kaupan 

uskottavuutta. Juuri visuaalisten elementtien (pääkuvat, taustakuvat, bannerit, 

logot) ja värien käyttö erottaa monet ammattimaisesti suunnitellut nettikaupat 

hätäisesti käyntiin polkaistuista nettikauppaviritelmistä. (Linden 2009, 195.) 

2.4 Tekstin tyylilajit ja niiden muotoilu sekä asettelu 

Tuotekuvaukset voivat olla jopa tärkeämmässä osassa silloin, kun ostajalla on 

vaihtoehtoina kaksi nettikauppaa ostoksensa tekoon. Vaikka lähtökohtana on 

oikeiden ja asianmukaisten tuotetta kuvaavien tietojen tarjoaminen, on 

suositeltavaa luoda houkuttelevuutta myös tarinoilla, tuotteen käyttökokemuksilla, 

sekä ideoilla tuotteiden monipuoliseen käyttöön. Muista, että asiakkaat ostavat 

teknisten ominaisuuksien lisäksi myös tuotteen käyttöön liittyvää tunnetta, jota 

havainnollisesti kirjoitetulla tuotekuvauksella voidaan edesauttaa. (Linden 2009, 

196.) Tärkeitä huomioitavia piirteitä tekstityylien käytöstä ja muotoilusta ovat muun 

muassa: 

- tulee olla yhdenmukainen eikä pidä sekoittaa montaa eri tekstityyppiä (fonttia) 

- tulee käyttää käyttöliittymän elementeissä (esimerkiksi bannerit) yhdenmukaista 

teksti   tyyppiä ja tekstin kokoa 

- tehokeinona ei tule käyttää suurilla kirjoitettua tekstiä toimitusehdoissa, 

tuotekuvauksissa tms. ellei se tuo erityistä lisäarvoa 

- keskitettyjä tekstejä ei tule käyttää, koska niitä on hankala lukea 

- tekstiä ei tule sijoittaa yhdelle sivulle tai tuotekuvaukseen 

- tulisi suosia yleisimpiä tekstityyppejä (esimerkiksi Arial, Verdana). 

(Linden 2009, 196.) 
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2.5 Kuvien käyttö ja hankinta 

Jotta nettikauppa näyttäisi selkeältä ja uskottavalta, on käytettävään 

kuvamateriaaliin kiinnitettävä erityistä huomiota. On paljon nettikauppoja, jotka 

eivät houkuttele vierailemaan toistamiseen epäonnistuneen visuaalisen ilmeen 

johdosta. Onkin tärkeää löytää asiakkaita houkuttelevaa liikeidean teemaan 

liittyvää kuvamateriaalia. Myydessäsi esimerkiksi ATK-tuotteita on nettikaupan 

viestitettävä tuotevalikoimasta asiakkaille tietotekniikkaan liittyvällä 

kuvamateriaalilla. Pyri käyttämään havainnollisia, käyttötarkoitukseen ja aiheeseen 

liittyviä kuvia johdonmukaisesti läpi kaupan. Ei riitä, että kaupan etusivulla on yksi 

hieno kuva, vaan kokonaisuuden pitää olla yhdenmukainen ja laadukas. (Linden 

2009, 197.) Verkkosivujen kuvituksessa tulee kiinnittää erityishuomiota ja 

noudattaa yhdenmukaisuutta etenkin seuraavissa elementeissä: 

- Tuotteiden aihepiiriin liittyvät kuvat 

- Kaupan aihepiiriin liittyvät kuvat 

- Teemakuvat (muun muassa vuodenaikojen mukaan vaihtuvat taustakuvat) 

- Banneri- ja mainoskuvat 

- Tarjouksiin liittyvät kuvat 

- Painikkeet ja navigointiin liittyvät kuvat   

(Linden 2009, 197.). 

 

2.6 Yrityksen erottuminen visuaalisen markkinoinnin keinoin 

Saman alan liikkeet, joiden tuotteet ja hinnoittelupolitiikka ovat melko identtisiä, 

voidaan profiloida mielikuvaltaan täysin erilaisiksi visuaalisen markkinoinnin 

keinoin. Mielikuvamääritelmiä eri tyyleistä voisivat olla esimerkiksi moderni, reipas, 

nostalginen, klassinen, romanttinen, edelläkävijä ja niin edelleen. Kun vastassa 

ovat kilpailijoiden visuaalisen markkinoinnin antamista mielikuvista vaikkapa 

perinteinen, aneeminen, vanhanaikainen, väsähtänyt, sekava, ankea tai 

jämähtänyt, on selvää, että tyylinsä löytäneen yrityksen brandi terävöityy ja 

tapahtuu tavoiteltu differoituminen eli erottuminen kilpailijoista. (Nieminen 2004, 

163.) 
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2.7 Palveluprosessin määritelmä 

Palveluprosessi kokonaisuutena voidaan jakaa yrityksen sisäiseen prosessiin ja 

vuorovaikutusprosessiin asiakkaan kanssa. Prosessit siis kuvaavat sen, miten 

palvelu tuotetaan ja kulutetaan. Palveluprosessi määritellään kuvaamalla tarkasti 

jokainen palvelun toteutusvaihe, jotta voidaan selvittää tarvittavat työvaiheet ja 

resurssit. Palvelun määrittely pitää sisällään palveluprosessin lisäksi 

asiakashyödyn, asiakaslupauksen, ydin-, tuki- ja lisäpalvelut, arvion 

markkinapotentiaalista, ennusteen myyntivolyymistä ja listauksen kilpailijoista sekä 

kumppaneista. [Viitattu 09.06.2015]. 

Palveluprosessi voidaan mallintaa eri tavoilla. Yksinkertainen tapa on laatia 

toimintakaavio, joka sisältää palvelun toteuttamiseen tarvittavat työvaiheet ja niihin 

osallistuvat henkilöt. Kaavioon voidaan merkitä kunkin vaiheen keskimääräinen 

kestoaika, jolloin kaaviota voidaan käyttää muun muassa aikatauluttamisen 

apuvälineenä. Pääasia on, että prosessin kuvaamisen avulla ymmärretään kaikki 

palveluun tarvittavat työvaiheet ja kulutetut resurssit. [Viitattu 09.06.2015]. 

 

2.8 Asiakastyytyväisyys yrityksen menestyksen avaimena 

Palveluissa laadun merkitys kilpailutekijänä korostuu. On jopa väitetty, että 

laadusta on tullut palveluyritysten keskeisin kilpailukeino. Palvelun laatuun 

panostaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta se kannattaa varmasti. Laatuun 

vaikuttavat useat tekijät (tekninen ja toiminnallinen laatu, odotettu laatu sekä 

yrityskuva) ja palvelun tarjoajien olisi tärkeää pohtia näitä laadun eri osatekijöitä ja 

niiden merkitystä säännöllisesti. Samoin olisi tärkeää, että laatua ja siihen 

vaikuttamisen keinoja käytäisiin läpi jokaisen työntekijän osalta erikseen, koska 

jokaisen työpanoksella on vaikutusta kokonaislaatuun. Palvelukokonaisuuden 

heikoin lenkki valitettavan usein luo kuvan koko palvelutapahtuman laadusta. 

(Lehtisalo & Leppilampi 1999, 29.) 
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Tyytyväinen asiakas on palvelun tarjoajan paras mainos. Tyytyväinen asiakas 

kertoo hyvästä palvelukokemuksestaan myös eteenpäin. Markkinointi on kehittynyt 

selkeästi kohti asiakassuhdemarkkinointia, jossa asiakkaan tyytyväisyys ja tarpeet 

nostetaan toiminnassa etusijalle. Aiemmin markkinoijien huomio on kohdistunut 

pääasiassa uusien asiakkaiden kalasteluun, mutta kun on huomattu, että 

olemassa olevista asiakkaista huolehtiminen on kannattavampaa, on ryhdytty 

kiinnittämään huomiota asiakassuhteeseen kokonaisuudessaan. (Lehtisalo & 

Leppilampi 1999, 29.) 

Luotettavuus (Aristoteleen ethos, amer. ´source credibility´) on kuulijan puhujasta 

muodostama käsitys, joka vaikuttaa siihen, omaksuuko vai hylkääkö kuulija hänen 

omaksuttavakseen tarkoitetun tiedon, suhtautumistavan tai toimintakehotuksen. 

Asiakaspalvelijan luotettavuuskuva on asiakkaan palveluhenkilöstä muodostama 

käsitys, joka vaikuttaa siihen, omaksuuko vai hylkääkö tämä hänen 

omaksuttavakseen tarkoitetun tiedon, suhtautumistavan tai toimintakehotuksen. 

Seikkoja, jotka vaikuttavat asiakkaan ratkaisuun, ovat hänen aiemmat 

kokemuksensa ja tietonsa (alkuluotettavuus), tilanne ja ympäristö sekä hänelle itse 

kommunikoinnissa muodostuva mielikuva asiakaspalvelijan henkilöstä ja itse 

sanomasta (prosessiluotettavuus). (Lehtisalo & Leppilampi 1999, 63.) 

Vahva, myönteinen henkilökuva (imago) on tehokas asiakaspalvelun väline. 

Henkilön luotettavuuskuvan osatekijöitä ovat asiantuntemus, dynaamisuus, 

ulospäin suuntautuneisuus, empaattisuus (kuulijakeskeisyys), uskottavuus, 

henkilökohtainen vetovoima (attraktiivisuus) ja karisma. Osa näistä 

ominaisuuksista on sellaisia, että niitä ei voi sellaisinaan hankkia. (Lehtisalo & 

Leppilampi 1999, 63.) 

2.9 Asiakastyytyväisyyden ylläpitämisen tärkeys 

Asiakastyytyväisyys nousi 1990-luvulla yhdeksi markkinoinnin ykköskäsitteeksi.  

Silloin ehdottomasti pyrittiin asiakastyytyväisyyteen, sitä mitattiin ja sen kehitystä 

seurattiin. Asiakastyytyväisyys oli selkeä mittari yrityksen toiminnan 

onnistumisesta ja se antoi vinkkejä toiminnan kehittämiseen asiakasnäkökulmasta. 
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Tällainen tyytyväisyysperusteinen toiminnan kehittäminen on keskeinen osa 

yrityksenmarkkinoinnillista kehitystyötä. (Rope 2005a, 176 - 177.) 

Aina, kun henkilö on kontaktissa jonkun yrityksen osan kanssa, syntyy 

asiakastyytyväisyyden edellyttämä kontaktipinta yrityksen ja henkilön välillä. 

Tyytyväisyys muodostuu niistä kokemuksista, jotka syntyvät 

yrityksenvaikutuspiiriin tulleelle henkilölle hänen tuntemuksistaan yrityksen 

kontaktipinnantoiminnasta. Kontaktipinta sisältää asiakkaan ja yrityksen välillä 

kaikki henkilöstökontaktit (esimerkiksi asiakaspalvelu- tai myyntihenkilöstö), 

tuotekontaktit (esimerkiksi tuotteen toimivuus tai kestävyys), 

tukijärjestelmäkontaktit (esimerkiksi atk-järjestelmät, puhelin- ja tilausjärjestelmät, 

laskutus) sekä miljöökontaktit (esimerkiksi toimipaikan sisustus ja siisteys). Näistä 

kontakteista syntyy kokemuksia, jotka koetaan suhteessa etukäteisodotuksiin joko 

odotusten mukaisiksi tai odotuksista positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan 

poikkeaviksi. (Rope 2005b, 537.) 

Kuten Ross Beard mainitsee blogissaan, asiakkaiden tyytyväisyys vähentää 

huomattavasti asiakkaiden vaihtuvuutta, joka taas on suoraan verrannollinen 

resurssien kulutukseen, jotka kuluvat uusien asiakkaiden haalimiseen ja 

kiinnittämiseen. Kaiken lisäksi luotettavan ja pitkän asiakassuhteen luominen on 

todella pitkä prosessi ja edellyttää paljon aktiivisuutta ja toimia yrittäjältä. Beard 

nostaa esille blogissaan myös taloudellisen perspektiivin, uuden asiakassuhteen 

hankkiminen, luominen ja ylläpitäminen kustantaa huomattavasti enemmän aikaa 

ja rahaa kuin vanhan asiakassuhteen ylläpito ja siitä huolehtiminen. [Viitattu 

07.09.2015]. 

2.10 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan yksilöllisillä kyselylyillä, mutta tulokset kuitenkin 

ilmoitetaan vastauksien keskiarvoilla. Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata monin 

erilaisin keinoin. Yleisimmin mittaukset toteutetaan kirjallisten kyselyiden, 

puhelinhaastatteluiden tai haastatteluiden muodossa. Tavanomaiset kyselyt 

sisältävät monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Kyselyn runko 

määräytyy yrityksien tarpeiden mukaisesti, mutta yleisimpien kyselyiden 
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tavoitteena on saada tietoa kuluttajien ostoaikeista sekä uskollisuudesta. 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan myös pitää eräänlaisena keinona eroa tehdessä 

muihin kilpailijoihin kilpailuilla markkinoilla. 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa yrityksen laatujärjestelmää ja asiakas-

suhteiden seurantaa. Tyytyväisyysmittauksissa tulisi kartoittaa sekä asiakkaiden 

odotuksia että asiakkaan kokemuksia ja niiden välistä tasapainoa. Tyytyväisyys-

mittausten ongelmana on, että asiakkaiden odotukset muuttuvat jatkuvasti ja 

asiakkaalla on monta roolia, jonka seurauksena tuotteelta voidaan odottaa eri 

asioita. Yrityksen tulisi saada asiakas kertomaan jatkuvasti odotuksistaan ja 

kokemuksistaan. Olisi tärkeää saada erityisesti tyytymättömät asiakkaat antamaan 

palautetta, koska silloin yrityksellä olisi mahdollisuus korjata virhe ja pelastaa 

asiakassuhde. (Bergström & Leppänen 2007, 269.) Toimivan 

palautejärjestelmänavulla yritys pystyy joustavasti reagoimaan asiakassuhteessa 

tapahtuneeseen negatiiviseen tapahtumaan. Useissa tilanteissa voi käydä niin, 

että asiakas jää tyytymättömäksi, koska yritys ei ole huomannut hänen 

tyytymättömyyttään. (Tikkanen 2005, 52.) 

 

2.11 Palvelun tason säilyminen ennallaan osapuolista riippumatta 

Palvelu oli vielä 1980-luvulla Suomessa likimain ainoa immateriaalituote, se 

kummajainen, jonka olemusta piti pohtia, kun sitä ei voinut kädessä pitää tai 

laatikkoon pakata. Nykyään kulttuuriteollisuus ja sisältötuotanto ovat tuoneet uutta 

pohdittavaa, palvelu alkaa tuntua kovin konkreettiselta asialta viihtymisen, 

ostettavien ja myytävien oikeuksien tai merkitysten vaihdon maailmassa. (Honkola 

& Jounela 2000, 17.) Nykyään kuitenkin palvelu ja sen laatu ovat prioriteettilistan 

kärjessä ja ne valttikortit, joilla yritykset kilpailevat keskenään. 

Palvelu toteutuu joka kerralla eri tavalla, koska asiakas on yleensä eri henkilö, 

monesti myös asiakaspalvelija. Palvelut muistuttavat muita tuotteita siinä, että 

samoilla palveluilla voi olla useita eri tekijöitä ja niitä toteutetaan erilaisin 

toimintamallein. Myös asiakkaalla on varsin erilaisia odotuksia ja samakin asiakas 



15 

 

 

voi eri tilanteissa odottaa täysin erilaista palvelua samalta tuottajalta. Esimerkiksi 

tilanteessa jossa Yritys Oy:n toimitusjohtaja K.I. Virtanen kansainvälisine 

vieraineen on illallisella ravintolassa sunnuntailounaalla purjehdusretken jälkeen. 

Silti Kalle ja K.I. valitsevat ravintolan sen hyvän ja osaavan palvelun takia, johon 

kummassakin tapauksessa kuuluu muun muassa erinomainen ruoka (Honkola & 

Jounela 2000, 17.) 

Palvelua voidaan osittain kopioida, mutta pohjimmiltaan palvelu on ainutlaatuinen 

kokonaisuus. Jopa äärimäisen tarkoin konseptoitu palvelu McDonald´silla on 

hieman erilainen riippuen siitä, missä ja kuka konseptia toteuttaa ja vastaanottaa, 

koska asiakas on mukana palvelua tuottamassa. Palvelut eivät säily eikä niitä voi 

varastoida, mutta silti asiakas hakee vähintään yhtä hyvää elämystä uudelleen, 

siksi hän palaa samaan kauppaan, ravintolaan tai lomakohteeseen tai ostaa 

samanmerkkisen auton tai katsoo saman ohjaajan uuden elokuvan. Kokemukset 

ja elämykset säilyvät ja varastoituvat. (Honkola & Jounela 2000, 17.) 

2.12 Viidakkorumpu ja puskaradio tehokkaimpina markkinoinnin muotoina ja 

keinoina 

Tuoreen tutkimuksen mukaan vain 14 prosenttia kuluttajista luottaa mainontaan – 

sen sijaan 78 prosenttia luottaa vertaisiinsa eli kanssakuluttajiin. Harvoin voit 

ostamallasi palstatilalla tai mainossekunneilla vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen 

samalla tavalla kuin suosittelijat. Asiantuntijoiden, kavereiden, ystävien ja 

kollegojen kokemuksiin uskotaan huomattavasti herkemmin kuin maksettuihin 

myyntipuheisiin. (Lindberg & Töytäri 2010, 61.) 

Turkulaisella Ukkopekka-aluksella toivotetaan asiakkaille risteilyn päätteeksi hyvää 

kotimatkaa ja kiitetään mukanaolosta. Sen jälkeen kovaäänisistä kuuluu kehotus: 

”Jos olette tyytymättömiä matkaan, kertokaa siitä meille. Jos olette tyytyväisiä, 

kertokaa siitä muille.” Nokkelassa kuulutuksessa on sisäänrakennettuna ihmisten 

luontaisen toiminnan malli; sana hyvästä palvelusta ja tyytyväisyydestä leviää kyllä 

pyytämättäkin. Kriittiselle palautteelle yrityksellä on halutessaan välitöntä käyttöä. 

(Lindberg & Töytäri 2010, 61.) 
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Tutkimuksen mukaan tyytyväiset asiakkaat käyttävät ostoksiinsa 28% enemmän 

kuin muut. Jos saat hyvällä palvelulla viimeisen viivanne alle vastaavan nosteen, 

kilpailijasi ihmettelevät huuli tötteröllä, mitä ihmettä olette onnistuneet tekemään. 

Valitettavan usein firmoissa kuitenkin palkitaan korostetusti 

uusasiakashankinnasta, vanhojen yhteyksien ja suhteiden ylläpidon ja kehityksen 

sijaan. (Lindberg & Töytäri 2010, 62.) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 

Kun asiakastyytyväisyystutkimus suoritetaan sähköisesti, tuloksia voidaan pitää 

aidompina ja luotettavimpina, koska tällöin asiakas ei joudu vastaamaan 

kysymyksiin suorassa kontaktissa toisen osapuolen kanssa, kuten esimerkiksi 

puhelimitse suoritettavassa haastattelussa. Toisekseen myös 

puhelinhaastattelussa ei ole yhtä paljon aikaa ajatella vastauksia, kun taas 

sähköisessä verkkohaastattelussa asiakas kykenee miettimään kysymyksiä ja 

vastauksia täysin omassa rauhassa ajatuksen kanssa. 

3.1 Asiantuntijahaastattelun toteuttaminen 

Asiantuntijahaastattelu toteutettiin sähköpostitse suoritettuna haastatteluna 

12.6.2015 pitkänlinjan ammattilaiselle ja mediaosaajalla Olli-Matti Matihaltille. 

Asiantuntijan arvio haluttiin ottaa osaksi opinnäytetyötä tuomaan erilainen 

näkemys verkkosivujen eri elementtien tärkeydestä ja vaikutuksesta. Kun haluttua 

tutkimusta lähdetään toteuttamaan kahdella eri elementillä, 

asiakastyytyväisyystutkimuksella ja asiantuntijahaastattelulla saadaan tuloksiin 

todella mielenkiintoinen kontrasti ja kaksi aivan erilaista lähestymistapaa joita 

voidaan vertailla keskenään täten saaden paljon suurempi ja laajempi hyöty 

tuloksista irti jatkojalostusta ja kehitystä varten verkkosivuja koskien. 

3.2 Kyselylomakkeen rakentaminen ja toteutus 

Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan erilaisten aineistojen hankinta ja – 

analyysimetodeja, jotka voidaan jakaa kvalitatiivisiin eli laadullisiin tutkimuksiin 

sekä kvantitatiivisiin eli määrällisiin tutkimuksiin. (Likitalo & Rissanen 1998, 10.) 

Kyseisiä tutkimuksia voidaan toteuttaa useiden erilaisten tutkimusmenetelmien 

avulla, mutta tässä työssä käsitellään määrällistä tutkimusta, joka tehdään Proprint 

Oy:lle. Toimeksiantona on toteuttaa määrällinen tutkimus, mutta kuitenkin siten, 

että työhön lisätään avoimia kysymyksiä, joilla saadaan laadullisiakin tuloksia. 
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3.3 Määrällinen tutkimus 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa kerätään tietoa koko 

perusjoukolta, eikä vain valikoiduilta yksilöiltä. Sillä tutkitaan ilmiöitä, teorioiden ja 

mallien testaamista, etenemistä teoriasta käytäntöön sekä logiikan etenemistä. 

Määrällisessä tutkimuksessa on tiedettävä etukäteen mitä mitataan ja tavoitteena 

ovat mittaustulokset. Tutkijoiden tehtävän on seurata tapahtumia, sillä olosuhteet, 

ihmiskäsitys ja eri persoonalliset piirteet ohjailevat ihmistä, jotka voivat vaikuttaa 

vastauksiin. Määrällisessä tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan suhde on siis hyvin 

etäinen ja aineiston luonne on kovaa ja luotettavaa. (Likitalo & Rissanen 1998,10.) 

3.4 Kyselylomaketutkimus 

Tutkimus toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä osiossa suoritetaan 

asiantuntijan haastattelu, jonka saamien tietojen pohjalta pyritään selvittämään 

verkkosivujen eri elementtien tärkeyttä tänä päivänä ja niiden merkitystä 

asiakkaille. Toisessa osiossa suoritetaan toimeksiantajan asiakkaille laaja-

mittainen asiakastyytyväisyyskysely, jolla pyritään nostamaan esille heidän 

tyytyväisyyttään nykyisten verkkosivujen tilaan ja tarjontaan ja sitä kautta saamaan 

esille mahdollisia kehitys- ja parannusehdotuksia.  

Yksi perinteisimmistä tavoista kerätä tutkimusaineistoa on kyselylomake. Se 

yleistyi erityisesti 1930-luvulla. Toisinaan tutkija on itse paikalla aineistonkeruussa 

kokeen johtajana, ehdottomasti suurimmassa osassa kyselylomaketutkimuksia 

tutkija ei kuitenkaan ole paikalla, vaan lomake toimitetaan vastaajalle perinteisen 

postin kautta, mutta nykyään lähestulkoon aina sähköpostitse. (Aaltola & Valli 

2010, 103.) 

Kun kyseessä on määrällinen tutkimus, oli ehdottomasti järkevintä toteuttaa kysely 

kyselylomaketutkimuksena. Lomake lähetetään valitulle kohderyhmälle, jonka 

yhteystiedot toimeksiantaja toimittaa tutkimusryhmälle. Yksi suurimmista syistä 

toteuttaa kysely juurikin sähköpostilla on sen kustannus tehokkuus. Sähköposti on 

ehdottomasti edullisin, nopein sekä vastaajalle helpoin tapa, joten tällöin voidaan 

olettaa suuriman mahdollisen vastausprosentin saatavuuden.  
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Kyselylomakkeessa on Likertin-asteikon kysymyksiä, mutta myös avoimia 

kysymyksiä. Etuna avoimissa kysymyksissä on, että vastausten joukossa saattaa 

olla hyviä ideoita. (Aaltola & Valli 2010, 126.) Toimeksiantaja toivoi määrällisen 

tutkimuksen lisäksi mahdollisimman laadullista tutkimusta. Tällöin määrälliseen 

tutkimukseen liitettäessä avoimia kysymyksiä, jossa vastaaja voi omin sanoin 

kirjoittaa mahdollisia kehitysehdotuksia, on järkevin toimintatapa tässä tilanteessa. 

3.5 Kyselylomakkeen rakentaminen 

Kysymysten luodessa perustan tutkimuksen onnistumiselle, on niiden tekemisessä 

ja muotoilemisessa oltava huolellinen. Kysymysten muoto aiheuttaa monesti 

eniten virheitä tutkimustuloksiin, sillä vastaajan ajatellessa eri tavalla, kuin tutkija 

on kysymyksen tarkoittanut, tulokset vääristyvät. Tutkimusongelman tulee olla 

täsmentynyt, ennen kuin aineistoa lähdetään keräämään, tällöin tiedetään mihin 

aineistonkeruulla pyritään sekä vältytään turhilta kysymyksiltä ja muistetaan kysyä 

kaikki olennainen. Aloitteleva tutkija lähtee usein keräämään aineistoa liian 

nopeasti, jossa ei olisi syytä hätiköidä.  (Aaltola & Valli 2010, 103 - 104.)  

Kyselylomakkeesta laadittiin kymmenkohtainen ja kysymykset muotoiltiin siten, 

että saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti, koska ennalta jo tiedettiin mitä 

kyselyllä halutaan selvittää. Asiakastyytyväisyystutkimuksella ei haluttu selvittää 

tässä tapauksessa yleistä tyytyväisyyttä vaan nimenomaan asiakkaiden 

tyytyväisyyttä toimeksiantajan verkkosivuihin. Kyselyrunko rakentui moni 

valinnoista, väittämistä ja avoimista kysymyksistä. 

Kysymyksillä 1-3 selvitettiin kyselyyn vastaajan taustoja, kuten toimialaa, 

yhteistyön pituutta ja millä keinoin hän on päätynyt toimeksiantajan verkkosivuilla. 

Kysymyksillä 4-5 haluttiin selvittää mitä tuotteita asiakas on heiltä hankkinut ja 

mitä yhteydenotto keinoa hyödyntäen suorittanut tilauksensa. Kysymykset 6-7 

sisälsivät erilaisia väittämiä koskien verkkosivujen eri elementtejä kuten tuotteiden 

esilläolevuutta, visuaalista miellyttävyyttä, toimivuutta ja käytännöllisyyttä, 

kysymyksissä 6-7 vastausvaihtoehtoina oli asteikko yhdestä viiteen (1-5) (1= 

täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä). Kysymys 8 oli kyselyn ensimmäinen 

avoin kysymys, jossa asiakkaalta tiedusteltiin kokeeko hän puuttuvan jotain 
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toimeksiantajan verkkosivuilta. Kysymys 9 oli yleistason kysymys, jossa 

tiedusteltiin kokeeko kyselyyn vastaaja toimeksiantajan verkkosivut yleisellä 

tasolla keskivertaisiksi, keskivertoa paremmaksi tai keskivertoa huonommiksi.  

Kyselyn viimeinen, kysymys 10 oli ”vapaa sana”, joka laitettiin suunnitellusti 

viimeiseksi, jossa asiakas sai edellisten kysymysten pohjalta vapaasti kertoa 

mielipiteensä ja ilmaista mahdollisia toiveita koskien verkkosivuja ja niiden tulevaa 

kehityssuuntaa.  
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4 TULOKSET 

4.1 Asiantuntijan arvio 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten 12.6.2015 pitkänlinjan ja vankan kokemuksen 

omaavaa PR-  ja mainostyön taitavaa Olli-Matti Matihaltia, joka on paikallinen 

toimija Seinäjoella. Ammatiltaan hän on urheilutoimittaja, joka myös kuvaa ja 

tuottaa paljon erilaisia mainoksia ja kuvankäsittelyä. Mainosmateriaalin osalta 

Matihalti tuottaa yhtälailla printtimedialle sopivaa materiaalia kuin myös selkeästi 

yleistyneille isoille screeneille käyttökelpoista liikkuvaa- ja stillkuvaa. [Viitattu 

12.6.2015.] 

Matihalti on aikoinaan kirjoittanut ylioppilaaksi Kauhavan lukiosta, jonka jälkeen 

hän on käynyt Lapuan Kauppaopistossa  lukemassa itsensä markkinointiin 

suuntautuvaksi yo-merkonomiksi. Lukioaikanaan hän vietti vuoden Yhdysvalloissa 

opiskellen Chicagon läheisyydessä Hinsdale South Highschoolissa. Seinäjoen 

Kauppaoppilaitoksessa hän kävi vielä myöhemmin tietotekniikan jatkolinjan. 

Matihaltin vankasta kokemuksesta puhuu puolestaan paksu ansioluettelo, hän on 

toiminut vuosikaudet urheilutoimittajana, aina vuodesta 1982 saakka. Matihalti on 

muun muassa työskennellyt seuraaville tahoille: 

Sanomalehdet: Ilkka, Pohjalainen, Aamulehti, Kaleva, Helsingin Sanomat, Ilta-

Sanomat, Iltalehti, Savon Sanomat, Hufvudstadsbladet, Pohjolan Sanomat, Lapin 

Kansa, Iisalmen Sanomat, Keskisuomalainen 

Erikoislehdet: Veikkaaja, Urheilulehti, Futari, Canadian Sportscard Collector, 

Beckett, Suomen Beckett, Jääkiekkolehti, Kiekkolehti 

Käsiohjelmien tuotto: S-Kiekko, SMJ, TP-55, Sepsi-78, SJK, TPV, Ilves, HJK, 

Crocodiles, ABK-48, Sisu 

Sähköinen media: TV2 (Illan Finaali, Peliuutiset), Radio Seinäjoki, GreenZone -

verkkomakasiini 
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Verkkosivujen luonti ja ylläpito: TP-55, SJK, SJK-juniorit, Crocodiles, 

tuomoruutu.com, liiga.net. [Viitattu 12.6.2015.] 

Matihalti painotti haastattelussaan sitä, että visuaalinen ilme ja ulkoasu ovat 

nykyään todella suuressa roolissa ja ennen kaikkea verkkosivujen selkeys ja 

käytettävyys. Jos verkkosivut on luotu monimutkaiseksi ja asiakas ei löydä helposti 

etsimäänsä, hän saattaa helposti turhautua ja etsiä tietoaan muita reittejä 

hyödyntäen. Verkkosivujen tulee siis olla samaan aikaan helppokäyttöiset, 

visuaalisesti miellyttävät ja puoleensa vetävät. [Viitattu 12.6.2015.] 

 

Matihalti nosti haastettelussa myös esille sen, että asiakkaalle on äärimäisen 

tärkeää saada kaikki haluamansa tuotteet ja palvelut saman katon alta ja samalta 

toimijalta. Tällöin asiakas kokee asioinnin helpoksi ja mielekkääksi kyseisellä 

toimijalla. Tarjonta voi tässä tapauksessa olla merkittävämpi tekijä asiakkaalle kuin 

hinta. Useimmiten asiakas tekee ensin kotoa käsin tiedustelua tarjonnasta, 

hinnasta, palautteista, saatavuudesta ja sijainnista Internetin välityksellä, tämän 

vuoksi verkkosivuilta tulee käydä ilmi helposti ja selkeästi vastaukset asiakkaan 

kaipaamiin kysymyksiin. [Viitattu 12.6.2015.] 

 

Verkkosivujen erottuminen edukseen muista kilpailijoista suoritetaan värimaailman 

valinnalla, sijoittelulla, tyylillä ja erilaisilla houkuttimilla. On myös todella tärkeää, 

että kyseisen toimijan verkkosivut ovat saatavilla hakukoneista ensimmäisten 

joukosta, tähän vaikuttaa taas google-markkinointi eli arkisemmin tunnettu 

hakukone optimointi. [Viitattu 12.6.2015.] 

 

Tietenkin näyttävien sivujen tukena on oltava hyvä asiakastuki. 

Ennaltaehkäisevänä ja merkittävänä yksityiskohtana on muistettava FAQ 

(Frequently asked questions), eli ne kaikkein yleisimmät kysymykset, joita 

asiakkaat kysyvät asiakaspalvelusta joko puhelimitse tai sähköisesti. Kun näistä 

kootaan noin 10 kysymyksen lista, helpottaa se merkittävästi nettisivujen kautta 

kaupankäyntiään pyörittävää yrittäjää. Yksi loistava juttu sivuilla on laskuri, jonka 
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avulla asiakas voi ynnätä kaikki mahdolliset kustannukset hankinnoilleen posti-

/toimituskuluja myöten yhteen. Näin ei tule yllätyksiä piilotettujen kulujen 

muodossa. [Viitattu 12.6.2015.] 

4.2 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 

Asiakastyytyväisyystutkimus lähetettiin yhteensä 938 asiakkaalle ja vastauksia 

saatiin kaikkiaan varsinaisen 2 viikon vastausajan ja 1 viikon muistutusajan jälkeen 

119, joka tekee vastausprosentiksi yhteensä 12,7 prosenttia. Määrä ei ole 

prosentuaalisesti suuri, mutta määrällisesti 119 asiakkaan vastausta voidaan pitää 

kuitenkin kattavana ja luotettavana. 

Kuvassa 1 käy ilmi, että tiedusteltiin kyselyyn vastaajan toimialaa. Kuvasta käy ilmi 

vastaajien määrä sekä prosenttijakauma eri toimialojen välillä. Suurin osa 

vastaajista toimi Urheilu-, seura- tai yhdistystoiminnassa 23,73 prosenttia, kun 

taas vastaavasti pienin osuus oli Terveydenhuollon ja sosiaalialan toimiala 1,69 

prosentin osuudella. 

 

Kuva 1. Millä toimialalla työskentelette? 
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Kuvassa 2 käy ilmi, että sillä selvitettiin, kauanko vastaaja on ollut painokeskus 

ProPrint Oy:n asiakkaana. Suurin osa vastaajista oli toiminut jo pitkään 

painokeskuksen asiakkaana ja tämä käy ilmi siitä, että viimeinen vaihtoehto ”Yli 5 

vuotta” keräsi suurimman osuuden vastauksista 43,22 prosentin osuudella. Pienin 

osuus oli tuoreimmille asiakkaille, eli alle vuoden yhteistyön omaaville toimijoille 

16,1 prosentin osuudella. 

 

 

Kuva 2. Kauanko olette olleet painokeskus ProPrint Oy:n asiakas? 

Kuvassa 3 käy ilmi, että haluttiin selvittää, minkä kautta asiakas on aikoinaan 

päätynyt kyseisen yrityksen verkkosivuille. Suurin osa asiakkaista oli löytänyt 

verkkosivuille jonkun suosittelemana, joka keräsi yhteensä 38,98 prosentin 

osuuden kaikista vastauksista. Verkkomainoksen kautta yrityksen verkkosivuille oli 

päätynyt ainoastaan 1,69 prosenttia asiakkaista, joka oli vastaavasti pienin osuus 

kaikista vastauksista. 
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Kuva 3. Miten löysitte painokeskus Proprint Oy:n verkkosivuille? 

 

Kuvassa 4 käy ilmi, että sillä haluttiin selvittää mitä tuotteita tai palveluita asiakas 

on yritykseltä ostanut. Ehdottomasti suurimman osuuden vaihtoehdoista keräsi 

Tekstiilituotteet, jotka sisältävät muun muassa. tekstiilipainatukset ja 

brodeeraukset. Kaikista vastaajista jopa 74,79 prosenttia oli ostanut 

tekstiilituotteita. Pienimmän osuuden keräsi muut palvelut, joita asiakkaista oli 

hyödyntänyt 14,29 prosenttia. 

 

 

Kuva 4. Mitä tuotteita olette tilanneet painokeskus ProPrint Oy:ltä? 
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Kuvassa 5 käy ilmi, että haluttiin selvittää mikä on asiakkaalle mieluisin tapa ottaa 

yhteyttä yritykseen tilatessaan palveluita. Vastaajista mieluisin yhteydenotto keino 

oli sähköpostitse tapahtuva kommunikointi 56,78 prosentin osuudella, mutta 

vastaukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti. Toisiksi mieluisimmaksi tavaksi 

koettiin käydä paikan päällä 48,31 prosentin osuudella ja kolmanneksi mieluisin 

keino oli soittamalla 45,76 prosentin osuudella. 

 

 

Kuva 5. Mikä on teille mieluisin tapa ottaa yhteyttä yritykseen tilatessanne 

painopalveluita? 

 

Kuvassa 6 käy ilmi, että haluttiin selvittää kolmen eri elementin tärkeyttä ja 

merkitystä asiakkaille. Elementit olivat verkkosivujen mobiiliystävällisyys, 

palveluiden ja tuotteiden sisältämien tietojen löytyminen ja yritykseen 

yhteydenoton helppous. Vastaus jaoteltiin kolmeen kategoriaan asteikolle 1-3, 

joista 1 kuvasti vähiten tärkeää elementtiä, kun taas vastaavasti 3 kuvasti kaikista 

tärkeintä elementtiä. Sivujen mobiiliystävällisyyttä ei pidetty kyselyn vastaajien 

keskuudessa kovin tärkeänä elementtinä, vähiten tärkeänä elementtinä sitä piti 

kaikista vastaajista 50 prosenttia ja tärkeimpänä elementtinä ainoastaan 16,98 

prosenttia. 

Toisessa vaihtoehdossa tiedusteltiin sitä, kuinka tärkeänä asiakas pitää 

haluamiensa palveluiden sisältämien tietojen löytymistä ja suurimman osuuden 

keräsi vaihtoehto 2, joka kuvastaa keskiarvoa, eli jotain siltä väliltä. 

Vastausvaihtoehdon 2 valitsi kaikista vastaajista yhteensä 43,90 prosenttia ja 
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toiseksi suurimman osuuden keräsi vaihtoehto 3, eli asiakas pitää tietojen 

löytymistä todella tärkeänä elementtiä, tämän vaihtoehdon valitsi 36,59 prosenttia 

kaikista vastaajista. 

 

 

Kuva 6. Verkkosivujen elementtien tärkeys 

 

Kuvassa 7 käy ilmi, että siinä esitettiin 12 erilaista väittämää, joiden numeeriset 

arvot 1-5 kuvasivat kuinka vahvasti vastaaja on väittämästä samaa mieltä. 

Kuvassa ei käy ilmi 1-5 vastausvaihtoehtojen selitykset, mutta varsinaisessa 

Webropolkyselyssä tämä oli selitettynä kysymyksen yhteydessä. 

Vastausvaihtoehto 1 kuvasti valintaa ”Täysin eri mieltä” kun taas 

vastausvaihtoehto 5 kuvasti valintana ”Täysin samaa mieltä”. Väittämä numero 7 ” 

Haluaisin ostaa tuotteita verkkokaupan kautta” keräsi eniten eri mieltä osoittavia 

vastauksia, jota kuvattiin vaihtoehdolla 1, yhteensä 16/113 eli 14,2 prosenttia. Kun 

taas toisena ääripäänä nousi esille väittämän numero 11 ” Sain tilaamani tuotteet 

sovitussa toimitusajassa ” väite, jossa vastaajat olivat olleet väittämästä täysin 

samaa mieltä kaikista vastaajista 67/112 joka tarkoittaa prosentuaalisesti 59,8 
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prosenttia. Loppuun on summattuna kaikkien väittämien keskiarvoksi 3,93/5,00, 

joka kuvastaa sitä, että väittämistä oltiin täysin samaa mieltä 78,6 prosenttia. 

 

 

Kuva 7. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

 

Kuvassa 8 käy ilmi, että sillä kysymyksellä haluttiin tiedustella asiakkaan 

yleiskuvaa painokeskus ProPrint Oy:n verkkosivujen yleisilmeestä ja 

toimivuudesta verrattain muiden yritysten verkkosivuihin. Vastausvaihtoehtoja oli 

kolme (3) kappaletta. vaihtoehto 1 ”Keskivertoa heikommiksi”, vaihtoehto 2 

”Keskivertaisiksi” ja vaihtoehto 3 ”Keskivertoa paremmaksi”. Suurin osa vastaajista 

oli kokenut yrityksen verkkosivut keskivertoa paremmiksi 67/114 eli 59 prosentin 

osuudella ja 46/114 eli 40,4 prosenttia oli kokenut verkkosivut vähintään 

keskinkertaisiksi. 
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Kuva 8. Кuinka hyviksi koitte Painokeskus ProPrint Oy:n verkkosivut verrattaen 

muiden yritysten verkkosivuihin? 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen kysymykset muotoiltiin ja aseteltiin siten, että 

niistä saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri, ajatellen niiden jatkojalostusta 

tulevana työkaluna yrityksen kehityksessä. Tarkoitus oli löytää verkkosivujen 

ongelmakohtia, jotta niitä voisi ruveta kehittämään ja parantamaan. Koko 

tutkimuksen palaute oli kuitenkin pääasiassa positiivista.  

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella ja siellä esille nousseilla 

palautteilla voidaan todeta, että asiakkaiden näkökulmasta verkkosivujen 

heikkoudet koskivat pääasiassa verkkosivujen päivittämistä ja ajankohtaisuutta, 

tuotekuvauksia ja niistä saatavilla olevaa tietoa, hintatasoa sekä tarkempaa 

kuvausta työntekijöistä ja toimitiloista. Kaikista suurin hyöty tutkimuksessa saatiin 

ammennettua kysymyksellä 8. ”Puuttuuko painokeskus ProPrint Oy:n 

verkkosivuilta mielestänne jotain, Jos, niin mitä?”. Siellä esille nousseet asiat ja 

huomiot vastasivat juuri niihin kysymyksiin joita tällä tutkimuksella lähdettiin 

selvittämään. 

Tulosten luotettavuutta korostaa myös se, että suurin osa vastaajista oli toiminut 

toimeksiantajan asiakkaana jo yli viisi (5) vuotta, yhteensä 44 prosenttia kaikista 

vastaajista.  
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6 KEHITYSIDEAT 

6.1 Henkilöstö- ja yrityskuvaus 

Kyselytutkimuksessa nousi useaan otteeseen esille, että yrityksen toiminta ja 

toimenkuva ja työntekijöiden roolit voisivat olla paremmin esillä. Yritys voisi lisätä 

verkkosivuilleen kattavammat selitykset siitä, mitä he valmistavat ja miten. Kuvilla 

voisi elävöittää todella tehokkaasti yleisilmettä. Toivottiin myös mahdollisesti 

tarkempia henkilökuvauksia työntekijöistä. Mielestäni jokaisesta työntekijästä voisi 

nimen, kuvan ja tittelin lisäksi kirjoittaa pienimuotoisen biografian, se kuvastaisi 

yrityksen asiakaslähtöisyyttä ja avoimuutta.  

6.2 Tuotekuvaus ja hinnoittelu 

Yrityksen sivuilta ei löydy tuotteiden esimerkki hintoja, vaan hinta tulee asiakkaalle 

ilmi ainoastaan tarjouspyynnön kautta. Tuotteet on toki eritelty ja jokaisesta on 

pienimuotoinen selitys. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa nostettiin esille myös, 

että esimerkiksi tekstiilituotteista olisi mukava saada koko- ja värivaihtoehdoista 

enemmän tietoa sivuilta, että voisi jo hahmotella mielessään tilaustaan ennen 

varsinaista yhteydenottoa.  Ainoastaan 13,5 prosenttia vastaajista oli täysin samaa 

mieltä väittämästä, että tuotteet ovat tarpeeksi hyvin esillä verkkosivuilla. 

Kaikista vastaajista jopa 34 prosenttia olisi halukkaita ostamaan ja tilaamaan 

tuotteensa verkkokaupan kautta. Mielestäni yritys voisi ottaa yksittäisistä tuotteista 

enemmän kuvia sivuille ja liittää niihin esimerkki hinnat, tällöin asiakas saisi 

paremman mielikuvan tuotteesta ja sen hintatasosta. Uskoisin myös, että jos yritys 

perustaisi verkkokaupan verkkosivujen yhteyteen, se lisäisi yksityisten asiakkaiden 

määrää voimakkaasti, verkkokaupassa asiointi ja maksu on niin vaivatonta, että se 

laskee ostokynnystä huomattavasti kun kyse on yksityisestä asiakkaasta, harva 

yksittäinen henkilö vaivautuu pyytämään tarjouspyyntöä esimerkiksi yhtä hupparia 

varten.  Vaikka toimeksiantajan asiakaskunta koostuukin pääasiassa yrityksistä, 

sekä urheilujoukkueista ja –seuroista, uskoisin että verkkokaupan luonti 
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mahdollistaisi asiakaskunnan kasvun, kun yksityiset asiakkaatkin kääntyisivät 

helpommin heidän puoleensa. 

Tekstiilipainatukset olivat myös suosituin ja ostetuin tuote kyselyn vastaajien 

keskuudessa, joten olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää, että toimeksiantajan 

asiakkaat saisivat verkkosivuilta kaiken tarvitsemansa tiedon välittömästi jo 

suunnitellessaan tilausta, koska sillä saattaa olla ratkaiseva vaikutus asiakkaan 

lopulliseen ostopäätökseen. 

6.3 Verkkosivujen mobiiliystävällisyyden tärkeys 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että ainoastaan 17 prosenttia kaikista vastaajista koki 

toimeksiantajan verkkosivujen mobiiliystävällisyyden tärkeäksi, kun taas jopa 50 

prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sivujen mobiiliystävällisyys ei ole 

prioriteettilistan tärkein osa-alue. Nykyaikana ihmiset kuitenkin viettävät yhä 

vähemmän aikaa tietokoneella ja verkkopäätteellä, koska nykyinen teknologia 

mahdollistaa sen, että käytännössä kaiken voi hoitaa liikkeessä, langattomasti 

ajasta ja paikasta riippumatta älypuhelimen välityksellä. Tämän vuoksi ihmisten 

oletusarvo on myös se, että he kykenevät tilaamaan haluamansa tuotteet myös 

matkapuhelimen välityksellä. Uskoisin, että jos toimeksiantaja loisi 

verkkosivuistaan erillisen mobiiliversion, se kasvattaisi yrityksen asiakaskuntaa ja 

tätä kautta myös liikevaihtoa merkittävästi, etenkin tulevaisuudessa pitkällä 

aikavälillä, koska maailma on kokoajan muuttumassa ja siirtymässä enemmän 

mobiilipainotteiseksi. 

 

 

6.4 Uutisointi ja ajankohtaisuus  

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa nousi esille myös se, että toimeksiantajan 

verkkosivuille toivottiin enemmän aktiivisuutta. Mielestäni verkkosivuja voisi 

elävöittää ja nykyaikaistaa esimerkiksi. Blogin voimin, joka on nykyään todella 
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suosittu ratkaisu some-markkinoinnin rinnalla. Yritys voisi ilmoittaa blogissaan 

tulevia sesonki-, tarjous-, ja kampanjatuotteistaan, joka varmasti aktivoisi 

kuluttajia. Tietysti blogi vaatii aikaa, vaivaa ja resursseja mutta tämä voitaisiin 

toteuttaa kevyemmälläkin kaavalla esimerkiksi luoden verkkosivuille jonnekin 

sivubanneriin pieni uutisalue, jossa voitaisiin ilmoittaa ajankohtaisista aiheista ja 

täten viestiä asiakkaille omaa aktiivisuuttaan. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1  Asiakastyytyväisyystutkimuslomake 

 

 

ProPrint Oy Asiakastyytyväisyys 

Hei! Haluamme pysyä jatkuvasti ajan hermoilla ja kehittyä yrityksenä ollaksemme  

kykeneviä vastaamaan tarpeisiinne mahdollisimman tehokkaasti.  

Toivottavasti voitte käyttää hetken aikaa laatimaamme kyselyyn 

ja täten auttaa meitä kehittymään! 

 

1. Millä toimialalla työskentelette?  

   Auto- ja kuljetusala 
 

   Hotelli-, ravintola ja matkailuala 
 

   Julkinen sektori 
 

   Kaupanala 
 

   Maa-, metsä- ja elintarvikeala 
 

   Palveluala 
 

   Urheilu-, seura- tai yhdistystoiminta 
 

   Teollisuus 
 

   Terveydenhuolto ja sosiaaliala 
 

 

 

 

 

2. Kauanko olette olleet painokeskus ProPrint Oy:n asiakas?  

   Alle vuoden 
 

   1-2 vuotta 
 

   3-4 vuotta 
 

   Yli 5 vuotta 
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3. Miten löysitte Painokeskus ProPrint Oy:n verkkosivuille?  

 Jonkun suosittelemana 
 

 Hakukoneen kautta (esim. Google) 
 

 Verkkomainoksen 
 

 Jokin muu 
 

 

 

 

 

4. Mitä tuotteita olette tilanneet Painokeskus ProPrint Oy:ltä ?  

 Painotuotteet (tarrat, esitteet, käyntikortit jne.) 
 

 Tekstiilejä, tekstiilipainatuksia tai brodeerauksia 
 

 Suurkuvatulosteet (banderollit, julisteet mainoslevyt jne.) 
 

 Mainosteippaukset 
 

 Muita palveluita 
 

 En ole tilannut tuotteita kyseiseltä yritykseltä 
 

 

 

 

 

5. Mikä on teille mieluisin tapa ottaa yhteyttä yritykseen tilatessanne painopalveluita ?  

 Soittamalla 
 

 Sähköpostitse 
 

 Käyn paikan päällä 
 

 Nettisivujen yhteydenottolomakkeella 
 

 Nettisivujen Live-chat toiminnolla 
 

 

 

 

 

6. Laita seuraavat elementit tärkeysjärjestykseen vieraillessasi yrityksen nettisivuilla  

1= Vähiten tärkeä / 3= Kaikista tärkein 
 

 1 2 3 

Sivut ovat mobiiliystävälliset  
 

         

Löydän tarvitsemani tiedot etsimistäni palveluista  
 

         

Yhteydenotto yritykseen on helppoa  
 

         
 

 

 

 

7. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa  

1= Täysin eri mieltä / 5= Täysin samaa mieltä 
 

 1 2 3 4 5 
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Yrityksen verkkosivut vastaavat mielikuvaani yrityksestä  
 

               

Yrityksen verkkosivut ovat helppokäyttöiset  
 

               

Yrityksen verkkosivut ovat visuaalisesti miellyttävät  
 

               

Löydän tarpeeksi tietoja minua kiinnostavista tuotteista  
 

               

Löydän palvelut joista olen kiinnostunut helposti  
 

               

Koen yhteydenoton yritykseen olevan vaivatonta  
 

               

Haluaisin ostaa tuotteita verkkokaupan kautta  
 

               

Tuotteet ovat tarpeeksi hyvin esillä verkkosivuilla  
 

               

Koen Painokeskus ProPrint Oy:n verkkosivun vastaavan tarpeitani  
 

               

Tilaaminen oli mielestäni sujuvaa  
 

               

Sain tilaamani tuotteet sovitussa toimitusajassa  
 

               

Tilaamani tuote/palvelu vastasi odotuksiani  
 

               
 

 

 

 

8. Puuttuuko Painokeskus Proprint Oy:n verkkosivuilta mielestänne jotain? Jos, niin 

mitä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

9. Kuinka hyviksi koitte Painokeskus ProPrint Oy:n verkkosivut verraten muiden  

yritysten verkkosivuihin?  

   Keskivertoa heikommaksi 
 

   Keskinkertaisiksi 
 

   Keskivertoa paremmaksi 
 

 

 

 

 

10. Vapaa sana  

Olette asiakkaana erityisen tärkeässä roolissa yrityksemme jatkuvan kehityksen kannalta.  
Tässä on mahdollisuus vapaalle sanalle, anna meille palautetta/kritiikkiä 
 ja auta meitä täten kehittymään yrityksenä! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


