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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön aiheena on kartoittaa Savonlinnan Lady Linen asiakastyytyväisyyttä ja 

sitoutuneisuutta. Opinnäytetyön aihe Savonlinnan Lady Linelle sai alkunsa, kun kysei-

nen yritys oli toiminut paikkakunnalla hieman yli vuoden ja yrittäjät halusivat kartoit-

taa asiakastyytyväisyyttä. Yrittäjät saavat tällä hetkellä palautetta suoraan asiakkailta, 

mutta kyselyn avulla on mahdollista saada tietoa myös asiakkailta, jotka eivät kerro 

palautetta kasvotusten. Työn tulokset ovat yritykselle hyvin tarpeellisia, sillä he saavat 

niistä tärkeää tietoa toiminnan kehittämisen kannalta. Tiedon saaminen merkitsee yrit-

täjille sitä, että he voivat tulevaisuudessakin palvella asiakkaita heidän toiveidensa 

mukaan.  

 

Aihe on ajankohtainen nykyisessä taloustilanteessa, jossa asiakkaat harkitsevat tark-

kaan hankintojaan. Tämän vuoksi yrityksen tulee panostaa palveluun, jotta asiakkaat 

pysyvät jäseninä myös tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen (2007) mukaan elintason 

nousu ja lisääntynyt halu panostaa omaan hyvinvointiin ovat saaneet suomalaiset ku-

luttamaan aiempaa enemmän rahaa itsestään huolehtimiseen. Erityisesti suurten ikä-

luokkien maksukykyisyys on kasvattanut kaupallistettujen hyvinvointipalvelujen tar-

jontaa. Kervinen (2009) käsitteli kuntosalikorttien menekkiä taantumassa. Hänen mu-

kaan kuntosalit odottivat toiminnan kasvua vuonna 2009. Ihmiset haluavat panostaa 

omaan vartaloonsa ja hyvinvointiinsa, josta kertoo myös henkilökohtaisen kunto-

ohjauksen suuri kysyntä. Saleilla myydään kuntoilun lisäksi kokonaisvaltaista hyvin-

vointia. Toiset salit tarjoavat asiakkailleen kunto- tai ravinto-ohjausta, kun taas toiset 

tarjoavat rasvaprosentin mittausta. 

 

Lähdeaineistomme painottuu asiakaspalveluun ja palvelualaan. Käyttämämme lähteet 

ovat pääosin palvelu- ja markkinointialan kirjallisuutta, mutta joukosta löytyy myös 

muutamia www-dokumentteja ja lehtiartikkeleita. Opinnäytetöinä on tehty paljon 

asiakastyytyväisyystutkimuksia, joissa on tutkimuksen tulosten perusteella annettu 

kehittämisehdotuksia. Savonlinnan Lady Linelle asiakastutkimus on ensimmäinen, 

mutta Lady Line Palatsille Poriin on tehty samankaltainen tutkimus. Kyseinen tutki-

mus on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulussa, matkailun koulutusohjelman opis-

kelijan toimesta vuonna 2007. Tämä tutkimus oli myös asiakastyytyväisyyskysely kun-

tosalin jäsenille. Pystyimme vertailemaan oman työn tuloksia monien eri kysymysten 
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suhteen Virtasen työhön, koska se oli samankaltainen asiakastyytyväisyystutkimus 

kuin meidän. Saimme vertailevaa tutkimustietoa saman kuntosaliketjun asiakkaista. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymys 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Savonlinnan Lady Linen asiakkaiden tyyty-

väisyys ja sitoutuneisuus yritykseen. Opinnäytetyön tutkimuskysymys muodostui seu-

raavaksi: Mikä saa asiakkaan sitoutumaan yritykseen ja mitkä eri tekijät sitoutumiseen 

vaikuttavat? Lisäksi selvitämme, millä tavalla asiakastyytyväisyys vaikuttaa sitoutumi-

seen ja onko tyytyväinen asiakas sitoutuneempi kuin tyytymätön. Savonlinnan Lady 

Line saa asiakkaistaan arvokasta tietoa, jonka avulla he pystyvät parantamaan palvelu-

jaan. Yritys voi panostaa tutkimustulosten pohjalta asiakkaiden sitouttamiseen, kun he 

tietävät mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan sitoutumiseen. 

 

Lady Line Savonlinna 

 

Alkujaan kuntokeskuksen on perustanut Jalle Söderholm vuonna 1986 Poriin. Tuol-

loin kuntokeskus tunnettiin nimellä Piukat Paikat. Söderholm sai ajatuksen ainoastaan 

naisille suunnatusta kuntosalista, kun hän oli kartoittanut markkinoita ja huomannut 

tällaiselle olevan kysyntää. Kuntokeskusta avattaessa Vaasaan vaihtui nimi Piukat 

Paikat Lady Lineksi, koska nimen täytyi olla paikkakunnan vaatimusten mukainen. 

Nykyään Lady Line on Pohjois-Euroopan laajimmalle levinnyt hyvinvointipalveluja 

tuottava keskus, joka toimii saman konseptin alla eli on ketjuyritys. Savonlinnassa 

kuntokeskus avasi ovensa syksyllä 2007 ja sen yrittäjinä toimivat Heli ja Henna Karja-

lainen. (Lady Line 2009.) Vuoden 2008 liikevaihto oli 336 000 euroa ja tilikauden 

tulos oli 10 000 euroa tappiollinen (Inoa 2009). 

 

Lady Linen jäseniksi voivat liittyä kaikki naiset 16 ikävuodesta ylöspäin. Maksamalla 

liittymis- ja kuukausimaksun, asiakas sitoutuu vuoden tai kahden kestävään jäsenyy-

teen. Sitoutumistaan vastaan asiakas saa henkilökohtaisen jäsenkortin, jolla hän saa 

käyttää Lady Line Savonlinnan kaikkia tarjoamia palveluja, joita ovat kuntosali, ohja-

tut tunnit, spinning sekä sauna- ja solariumtilat. Savonlinnan Lady Linen jäsen saa 

myös niin sanotun matkapassin, jolla voi veloituksetta vierailla kaikissa Suomen Lady 

Line kuntokeskuksissa 16 kertaa vuoden aikana. Jäsenkortilla jäsen saa alennuksia eri 
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yrityksistä, kuten Intersportista. Palveluja voi käyttää ilman jäsenyyttä ostamalla päi-

väpassin, jolla saa käyttää kuntokeskuksen palveluja yhden päivän ajan. Lady Linella 

voi myös vierailla jäsenen kanssa yhden kerran tai vuokrata jäsenkortti jäseneltä.   

(Karjalainen 2009.) 

 

Opinnäytetyön rakenne 

 

Opinnäytetyömme rakenne jakaantuu neljään osioon: johdantoon, teoriaosaan, tutki-

musosaan ja pohdintaan. Johdannossa selvitämme opinnäytetyön taustaa, sen tavoitet-

ta ja tutkimusongelmaa sekä esittelemme toimeksiantajan. Teoriaosuus muodostuu 

luvuista kaksi ja kolme, jossa käsittelemme tutkimusongelmaan liittyviä aiheita. Luku 

kaksi käsittelee ensinnäkin palvelua ja asiakastyytyväisyyttä. Sen jälkeen tarkastelem-

me asiakassuhteen kehittymistä ja luokittelua. Tästä siirrymme kuvaamaan asiakasus-

kollisuutta niiden eri ilmenemismuodoissaan. Tämän jälkeen kuvaamme pitkäaikaisen 

asiakassuhteen hyötyjä yritykselle ja asiakkaalle. Tarkastelemme myös asiakkaan si-

touttamista yritykseen asiakaskerhon avulla ja kerromme asiakaskerhon toiminnasta. 

 

Luvut neljä ja viisi ovat opinnäytetyömme tutkimusosaa, joissa käsittelemme Savon-

linnan Lady Linella tekemäämme asiakaskyselyä. Alussa kuvaamme valitsemiamme 

tutkimusmenetelmiä, joita olemme käyttäneet ja tämän jälkeen tutkimuksen toteutusta 

sekä kerromme tutkimuksen tuloksista. Luvussa kuusi pohdimme Lady Linella suori-

tetun asiakaskyselyn tuloksia ja samalla annamme kehittämisehdotuksia, jotta yritys 

voisi parantaa asiakastyytyväisyyttään ja palveluitaan sekä sitoutuneisuutta. Luvussa 

seitsemän pohdimme työmme tuloksia ja työn onnistumista. 

 

 

2 PALVELUN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 

2.1 Palvelu  

 

Palvelu on jossain määrin aineettomista toiminnoista koostuva prosessi, jossa asiak-

kaalle tarjotaan ratkaisua ongelmaan. Palvelu tarjotaan asiakkaalle yleensä asiakkaan 

ja palveluntarjoajan välisessä vuorovaikutuksessa (Grönroos 2009, 77.) Rissasen 
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(2006, 18) mukaan palvelu on teko, jossa asiakkaalle annetaan mahdollisuus lisäarvon 

saamiseen ongelman ratkaisuna.  

Palvelupaketti sisältää ydinpalvelun, mahdollistavat palvelut ja tukipalvelut. Ydinpal-

velu on syy yrityksen markkinoilla oloon. Yrityksellä voi olla yksi tai useampi ydin-

palvelu ja jotta asiakkaat käyttäisivät ydinpalvelua, tarvitaan usein joitakin lisäpalvelu-

ja. Lisäpalveluja kutsutaan mahdollistaviksi palveluiksi, jotka mahdollistavat ydinpal-

velun käytön. Mikäli mahdollistavia palveluja ei ole, ei ydinpalveluakaan voida kulut-

taa. Tukipalvelut lisäävät ydinpalvelun arvoa tai erilaistavat palvelua kilpailijoihin 

nähden. Ilman tukipalveluja ydinpalveluja voidaan käyttää. Tukipalvelujen ja mahdol-

listavien palvelujen välinen ero ei aina ole selvä ja johtamisen kannalta on tärkeää 

tehdä ero näiden palvelujen välillä. (Grönroos 2009, 224.) Savonlinnan Lady Linen 

ydinpalveluja ovat kuntosali ja ohjatut tunnit. Mahdollistava palvelu on jäsenkortti, 

joka mahdollistaa palvelujen käytön Savonlinna Lady Linessa. Tukipalveluja ovat 

henkilökohtainen kuntosaliohjelma, solarium ja infrapunasauna.  

 

Palvelun merkitys vaihtelee henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena. Tätä 

käsitettä voidaan käyttää laajemminkin. Miltei mistä tahansa tuotteesta voidaan tehdä 

palvelu, jos myyjä pyrkii mukauttamaan ratkaisun asiakkaan yksityiskohtaisimpienkin 

vaatimusten mukaiseksi. Moni hallinnollinen palvelu, kuten esimerkiksi laskutus on 

itse asiassa asiakkaalle tarjottava palvelu. Passiivisen käsittelytapansa vuoksi ne ovat 

asiakkaille ”näkymättömiä” palveluja. Tavallisesti ne hoidetaan niin, ettei niitä suin-

kaan käsitetä palveluiksi vaan ongelmiksi. Organisaation kehittäessä ja hyödyntäessä 

tällaisia ”näkymättömiä” palveluja on sillä runsaasti mahdollisuuksia. Toisaalta tilan-

teessa, jossa vuorovaikutusta ei näytä olevan, sitä kuitenkin esiintyy. Tämä vuorovai-

kutustilanne on osa palvelua ja se voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisena asiakas 

yritystä pitää. (Grönroos (2009, 76.) Esimerkkinä näkymättömästä palvelusta voisi 

mainita kuntosaliyrittäjän, joka tekee asiakkaalleen henkilökohtaisen kuntosaliohjel-

man siten, ettei asiakas itse ole sillä hetkellä paikalla. 

 

Palvelun laadun osatekijät 

 

Palvelun laatu on asiakkaan kokemus (Rissanen 2006, 17). Grönroosin (2009, 100) 

mukaan koettuun palveluun vaikuttaa olennaisesti se, mitä tapahtuu ostajan ja myyjän 

välisessä vuorovaikutuksessa.  
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Asiakkaiden kokemalla palvelun laadulla on perimmiltään kaksi ulottuvuutta, tekninen 

ja toiminnallinen. Palveluprosessien lopputulokset kuuluvat luonnollisesti osana asi-

akkaan laatukokemukseen. Asiakas pitää tärkeänä sitä, mitä hän saa vuorovaikutuk-

sessa yrityksen kanssa ja sillä on suuri merkitys hänen arvioidessaan palvelun laatua. 

Yritykset katsovat usein, että tämä on toimitetun palvelun kokonaislaatu. Todellisuu-

dessa kyseessä on kuitenkin yksi laadun ulottuvuus eli palvelutuotantoprosessin loppu-

tuloksen tekninen laatu, joka jää asiakkaalle, kun tuotantoprosessi ja ostajan ja myyjän 

vuorovaikutus ovat ohi. (Grönroos 2009, 101.) Esimerkkinä palvelun tarjoajan ja asi-

akkaan välisestä vuorovaikutustilanteesta voidaan mainita urheiluvälinemyymälä, joka 

tarjoaa välineet urheiluun ja kuntosali, joka tarjoaa asiakkaalle ohjatun tunnin.  

 

Teknisen laadun ulottuvuuteen sisältyy vain osa asiakkaan kokemasta laadusta, koska 

palvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä on monia vuorovaikutustilanteita sekä menes-

tyksellisesti tai epäonnistuneesti hoidettuja totuuden hetkiä. Asiakkaan laatukokemuk-

seen on vaikutusta myös sillä, millä tavalla tekninen laatu tai prosessin lopputulos 

hänelle toimitetaan. (Grönroos 2009, 101.) Tekninen laatu Savonlinnan Lady Linella 

käsittää muun muassa kuntoiluvälineet.  

 

Mitä useammin asiakkaat hyväksyvät itse palvelutehtäviä tai muita rutiineja, jotka 

liittyvät tuotantoon ja jotka heidän odotetaan hoitavan itse, sitä parempana he luulta-

vastikin pitävät palvelua. Asiakkaan palvelukokemukseen voivat vaikuttaa muut sa-

maan aikaan samaa palvelua kuluttavat asiakkaat, joko negatiivisesti tai positiivisesti. 

Asiakkaaseen on siis vaikutusta myös sillä, miten hän saa palvelun ja millaiseksi hän 

kokee samanaikaisen tuotanto- ja kulutusprosessin. (Grönroos 2009, 101.) Savonlin-

nan Lady Linella asiakkaan palvelukokemukseen voi vaikuttaa negatiivisesti esimer-

kiksi ruuhkatilanteet vastaanotossa tai täynnä olevat tunnit, jolloin asiakas ei mahdu 

mukaan tunnille. Grönroosin (1998, 64) mukaan yrityksen imagoa voidaan pitää laa-

dun kokemisen suodattimena. Jos asiakkaalla on positiivinen mielikuva palveluntarjo-

ajasta, pienet virheet on helppo antaa anteeksi. Jos virheet toistuvat, yrityksen imago 

kärsii. Jos mielikuva on valmiiksi kielteinen, mikä tahansa virhe vaikuttaa suhteelli-

sesti enemmän. Esimerkiksi Savonlinnan Lady Linen asiakaan mielikuva muuttuu 

negatiivisemmaksi, jos hän on useasti jäänyt ohjatun tunnin ulkopuolelle tunnin olles-
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sa täynnä. Tämän jälkeen pienikin vastoinkäyminen Lady Linen palveluissa muuttaa 

asiakkaan mielikuvaa yrityksestä yhä negatiivisemmaksi. 

 

Zeithaml & Bitner (2000, 82–85) käsittelevät palvelun laadun osatekijöinä seuraavia 

asioita: luotettavuus, reagointialttius, palveluvarmuus, empatia ja palveluympäristö. 

Luotettavuudella tarkoitetaan, että yritys pitää lupauksensa ja hoitaa palvelun virheet-

tömästi. Reagointialttiudella tarkoitetaan henkilöstön halukkuutta ja valmiutta palvella 

asiakkaita ja tuottaa nopeaa palvelua. Palveluvarmuus kertoo henkilökunnan ammatti-

taidosta ja kohteliaisuudesta, sekä heidän kyvystään saada aikaan luottamus. Empatia 

tarkoittaa eläytymistä asiakkaan tilanteeseen ja huolenpitoa asiakkaasta. Asiat, jotka 

asiakas näkee, kuuluvat palveluympäristöön. Näitä ovat: tilat, koneet, laitteet, henkilö-

kunnan olemus ja kirjalliset materiaalit. 

 

2.2 Asiakastyytyväisyys 

 

Mäntynevan (2001, 125) mukaan asiakastyytyväisyys on asiakkaan odotusten ja ko-

kemusten välinen suhde. Mikäli kokemukset vastaavat odotuksia, asiakkaan voi olet-

taa olevan tyytyväinen. Mikäli odotukset alittuvat, asiakas on tyytymätön. Ropen & 

Pölläsen (1998, 165–166) mukaan odotusten täyttymättömyys laukaisee tyytymättö-

myyden. 

 

Rope ja Pöllänen (1998, 30–38) määrittelevät odotuksia jaottelemalla ne ihanneodo-

tuksiin, ennakko-odotuksiin ja minimiodotuksiin. Ihanneodotukset kuvastavat henki-

lön oman arvomaailman mukaisia toiveita siitä toiminnasta, jota hän odottaa joltakin 

yritykseltä tai tuotteelta. Ennakko-odotuksilla tarkoitetaan sitä odotustasoa, joka hen-

kilöllä on jostakin yrityksestä tai/ja tuotteesta eri ominaisuuksineen. Käsitesisällölli-

sesti imago ja ennakko-odotukset ovat sama asia eli asiakkaan mielikuva yrityksestä 

tai tuotteesta. Minimitasolla kuvataan sitä tasoa, jonka asiakas on asettanut vähim-

mäistasoksi, jota hän edellyttää yrityksen tai tuotteen toiminnalta. 

 

Se, miten asiakkaan odotukset vastaavat kokemuksia, voidaan jaotella kolmeen erilai-

seen luokkaan. Aliodotustilanteella tarkoitetaan sitä, että asiakas on ilahtunut, jolloin 

odotukset yrityksen toimintaa kohtaan nousevat ja asiakas kertoo positiivisista koke-

muksistaan muille ja asiakassuhteen vahvistaminen helpottuu. Tasapainotilanteessa 
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asiakas on perustyytyväinen, jolloin kokemukset ja odotukset vastaavat toisiaan. Yli-

odotustilanteessa asiakas on tyytymätön, jonka seurauksena yrityksen mielikuva heik-

kenee ennakko-odotuksissa. Tämä puolestaan lisää asiakassuhteen katkeamisen mah-

dollisuutta ja asiakas kertoo negatiivisista kokemuksistaan muille. (Rope & Pöllänen 

1998, 38–40.) 

 

Asiakastyytyväisyys edellyttää kontaktipintaa yrityksen ja henkilön välillä. Kontakti-

pinta syntyy, kun henkilö on kontaktissa jonkin yrityksen osan kanssa. Tyytyväisyys 

on yrityksen vaikutuspiiriin tulleen henkilön kokemus kontaktipinnasta, jolla tarkoite-

taan henkilöstö-, tuote-, tukijärjestelmä- ja miljöökontakteja. Henkilöstökontakteja 

ovat esimerkiksi, asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö, tuotekontakteja tuotteen toimi-

vuus ja kestävyys, tukijärjestelmäkontakteja atk-järjestelmät, laskutus sekä suora-

mainonta ja miljöökontakteja toimipaikan sisustus ja siisteys. Näistä kyseisistä kontak-

teista syntyy kokemuksia, jotka koetaan suhteessa etukäteisodotuksiin, joko odotusten 

mukaisiksi tai odotusta positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan poikkeaviksi. (Rope & 

Pöllänen 1998, 27–28.) Asiakkaan kokema tyytyväisyys Ropen ja Pölläsen (1998, 

165) mukaan merkitsee aina odotusten ylittymistä eikä pelkästään odotusten vastaa-

vuutta.  

 

Asiakastyytyväisyyden aikaansaamista vaikeuttaa niin sanottu odotus/tyytyväisyys- 

ristiriita, joka syntyy siitä, että yrityksen tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvä 

mielikuva eli korkeat ennakko-odotukset. Hyvän mielikuvan seurauksena markkinoin-

nillinen houkuttelevuusaste kohoaa. Toisaalta taas, mitä korkeampi mielikuva, sen 

vaikeampi on varmistaa asiakastyytyväisyys ja vielä vaikeampaa on odotusten ylittä-

minen. Vastaavasti, mitä vaatimattomampi mielikuva, sen helpompi on asiakkaan 

odotukset ylittää. Toisaalta vaatimaton mielikuva ei tuota markkinoinnillista vetovoi-

mana eikä siten toimi markkinoinnillisesti parhaalla mahdollisella tavalla. (Rope & 

Pöllänen 1998, 169.) 

 

Tyytymättömyyttä ja tyytyväisyyttä eivät kuitenkaan aina tuota samat toiminnot. Myös 

erilaiset tilanteet ja asiakkaat vaikuttavat osaltaan siihen, mitkä tekijät aiheuttavat tyy-

tyväisyyttä tai päinvastoin tyytymättömyyttä. Jos jotkut aiheuttavat tyytymättömyyttä, 

niin vastaavien tekijöiden toimivuus ei välttämättä tuota tyytyväisyyttä. Tämä johtuu 

siitä, että ne voivat olla odotustekijöitä, joiden uskotaan automaattisesti toteutuvan 



8 

odotusten mukaisesti. Odotustekijöistä voidaan käyttää myös sanaa edellytystekijät, 

koska niiden edellytetään toimivan, jotta tuotteeseen oltaisiin tyytyväisiä. Tyytyväi-

syyskokemus edellyttää jotakin positiivisesti yllättävää tekijää, jota asiakas ei ole 

osannut ennakoida. (Rope & Pöllänen 1998, 165–166.) 

 

2.3 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

 

Tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat palvelun ominaisuudet ja palvelun käytön 

seuraukset. Tyydyttääkseen jonkin tarpeen, asiakas käyttää palvelua. Motiivit palvelu-

ja käytettäessä, voivat olla usein tiedostamattomia, esimerkiksi itsearvostuksen ja yh-

teenkuuluvuuden tarpeiden tyydyttäminen. Kuluttajan mielessä tyytyväisyyden koke-

mus tiedostettuna liittyykin siihen, minkälaisen hyödyn hän saa palvelun ostaessaan. 

(Ylikoski 1999, 151–152.) Savonlinnan Lady Linella tyytyväisyyttä tuottaa kuntosalin 

hyvä varustetaso ja asiakaspalvelu. 

 

Ylikoski (1999, 153) mainitsee palveluun mahdollisesti liittyvien tavaroiden laadun 

vaikutuksesta tyytyväisyyteen, tästä esimerkkinä ravintolan ruoka. Myös edullisen 

hinnan avulla voi markkinoija saada aikaan asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaan kiire on 

sellainen tilannetekijä, joka jää palveluorganisaation vaikutusmahdollisuuksien ulko-

puolelle. Jokaisen asiakkaan ollessa yksilö, vaikuttavat myös asiakkaan yksilölliset 

ominaisuudet tyytyväisyyden muodostumiseen. Asiakkaan palvelukokemukseen vai-

kuttaa myös se, paljonko asiakas itse kokee panostavansa palvelun saamiseen verrat-

tuna saamaansa hyötyyn.  

 

Storbackan & Lehtisen mukaan (1997, 99) asiakas voi olla tyytyväinen huonompaan-

kin laatuun. Huonompaan laatuun tyytyminen edellyttää, että asiakas saa laadun pie-

nemmällä panostuksella, ja kääntäen, että korkealaatuista palvelua saava asiakas voi 

olla tyytymätön siksi, että koettu laatu vaatii häneltä liian suuria panostuksia verrattaen 

hänen resursseihinsa. Storbacka ja Lehtinen kiteyttävät lopuksi, että asiakas sietää tie-

tyn verran laadun vaihtelua ja sietokyky suodattaa asiakkaan reaktioitaan yritystä koh-

taan. 

 

Silloin kun asiakkaan tyytyväisyyteen halutaan vaikuttaa, etsitään sellaisia palvelun 

konkreettisia ja abstrakteja ominaisuuksia, jotka tuottavat tyytyväisyyden kokemuksia 
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asiakkaalle. Mainonnassa taas asiakkaalle kerrotaan palvelun käytön psykologisista ja 

toiminnallisista seurauksista. Palveluorganisaatioissa pyritään vaikuttamaan palvelun 

laatutekijöihin, sillä juuri ne tuottavat tyytyväisyyttä asiakkaalle. (Ylikoski 1999, 151–

152.) Näin ollen Savonlinnan Lady Line tuottaa jäsenilleen muun muassa hyvää oloa, 

terveyttä ja hyvinvointia. 

 

 

3 ASIAKKAAN SITOUTTAMINEN YRITYKSEEN 

 

3.1 Asiakassuhteen kehittymisen vaiheet 

 

Storbacka & Lehtinen (1997, 14) määrittelevät asiakkuuden asiakkaan ja yrityksen 

väliseksi prosessiksi. Prosessiin liittyy asiakaskohtaamisia, joiden aikana yrityksen ja 

asiakkaan arvontuotantoprosessien välillä tapahtuu resurssien vaihdantaa. Dwyerin & 

Schurrin (1987) mukaan asiakassuhteen kehittymisen vaiheita voidaan kuvata tarkas-

telemalla asiakkaan käyttäytymistä seuraavasti. Tietoisuusvaiheessa asiakas huomaa, 

että yrityksellä on tarjolla asiakkaalle sopivia palveluja. Tutustumisvaiheessa asiakas 

käyttää yritystä ensimmäistä kertaa ja näin hänelle muodostuu odotuksia siitä, millais-

ta olisi olla kyseisen yrityksen pysyvä asiakas. Suhteen syvenemisessä asiakas käyttää 

toistuvasti yrityksen palveluja, jolloin hän saa käsityksen siitä, mitä hyötyä hänelle on 

olla yrityksen asiakas. Sitoutumisvaiheessa asiakas käyttää joko tietoisesti tai tiedos-

tamatta pidemmän aikaa kyseisen yrityksen palveluja. Sitoutumisvaiheesta esimerkki-

nä voidaan mainita kuntosalin jäsenkortin lunastaminen. Suhde voi päättyä asiakkaan 

halutessa lopettaa yrityksessä asioinnin tai vaihtaa yritystä. Tilanne voi olla myös sel-

lainen, jossa yritys irtisanoo asiakkuuden sillä perusteella, että asiakas ei ole noudatta-

nut sopimuksen ehtoja. (Ylikoski 1999, 178–179.) 

 

Asiakkuuden syntyminen on vaihe, jossa asiakkuudesta sovitaan. Hyvin usein sopimi-

nen on hiljaista sopimista vaikkapa silloin, kun vahtimestari nyökkäyksellään toivottaa 

asiakkaan tervetulleeksi ravintolaan. Silloin tällöin sopiminen tarkoittaa myös kirjal-

lista sopimusta, jotka ovat hyvin tarkkoja ja yksityiskohtaisia sisällöltään. (Storbacka 

& Lehtinen 1997, 97.) Savonlinnan Lady Line kirjoittaa asiakkaiden kanssa tarkat kir-

jalliset sopimukset, jolloin asiakkuus syntyy. 
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Suurin arvonnousu tapahtuu asiakkuuden jalostumisen aikana. Tässä vaiheessa yrityk-

sen tulee pyrkiä asiakaskohtaamisten aikana tapahtuvan yhteistyön kautta synnyttä-

mään asiakkaalle lisää arvoa, esimerkiksi erilaisten etujen muodossa. Yritys taas voi 

kehittää asiakkuuden arvoa pyrkimällä saamaan asiakkaasta suosittelijan, joka kertoo 

hyvistä kokemuksistaan muillekin. Pääsääntöisesti pitkät asiakkuudet ovat lyhyitä 

kannattavampia, joten yrityksen tulee panostaa juuri jalostumisvaiheeseen. Mitä suu-

rempi osa asiakkaan ajatuksista, tunteista ja lompakosta yrityksellä on, sitä lujempi on 

asiakkuus. (Storbacka & Lehtinen 1997, 97.) Myös tyytyväisyys palvelujen ja tuottei-

den laatuun edistää asiakkaiden halukkuutta jatkaa suhdetta (Grönroos 2009, 177). 

 

Storbacka & Lehtinen (1997, 111) mainitsevat, että asiakassuhteen päättyminen on 

asiakkuuden viimeinen vaihe. Heidän mukaan asiakkaat, jotka aikovat lopettaa asiak-

kuutensa lähettävät joko tietäen tai tietämättään viestejä yritykselle. Viestit voivat olla 

kontaktien väheneminen, toimitusmäärien pieneneminen ja jopa suora lopettamisen 

uhkaus. Tärkeä varoitussignaali on myös valitusten määrä. Yritysten olisi tärkeä pyr-

kiä havaitsemaan varhaisia merkkejä asiakkaiden tulevista ongelmista. Tällöin yrityk-

sen on tärkeää analysoida ja tarvittaessa tehdä johtopäätökset varhaisten merkkien 

osalta. Ratkaisuilla pyritään kehittämään tai lopettamaan asiakkuuksia. (Storbacka & 

Lehtinen (1997, 87.) 

 

3.2 Asiakasuskollisuus 

 

Salo (2009, 8) kuvaa asiakasuskollisuutta siten, että parhaimmillaan se on asiakkaan 

itsensä valitsemaa ja hänelle mielihyvää tuottavaa. Pahimmillaan se taas on pakkous-

kollisuutta tilanteessa, jossa ei ole valinnanvaraa tai kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot 

ovat asiakkaan mielestä yhtä huonoja. 

 

Asiakasta pidetään uskollisena, jos hän on pidemmän aikaa toistuvasti käyttänyt sa-

man yrityksen palveluja. Nämä asiakkaat ovat kuitenkin keskenään erilaisia. Pohditta-

essa, kuka on uskollinen asiakas, voidaan ostokäyttäytymistä tarkastella hieman tar-

kemmin. Tällöin palveluorganisaatiota kiinnostaa se, montako kertaa asiakas on käyt-

tänyt palvelua tiettynä ajanjaksona. Yritys on kiinnostunut myös asiakkaiden palvelun 

käytön säännöllisyydestä, aktiivisuudesta ja rahallisesta arvosta. Nämä ominaisuudet 

vaikuttavat siihen, paljonko asiakas tuo rahaa organisaatioon. (Ylikoski 1999, 173.) 
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Tutkittaessa asiakkaita on löydetty kolme perustetta uskollisuuteen. Ensimmäisenä 

ovat luontaisesti lojaalit, jotka ovat luonteeltaan uskollisia ja suosivat kestäviä ja va-

kaita suhteita. Toisena tulevat tuottavimmat, jotka ostavat eniten, mutta vaativat vä-

hemmän palvelua ja maksavat ajoissa. Kolmantena ovat ne, jotka arvioivat yrityksen 

tarjonnan paremmaksi kuin kilpailijoiden. Tavallista on, että yritys on kiinnostunut 

kaikkein tuottavimmista asiakkaista. Kun yritys houkuttelee asiakkaita, jotka täyttävät 

vähintään kaksi näistä perusteista on edellytykset asiakkaan pysyvyyteen paremmat. 

(Feurst 2001, 115.) 

 

Mäntynevan (2001, 30–31) mukaan yhden asiakkuusryhmän muodostavat sopi-

musasiakkuudet. Näiden lisäksi muita ryhmiä ovat transaktio-, preferenssi- ja kump-

panuusasiakkuudet. Kun asiakas suosii tuotteen edullista hintaa tai ostamisen vaivat-

tomuutta, syntyy transaktioasiakkuus, joka ei anna arvoa asiakkuuden olemassaololle, 

eikä suhteelle yritykseen, vaan hän ostaa koska saa halvalla ja vaivattomasti. Asiak-

kuuden lujuus on tällaisella asiakkaalla melko heikko, koska hän suosii edullista hin-

taa ja on valmis siirtymään sellaisen tahon asiakkaaksi, joka pystyy tarjoamaan edulli-

simmin. Nämä asiakkuudet täytyisi pyrkiä muuttamaan kiinteämmiksi suhteiksi, esi-

merkiksi sopimusasiakkuudeksi. 

 

Preferenssiasiakas suosii yritystä mahdollisimman usein ja tämän kaltaiseen asiakkuu-

teen pääseminen onkin yleensä tavoitteena. Jotta asiakas suosisi yritystä muiden vaih-

toehtoisten sijaan, tulee yrityksen toiminnallaan ja markkinoinnillaan ansaita asiak-

kaan tyytyväisyys ja lojaalisuus. Kumppanuusasiakkuus vaatii molemminpuolista si-

toutumista ja näin ollen niitä solmitaan usein yritysten välillä. Molemmat osapuolet 

pyrkivät yhteistyöllä edistämään toistensa liiketoimintaa. Jotta kumppanuusasiakkuu-

det toimisivat, vaatii niiden hoito yritykseltä merkittävästi resursseja, kun taas prefe-

renssiasiakkaita voi yrityksellä olla rajaton määrä. (Mäntyneva 2001, 31.) Kotlerin 

(1999, 172) mukaan asiakkaat eivät kuitenkaan halua olla omistettuja, vaan haluavat 

säilyttää valinnanvapautensa. Yritys haluaa omistaa asiakkaansa ja tätä kautta varmis-

taa uskollisuuden. 
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3.3 Asiakasuskollisuuden hyödyt 

 

Asiakassuhteen hyötyjen erittely auttaa ymmärtämään paremmin miksi yritys tai asia-

kas sitoutuu pitkäaikaiseen suhteeseen. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden hyötyjen tar-

kastelussa on sekä asiakkaan että yrityksen näkökulma. (Lämsä & Uusitalo 2005, 64.) 

 

Hyödyt yritykselle 

 

Zeithamlin ja Bitnerin (1996, 174–176) mukaan kannattavuuden kasvun ja asiakas-

pohjan kehityksen merkitys on yrityksille suuri. Zethaml ja Bitner kertovat tekijöitä, 

jotka ovat pitkäaikaisten asiakassuhteiden etuna. Ensimmäisenä tekijänä on lisäänty-

neiden ostojen aikaansaama voitto. Tyytyväiset asiakkaat keskittävät ajan myötä os-

toksensa yritykseen, jonka palvelun laadun he kokevat hyväksi. Tästä tulee syy ostos-

ten lisääntymiseen. Toisena on kustannusten alentumisen aikaansaama voitto. Pitkäai-

kaiset asiakkaat muun muassa vähentävät yrityksen tarvetta mainostaa, eikä yrityksen 

tarvitse opetella tuntemaan asiakasta. Kun asiakkaat oppivat käyttämään palvelua, 

oppii myös yrityksen henkilöstö tuntemaan asiakkaan tarpeet, jolloin palvelutyö no-

peutuu ja virheet vähenevät. Kolmantena kohtana voidaan mainita työntekijöiden py-

syvyys. On mukavampi palvella tuttuja ja tyytyväisiä pitkäaikaisia asiakkaita, kuin 

yrittää saada jatkuvasti uusia asiakkaita. Näin jää aikaa myös asiakassuhteiden hoita-

miselle. 

 

Zeithaml ja Bitner (1996, 174–176) mainitsevat asiakkaiden uskollisuuden näkyvän 

myös yrityksen henkilöstössä. Palvelun laatu paranee ja henkilöstön pysyvyys lisään-

tyy. Hyvä laatu luo edellytykset positiivisen kehän syntymiselle. Neljäntenä kohtana 

voidaan mainita elinikäinen asiakkuus. Yrityksille tulee hyvin kalliiksi hankkia uusia 

asiakkaita, joten on tärkeää pystyä pitämään asiakkaat uskollisina omalle yritykselle. 

Uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat suosittelevat laadukasta palvelu muille, joka tuo 

yritykselle hyötyä. Asiakkaiden tekemä markkinointi on tehokasta viestintää, joka voi 

korvata mainontaa. 

 

Arantola (2003, 22) mainitsee viidennen hyödyn. Pitkäaikaisilta asiakkailta on mah-

dollista saada ajan kuluessa korkeampaa hintaa. Tällaisten etujen mallintaminen on 

tuttua yrityksille, jotka tarkastelevat asiakkuuden elinkaarta. Yritys pyrkii laskemaan 
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asiakkaan tuomaa liikevaihtoa, jonka asiakas on yritykselle asiakkuutensa aikana tuo-

nut.  

 

Arantolan (2003, 23) mukaan uskolliset asiakkaat eivät huomaa kilpailijan viestintää. 

He eivät paneudu vaihtoehtoihin, vaan huomaavat ja lukevat suosikkimerkkinsä vies-

tintää. Hintaherkkyyden on todettu vähenevän, mutta näin ei aina kuitenkaan käy. 

Yleensä suhtautuminen ja hintaherkkyys esimerkiksi tarjoushintoihin näkyvät olevan 

sekä tuoteryhmä- että asiakaskohtaista. 

 

Hyödyt asiakkaalle 

 

Lämsän ja Uusitalon (2005, 64–65) mukaan asiakkaalle koituvat hyödyt liittyvät hyvin 

usein asiakkaan hyvinvoinnin parantamiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai taloudellisuu-

teen. Asiakas voi pitää motiivinaan sitä, että suhteen ansiosta hyvinvointi tai elämän 

laatu paranee. Asiakas luottaa siihen, että yrityksellä on keinot ratkaista hänen ongel-

miaan, vähentää stressiä tai auttaa tarpeiden tyydyttämisessä. Monimutkaisten palvelu-

jen kohdalla, kuten lainopilliset palvelut, asiakas hyötyy eniten pitkäaikaisesta suh-

teesta. Palveluissa, jotka ovat tärkeitä kuluttajan identiteetin kannalta, kuten kuntosali 

tai laihdutusryhmä sekä palveluissa, joihin vaaditaan suuria rahallisia uhrauksia, kuten 

talon suunnittelu, asiakkaan hyödyt ovat suuret. Ylikoski (1999, 184–185) mainitsee, 

että palvelujen jatkuvuus tuottaa asiakkaalle varmuuden tunnetta ja turvaa. Tällöin 

asiakkaan tarpeet tunnistetaan ja yrityksen toimivat niiden pohjalta. 

 

Pysyvä asiakassuhde tuottaa myös sosiaalisia hyötyjä. Asiakas ja yrityksen henkilöstö 

oppivat tuntemaan toisensa, josta seuraa, että ajan kuluessa palvelut muokkautuvat 

asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. (Lämsä & Uusitalo 2005, 65.) Ylikosken (1999, 185) 

mukaan taas yrityksen ja asiakkaan välille voi muodostua jopa ystävyyssuhde. Tämä 

on erittäin tärkeää sellaisissa palveluissa, joissa asiakkaan ja henkilöstön välillä on 

runsaasti vuorovaikutusta. Lämsä ja Uusitalo (2003, 65) lisäävät, että tällöin asiakkaan 

ei tarvitse jokaisella asiointikerralla niin sanotusti kouluttaa työntekijää tuntemaan 

itseään, tarpeitaan ja mieltymyksiään. Palvelun tarjoajan vaihtaminen voi aiheuttaa 

asiakkaalle kustannuksia ja stressiä, koska vaihtotilanteessa sosiaalinen suhde pitää 

rakentaa uudelleen. Sosiaaliset hyödyt korostuvat esimerkiksi kuntosaleilla personal 

trainer -ohjauksissa. 
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Pitkäaikaisesta asiakassuhteesta asiakas voi hyötyä myös taloudellisesti. Uskollisille 

asiakkaille tarjotaan usein alennuksia, bonuksia tai erikoistarjouksia. Taloudellisena 

hyötynä voidaan pitää syntyvää ajan säästöä, joka tulee siitä, kun suhteen osapuolet 

tuntevat toisensa. Syvä asiakassuhde ei voi perustua pelkästään taloudellisiin hyötyi-

hin, mutta etenkin asiakassuhteen alkuvaiheessa se näyttelee suurta roolia. On yleistä, 

että uusia asiakkaita houkutellaan juuri taloudellisten kannustimien avulla. (Lämsä & 

Uusitalo 2005, 65.) Arantola (2003, 24) lisää, että uskolliset asiakkaat kertovat myön-

teisiä kokemuksiaan tuttavilleen. Toisaalta on myös havaittu, että pettymyksen takia 

toimittajaa vaihtaneet asiakkaat ovat kertoneet huonoista kokemuksistaan jopa 10 

henkilölle. Savonlinnan Lady Linen jäsenen kertoessa myönteisistä kokemuksista 

eteenpäin, hyötyy sekä jäsen että yritys. Yritys voi saada uuden jäsenen ja uusi jäsen 

saa rahallista etua liittyessään yritykseen vanhan ystävän kautta.  

 

3.4 Asiakkuussidokset 

 

Arantola (2003, 36) määrittelee sidoksen olevan sellainen, joka pitää asiakkuudesta 

kiinni silloinkin, kun asiakas on harkitsemassa vaihtamista. Sitoutuneisuutta hän mää-

rittelee siten, että osapuolet pyrkivät viemään asenteellisesti ja tekemisen avulla asiak-

kuutta eteenpäin. Grönroos (2009, 68) mainitsee, että sitoutumisella tarkoitetaan asiaa, 

jossa suhteen osapuoli on motivoitunut asioimaan toisen osapuolen kanssa. Arantolan 

(2003, 36) mukaan kilpaileville vaihtoehdoille sanotaan usein ”ei”, koska sitoutumisen 

kautta uskotaan syntyvän enemmän arvoa sekä ostajalle että myyjälle. Grönroos (2009, 

68) kertoo sitoutumisen olevan myös määritelty pysyväksi haluksi pitää yllä arvokasta 

suhdetta. Asiakas sitoutuu palveluntarjoajaan siksi, että tämä on osoittautunut luotet-

tavaksi ja tarjoaa asiakkaan arvoja tukevia ratkaisuja. Jos palveluntarjoaja on nähnyt 

erityistä vaivaa palvelun tarjoamisessa, on sitoutuminen vieläkin syvempää. 

 

Asiakas voi olla sitoutunut positiivisesti, negatiivisesti tai välinpitämättömästi. Nega-

tiivisesti asiakas voi olla sitoutunut siksi, että hän ei ole olosuhteiden vuoksi voinut 

irrottautua asiakkuudesta. Erilaiset sidokset ylläpitävät asiakkuutta ja aikaansaavat 

sen, että vaihdantaa tapahtuu negatiivisesta sitoutuneisuudesta huolimatta. Jotkut asi-

akkaat voivat kokea asiakkuuden merkityksettömäksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia-

kas voi hyväksyä tietyn määrän tyytymättömyyttä lopettamatta asiakkuutta. Asiakas ei 
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halua panostaa uuden asiakkuuden rakentamiseen ja haluaa siksi jatkaa nykyistä asi-

akkuutta. (Storbacka & Lehtinen 1997, 104–105.) 

 

Pöllänen (1999, 110) mainitsee, että oppiva asiakassuhde on keino kiinnittää asiakas 

yritykseen yksilöllistämällä asiakassuhde ja sen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät 

prosessit sen sijaan, että lähdettäisiin kilpailemaan asiakkaista tuotteita ja palveluja 

erilaistamalla. Yksilöllistettyjen asiakassuhdeprosessien jäljitteleminen on paljon vai-

keampaa kuin tuotteiden ja palveluiden kopiointi, jota voidaan tehdä nopeastikin. 

Asiakassuhde on asiakkaan ja yrityksen yhteinen prosessi. Siinä asiakas opettaa osto-

käyttäytymisellään sekä tarpeistaan ja toiveistaan kertomalla yritykselle keinoja tuottaa 

arvoa asiakassuhteeseen. Yritys hyödyntää ja jalostaa asiakasinformaatiota asiakasstra-

tegioihin nojautuen. Näin yritys muokkaa tarjontansa, prosessinsa ja viestintänsä asi-

akkaan yksilöllisiä toiveita ja tarpeita vastaaviksi. 

 

Kuntosalien laitteissa voi olla paljonkin eroja ja niihin oikeanlaisen tuntuman saami-

nen vie aina oman aikansa uudessa paikassa. Tämän vuoksi asiakas ei mielellään 

vaihda kuntosalia, jos on hyvän löytänyt. Elämän ollessa vaihtelevaa, pitävät asiakkaat 

usein rutiineista harrastuksissa ja suosivat mahdollisimman muuttumattomia olosuh-

teita. Pitkien ja sitouttavien asiakkuuksien luominen ei houkuttele asiakkaita, koska 

elämäntilanteet voivat muuttua yllättäen. (Koivuranta 2010.) 

 

Erilaiset asiakassidokset 

 

Sidokset voivat perustua tekoihin, tietoihin tai tunteeseen. Sellaiset asiakkaat, jotka 

keskittävät ostoksensa yhdelle yritykselle sulkevat pois muut yritykset ja teoillaan 

osoittavat sitoutuneisuutensa yritykseen. Tätä kautta syntyy vahva sidos yrityksen ja 

asiakkaan välillä. Jatkuvat asiakkuudet perustuvat usein juridisiin sidoksiin. Juridiset 

sidokset ovat asiakkaan ja yrityksen välisiä sopimuksia. Vaikka asiakas olisi tyytymä-

tön, saattaa sopimuksen olemassaolo estää häntä lyhyellä tähtäyksellä lopettamasta 

asiakkuutta. Arantola (2003, 134) huomauttaa, että juridisen sopimuksen voi kuitenkin 

rikkoa, jos tyytymättömyys palveluun käy liian suureksi. Sopimuksen rikkominen ai-

heuttaa toki sanktioita. Koivuranta (2010) kirjoittaa, että kuntosalisopimuksen voi 

irtisanoa kesken kauden kahdesta syystä: liikunnan harrastamista estävä pysyvä lii-
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kunnallinen haitta tai muutto paikkakunnalle, jossa ei ole saman kuntosaliketjun toi-

mintaa. 

 

Teknologia- tai osaamispohjaiset sidokset perustuvat siihen, että asiakkaalla on käy-

tössään teknologiaa, joka estää häntä vaihtamasta yritystä vain sen vuoksi, että muilla 

ei ole tarjottavanaan kyseisen teknologian huoltoa tai ylläpitoa. (Storbacka & Lehtinen 

1997, 106). Arantolan (2003, 134) mukaan tekninen sidos voi olla myös sitä, että on 

tottunut käyttämää tietyn valmistajan tuotteita ja näin ollen ostaa muita saman tuote-

perheen lisälaitteitta, jotta käyttö olisi helppoa. Osaamispohjainen sidos syntyy Aran-

tolan mielestä mukavuuden halusta. Asiakas ei halua opetella toisen toimittajan toi-

mintatapoja, koska tuttu ja turvallinen tuo riskitöntä tunnetta. 

 

TEKOPOHJAISET TIETOPOHJAISET TUNNEPOHJAISET 

• Tuotteeseen tai pro-
sessiin liittyvät 

• Lait ja sopi-
mukset 

• Sosiaaliset suhteet 

• Maantieteellinen si-
jainti 

• Teknologia • Arvoyhteensopivuus 

• Aikarajoitteet • Osaaminen  • Ideologinen yhteenso-
pivuus 

 

KUVIO 1 . Asiakkuuden sidokset perustuvat tekoihin, tietoon ja tunteeseen 

(Storbacka & Lehtinen 1997, 105) 

 

Arantola (2003, 133) mainitsee maantieteellisen sidoksen, josta esimerkkinä lähikaup-

pa. Maantieteellisen sidoksen voi muodostaa joukkoliikenteen kulkeminen eli valin-

nanvapaus on jollain tavoin rajoitettu. On olemassa myös sosiaalinen sidos, joka muo-

dostuu asiakkaan ja henkilökunnan välille tai asiakkaan ja muiden asiakkaiden välille. 

On mahdollista, että asiakas pysyy yrityksen asiakkaana, koska ei halua pahoittaa yri-

tyksen yhteyshenkilön mieltä. Storbackan & Lehtisen (1997, 106) mukaan yrityksen 

kannalta teko- ja tietopohjaiset sidokset ovat suhteellisen helppoja todeta ja tutkia 

(Kuvio 1.) Nämä muodostavat samalla asiakkaalle poistumiskynnyksen, joka mahdol-

lisesti koetaan rajoituksena tai negatiivisena asiana. Tunnepohjaiset sidokset perustu-

vat asiakkaan tunnemaailmaan, jonka vuoksi niitä on vaikea mitata ja niihin on hanka-

la vaikuttaa. Arantola (2003, 135) tähdentää, että sidoksia voi myös johtaa ja yrittää 
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luoda. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei mikään toimenpide muodosta sidosta, ellei asia-

kas koe niin. 

 

3.5 Asiakkuusohjelmat sitouttamisen keinona 

 

Asiakkuusohjelmista käytetään erilaisia termejä. Arantola (2003, 9) puhuu uskolli-

suusohjelmasta, jonka synonyymi on kanta-asiakasohjelma. Joskus käytetään myös 

asiakasohjelma tai bonusohjelma termejä. Pöllänen (1995, 67) käyttää termiä asiakas-

ohjelma. Blomqvist ym. (1993) käyttävät asiakkuusohjelmasta termiä asiakaskerho. 

Heidän määritelmässään asiakaskerho on ryhmä asiakkaita, jotka täyttävät yrityksen 

asettamat kriteerit ja tekevät jotain jäsenyytensä eteen, josta he saavat vastineeksi vain 

jäsenille tarkoitettuja etuja. Blomqvist ym. (1993, 129) tarkentaa, että asiakkuusoh-

jelma on keino virallistaa suhteet kanta-asiakkaisiin eli niihin, joita yritys pitää tärkei-

nä ja joihin sen kannattaa panostaa. Yleensä asiakkaat ovat halukkaita tulemaan kanta-

asiakkaiksi sillä edellytyksellä, että yrityskin panostaa suhteeseen ja tarjoaa heille ai-

nutlaatuisia etuja. 

 

Arantolan (2003, 9) mukaan asiakkuusohjelman piiriin kuuluvat henkilöt panostavat 

jotakin kuuluakseen ryhmään eli he tekevät asiakkuusinvestoinnin. Yritys varaa juuri 

tällaisille ryhmille rahallisia tai palveluetuja. Savonlinnan Lady Linen jäsenet maksa-

vat maksua jäsenyydestään kuuluakseen jäsenasiakkaiksi. Gummesson (2004, 152) 

taas kertoo, että jäseneksi liitytään yleensä johonkin ideologisista syistä, kuten esimer-

kiksi urheilu- tai vapaa-ajan harrastuksia varten. Tällöin jäsenyyttä käytetään kaupalli-

sesti vahvistamaan asiakasuskollisuutta ja lujittamaan pitkäaikaista suhdetta. 

 

Useimmat asiakkuusohjelmat ovat sellaisia, että etujen käyttö edellyttää kanta-

asiakkaalta tietoista liittymistä ohjelman piiriin. Käytössä on paljon etujärjestelmiä, 

jotka eivät vaadi asiakkaalta tietoista valintaa, vaan jos hän täyttää etuihin oikeuttavat 

asiakkuuskriteerit, hän saa edut osakseen automaattisesti. Tällaisia ohjelmia ovat 

muun muassa useiden pankkien ja vakuutusyhtiöiden avainasiakasohjelmat. (Pöllänen 

1995, 67.) 

 

Kanta-asiakasedut voidaan jakaa rahallisiin etuihin ja arvostusetuihin. Rahallisten etu-

jen tarkoituksena on lisäarvon luominen kustannuksia alentamalla. Pöllänen mainitsee, 
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että rahalliset edut toimivat keskeisenä lisämyynnin välineenä ja auttavat näin paran-

tamaan kanta-asiakassuhteiden kannattavuutta. Rahalliset edut vetoavat asiakkaan 

rationaalisiin ostoperusteisiin ja muodostavat usein tärkeän osan etukokonaisuutta. 

(Pöllänen 1995, 70–71.) Arantolan (2003, 101) mukaan rahalliset tai rahaan rinnastet-

tavat edut ovat asiakkuusohjelmien keskipisteessä. Useimmat asiakasohjelmat tarjoa-

vat rahallisia etuja ilmaisten palveluiden tai tavaroiden muodossa. 

 

Pöllänen (1995, 70–71) mainitsee, että arvostusedut ovat yrityksen normaalikäytän-

nöstä poikkeavat, lisäarvoa tuottavat palveluelementit. Nämä arvostusedut ovat tärkei-

tä ja ne vetoavat asiakkaan emotionaalisiin ostoperusteisiin. Arvostusedut ovat tärkeitä 

myös siksi, koska asiakkaan saama huomio saa hänet tuntemaan itsensä merkitykselli-

seksi ja käyttäytymään hyvin sitä kohtaan, joka osoittaa arvostavansa häntä. Arantolan 

(2003, 104) mukaan osalle asiakkaista tunne siitä, että he ovat tärkeämpiä kuin muut, 

on hyvin tärkeää. Statuskokemus voi olla yksityisempää silloin, kun henkilökunnan ja 

asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa otetaan huomioon asiakkaan status. Status-

symboli voi olla esimerkiksi erivärinen asiakaskortti. 

 

Mitä enemmän asiakas saa etuja kanta-asiakkuudestaan, sitä enemmän arvoa sisältyy 

suhteeseen. Monet edut kuitenkin aiheuttavat kustannuksia, joita yritys voi lieventää 

esimerkiksi tarjoamalla kanta-asiakkailleen muiden yritysten etuja. Esimerkkinä tällai-

sesta edusta voi olla Savonlinnan Lady Linen kanta-asiakkailleen myöntämä alennus 

kampaamon palveluista. Etuyhteistyöstä hyötyvät niin etuohjelman hoitaja kuin sen 

yhteistyöyrityskin. Etuohjelman hoitaja kasvattaa pienin kustannuksin ohjelmansa 

mielikuvallista arvoa asiakkaalle käyttämällä yhteistyökumppaninsa tuote- ja palvelu-

tarjouksia kanta-asiakkaidensa palkitsemiseen. Yhteistyöyrityksellä on taas mahdolli-

suus markkinoida tuotteitaan kohdistettuina ryhmään, jota se ei muuten voisi yhtä tu-

loksellisesti tavoittaa. (Pöllänen 1995, 72.) Arantolan (2003, 98) mukaan suuria asia-

kaskantoja omaavat yritykset houkuttelevat muita yrityksiä kumppanikseen. Kumppa-

nuuden tavoitteena voi olla asiakaskannan hyödyntäminen uusasiakashankinnassa tai 

kumppanin brandin hyödyntäminen sekä mahdollisesti palvelutarjonnan laajentami-

nen. 

 

Blomqvistin ym. (1999, 93–94) mukaan yrityksillä on tavoitteena tehdä uskollisuudes-

ta aikaa myöten konsepti, jossa asiakkaan saamat edut ovat suurimmillaan silloin, kun 



19 

tämä on uskollinen kaikille verkoston yrityksille. Bonusohjelmilla, jotka ylittävät toi-

mialarajat, pyritään saamaan asiakkaan lompakosta suurempi osuus kuin perinteisillä 

asiakkuusohjelmilla on mahdollista saada. Yrityksen kannalta myös hallinnolliset kus-

tannukset alenevat, kun kokonaiskustannuksia on jakamassa suurempi joukko yrityk-

siä. Usean toimialan kattavilla ohjelmilla voi myös olla hyökkäävä tarkoitus. Saavutet-

tavuuden paraneminen ja viestinnän tehostuminen voivat tuoda yritykselle uusia asi-

akkaita. Pöllänen (1995, 73) mainitsee, että muiden yritysten eduilla kanta-

asiakkaitaan palkittaessa kannattaa olla varovainen, koska muiden yritysten edut saa-

vat liian suuren painoarvon, jolloin etuohjelman tärkein sanoma alkaa hämärtyä kanta-

asiakkaan silmissä. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa kanta-asiakas ei enää miellä etujen 

selvää yhteyttä yritykseen. 

 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tutkimus voi olla kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen. Tutkimusongelma ja tutkimuk-

sen toteutus vaikuttaa siihen, kumpi tutkimusmenetelmä valitaan. Joissain tapauksessa 

ne voivat täydentää toinen toistaan. (Heikkilä 2004, 16.) 

 

Määrällistä tutkimusta voidaan nimittää tilastolliseksi tutkimukseksi. Tämän tutki-

musmenetelmän avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysy-

myksiä sekä eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai muutoksia, jotka ovat tapahtuneet 

tutkittavassa ilmiössä. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä edellyttää riittävän suurta 

ja edustavaa otosta. Aineistoa kerättäessä käytetään yleensä standardoituja tutkimus-

lomakkeita, joissa vastausvaihtoehdot ovat valmiina. Tutkimustuloksia kuvataan nu-

meeristen suureiden avulla ja tuloksia voidaan havainnollistaa kuvioin ja taulukoin. 

Tavanomaisesti saadaan kartoitettua olemassa oleva tilanne, mutta ei kuitenkaan pys-

tytä riittävästi selvittämään asioiden syitä ja tämän vuoksi kvantitatiivista tutkimusta 

arvostellaan usein pinnallisuudesta, koska tutkija ei pääse riittävän syvälle tutkittavien 

maailmaan. Pinnallisuudessa on taas vaarana, että tutkija tekee vääriä tulkintoja tulok-

sistaan, etenkin, jos tutkimuskohde on tutkijalle outo. (Heikkilä 2004, 16.) 
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Tarvittavat tiedot kvantitatiiviseen tutkimukseen voidaan hankkia erilaisista muiden 

keräämistä tilastoista, tietokannoista tai rekistereistä tai tiedot voi kerätä itse. Itse ke-

rättävissä aineistoissa on kohderyhmä päätettävä tutkimusongelman perusteella. Koh-

deryhmän kannalta täytyy myös miettiä, mikä tiedonkeruumenetelmä tilanteeseen par-

haiten soveltuu. (Heikkilä 2004, 18.)  

 

Uusitalon (1997, 85) mukaan kyselytutkimuksessa vastaajat täyttävät kyselylomak-

keen itse. Tavallisin on postikysely, mutta kyselyitä voidaan toteuttaa esimerkiksi työ-

paikoilla. Periaatteena on kuitenkin se, että kysely suoritetaan sellaisessa paikassa, 

jossa on paljon ihmisiä ja he ovat helposti tavoitettavissa. Suurissa tutkimuksissa voi-

daan käyttää sekä kyselyä että haastattelua. Jotta päästäisiin tarpeeksi syvälle tutkitta-

vaan kohteeseen, käytetään kvalitatiivista menetelmää. Tämä menetelmä auttaa ym-

märtämään tutkimuskohdetta ja selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Va-

litsimme kvantitatiivisen menetelmän, sillä tutkittava joukko oli suuri ja helposti ta-

voitettavissa. Näin ollen saimme parhaiten vastauksia kyselyymme ja pystyimme ku-

vaamaan tuloksia numeerisen tiedon pohjalta. 

 

4.2 Aineiston kerääminen 

 

Otanta 

 

Valli (2001, 13) määrittelee, että perusjoukko on joukko, jota tutkimus koskee.  Otos 

on perusjoukosta poimittu osajoukko, joiden pohjalta tutkimustulokset saadaan. Otan-

nan avulla on tarkoitus saada kerättyä tietoa suuresta perusjoukosta. Tämän vuoksi 

otosta otettaessa ja otantamenetelmää valittaessa on tärkeää pohtia, mitkä tekijät tulee 

ottaa huomioon otantavaiheessa. Otantamenetelmän tärkeä piirre on satunnaisuus, 

jolloin kuka tai mikä tahansa yksilö voi tulla valituksi omasta kohderyhmästään yhtä 

suurella todennäköisyydellä. Otannan koko on mietittävä tarkasti. Mitä tarkempaa 

tietoa halutaan saada, sitä suurempi on otannan oltava. Otannan koko on riippuvainen 

myös perusjoukon koosta. Mitä parempi otoskoko, sitä parempi on tulos. Tällöin tu-

lokset on varmempi yleistää perusjoukkoon. Holopainen & Pulkkinen (1999, 21) mai-

nitsevat otoksen edustavuuden. Edustavuudella tarkoitetaan sitä, että valitussa otok-

sessa on suhteessa samat ominaisuudet kuin perusjoukossa. Tällaisia ominaisuuksia 

ovat esimerkiksi sukupuoli ja ikä. 
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Yksinkertaisessa satunnaisotannassa jokaisella jokaisen perusjoukon yksiköllä on sa-

manlainen mahdollisuus tulla valituksi otokseen. Tämä menetelmä soveltuu käytettä-

väksi silloin, kun perusjoukosta ei ole etukäteistietoa tai se on tutkittavilta ominai-

suuksiltaan melko samankaltainen. (Heikkilä 2004, 35.) Käytimme otantamenetelmä-

nä yksinkertaista satunnaisotantaa, jolloin kaikilla Savonlinnan Lady Linen jäsenillä ja 

satunnaisilla asiakkailla oli mahdollisuus osallistua kyselyyn. Tämä otantamuoto aut-

toi meitä saamaan mahdollisimman totuudenmukaisia tuloksia. Perusjoukosta meillä 

ei ollut aiempaa tutkimustietoa. 

 

Kysely 

 

Kyselylomaketutkimus on perinteinen tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kyselyn muoto 

vaihtelee kohderyhmän ja tarkoituksen mukaan. Kysymysten tekemisessä tulee olla 

huolellinen, koska ne ovat perusta tutkimuksen onnistumiselle. Usein kysymysten 

muoto aiheuttaa eniten virheitä tutkimustuloksiin, koska jos vastaaja ei ajattele kysy-

mystä samalla lailla kuin tutkija, tulokset vääristyvät. Kysymysten on oltava yksiselit-

teisiä, eivätkä ne saa johdatella vastaajaa. Kysymykset rakennetaan kysymysten tavoit-

teiden ja ongelmien mukaisesti. Tutkimusongelmien täsmennyttyä on syytä kerätä ai-

neistoa, koska tällöin tiedetään mitä tietoa aineiston keruulla pyritään löytämään. (Val-

li 2007, 102.) 

 

Edullisin tapa kerätä aineistoa on tehdä kysely isolle ryhmälle samanaikaisesti, niin 

ettei tutkija ole paikalla. Tämä on nopea tapa kerätä aineistoa ja siinä on helppo seura-

ta vastanneiden määrää. Vastausprosentti tällä tavoin kerätyssä tutkimuksessa on 

yleensä melko korkea. Tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeäksi tekijäksi nousee 

tutkimuksen vastausohje. Ohje tulisi esittää vastaajille samassa muodossa ja siksi tar-

kat vastausohjeet ovat tarpeellisia. Kuitenkin ohjeiden tulee olla lyhyet ja napakat 

(Valli 2007, 108.) 

 

Kysymystyypit 

 

Suljetuissa kysymyksissä (strukturoitu kysymys) on annettu valmiiksi vastausvaihto-

ehdot, joista valitaan itselle sopiva vaihtoehto. Tällaiset kysymykset ovat hyviä silloin, 
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kun selvästi rajatut vastausvaihtoehdot tiedetään etukäteen ja kun niitä on rajattu mää-

rä. Suljettujen kysymysten tarkoitus on yksinkertaistaa vastaustausten käsittelyä ja 

samalla tiettyjen virheiden torjunta. Kun vastaajalle annetaan vaihtoehtoja, vastaami-

nen ei ole este kielellisen lahjakkuuden takia ja on myös helpompi antaa palautetta 

vaikka ne olisivat moittivia. Kyselyssä voi olla myös sekamuotoisia kysymyksiä. Täl-

laisissa kysymyksissä osa vastausvaihtoehdoista on annettu valmiiksi ja osa on avoi-

mia. Esimerkkinä, jos ollaan epävarmoja kaikkien vastausvaihtoehtojen riittävyydestä, 

voidaan lisätä vastausvaihtoehto ”Muu, mikä?”. (Heikkilä 2004, 49.)  

 

Avoimia kysymyksiä voidaan käyttää kyselytutkimuksessa, mutta niissä on yleensä 

jollain tavalla rajattu vastaajan ajatuksen suuntaa. Avoimet kysymykset ovat tarkoituk-

senmukaisia silloin, kun vaihtoehtoja ei tiedetä tarkkaan etukäteen. Avointen kysy-

mysten vastaukset voivat silloin tällöin tuoda uusia näkökulmia tai jopa hyviä paran-

nusehdotuksia. Kyselylomakkeeseen sijoitetut avoimet kysymykset houkuttelevat 

usein vastaamatta jättämiseen, mikä onkin niiden heikko puoli. (Heikkilä 2004, 48.)  

 

Käytimme kyselyssä enimmäkseen suljettuja kysymyksiä, joita täydensivät avoimet 

kysymykset. Kyselyllä selvitettiin kävijöiden taustatietoja, kuten ikää ja ammattia. 

Lisäksi tutkimme asiakkaiden sitoutumisen syitä kyseiseen yritykseen sekä palvelujen 

käyttötiheyttä. Selvitimme myös asiakkaiden mielipiteitä yrityksen yleiskuvasta, hen-

kilökunnasta ja toiminnasta. Lopuksi kysyimme Lady Linen suosittelusta ystäville ja 

tuttaville sekä aikomusta sopimuksen uusimiseen. Kyselyssä oli jätetty tilaa kehittä-

misideoille palvelun ja toiminnan parantamiseksi. Ennen kyselyn suorittamista tes-

tasimme lomakkeen muutamalla Savonlinnan Lady Linen työntekijällä.  

 

4.3 Käytännön toteutus 

 

Savonlinnan Lady Line asiakastyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta tarkastelimme kysely-

lomakkeen avulla. Kyselyn ajankohdaksi päätimme valita syksyn, jolloin asiakkaat 

palaavat lomiltaan ja aloittavat kuntoilun. Kyselyn vastausajankohdaksi valitsimme 

15.–30.9.2009.  Vastausaikaa oli reilut kaksi viikkoa. Tavoitteenamme oli saada vas-

tauksia 100 kappaletta, mutta veimme paikan päälle 150 kyselylomaketta, koska en-

simmäisten päivien aikana vastauksia oli tullut odotettua enemmän. Kyselylomakkei-

den läheisyyteen veimme saatteen, jossa kerroimme tutkimuksesta (liite 1). Kyselylo-
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makkeessa (liite 2) oli arvontalippu, jonka toivoimme motivoivan asiakkaita vastaa-

maan kyselyyn. Palkintona arvoimme kuukauden ilmaista kuntoiluaikaa vastanneiden 

kesken. Vastaukset käsittelimme anonyymisti, jolloin vastaajia ei voinut tunnistaa. 

Täytetyt kyselyt ja arvontaliput palautettiin tekemäämme laatikkoon, joka sijaitsi kyse-

lylomakkeiden vieressä. Kävimme tyhjentämässä laatikon kerran päivässä.  

 

Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi tarkoittaa menettelytapaa, jonka avulla voidaan analysoida dokument-

teja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysi käy hyvin myös jäsentelemät-

tömän aineiston analyysiin. Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyy-

sin tarkoituksena on luoda selkeä ja sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällön-

analyysillä pyritään saamaan tutkittavasta kohteesta kuvaus yleisessä ja tiiviissä muo-

dossa menettämättä kuitenkaan sen sisällön informaatiota. Analysoinnin tarkoituksena 

on lisätä informaatioarvoa, koska aineisto on hajanaista. Aineiston laadullinen käsitte-

ly perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto hajotetaan osiin, käsitteel-

listetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 105.) 

 

Itse analysoimme suljettujen kysymysten tuloksia SPSS -ohjelman avulla, jonne taulu-

koimme vastausmäärät, vastaajien taustatiedot ja jokaisten kysymysten vastaukset. 

Tämän jälkeen oli helppo muodostaa taulukoita ja kuvioita tuloksista Excel-ohjelman 

avulla. Avoimia kysymyksiä analysoimme tekemällä sisällönanalyysin, jolloin saimme 

vastauksista selkeän sanallisen kuvauksen, joista teimme tarvittavat johtopäätökset. 

Ryhmittelimme avoimet vastaukset aihepiireittäin: jäsensopimukset, palvelujen käyttö, 

asiakkaiden tyytyväisyys ja sitoutuminen. Kyselystä saaduilla avoimilla kommenteilla 

täydensimme suljettujen kysymysten tuloksia. Näiden yhteenvedolla saimme tutki-

muksen päätulokset. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

 

Luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tutkimuksen tulokset eivät voi olla 

sattumanvaraisia. Luotettavalta tutkimukselta vaaditaan sen toistettavuus samanlaisin 

tuloksin. Heikkilä (2004, 30.) Vallin (2001, 92) tarkoittaa tutkimuksen luotettavuudel-
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la tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Mitä vähemmän sattuma on 

vaikuttanut tuloksiin, sitä suurempi on tutkimuksen reliabiliteetti. Uusitalon (1997, 84) 

mukaan tavoitteeksi on asetettava mahdollisimman reliaabeli mittaus, puutteellinen 

reliabiliteetti ei välttämättä ole tutkimukselle tuhoisa. Vallin (2001, 92) mukaan tie-

teellisiä tuloksia ei pidä yleistää niiden pätevyysalueiden ulkopuolelle. Yhteiskunnan 

vaihtelevuudesta ja monimuotoisuudesta johtuen yhden tutkimuksen tulokset eivät 

välttämättä päde toisena aikana tai toisessa yhteiskunnassa. 

 

Pätevyydellä tarkoitetaan, että tutkimus mittaa mitä oli tarkoituskin selvittää. Seuraa-

vat tekijät voivat vaikuttaa luotettavuuteen ja pätevyyteen: tutkimusasetelma, otanta, 

mittaaminen ja aineiston tallentaminen ja analysointi. Validilla mittarilla suoritetut 

mittaukset ovat keskimäärin oikeita. Mittaustulokset eivät voi olla valideja, jos mitat-

tavia käsitteitä ja muuttujia ei ole tarkoin määritelty. Validiutta on hankala tarkastella 

jälkikäteen. Se pitää varmistaa etukäteen tarkoin harkitulla tiedon keruulla ja huolelli-

sella suunnittelulla. Tutkimuslomakkeen kysymysten on mitattava oikeita asioita yksi-

selitteisesti ja niiden tulee kattaa koko tutkimusongelma. Myös perusjoukon tarkka 

määrittely, edustavan otoksen saaminen ja korkea vastausprosentti auttavat validin 

tutkimuksen toteutumista. (Heikkilä 2004, 29.) Taanilan (2008) mukaan käytännössä 

luotettavuus ja pätevyys sitoutuvat toisiinsa, eikä aina voida tietää onko kyse satunnai-

sesta vai systemaattisesta virheestä vai molemmista. 

 

Sisäinen ja ulkoinen luotettavuus 

 

Aineiston sisäiseen ja ulkoiseen luotettavuuteen jakaminen auttaa jäsentämään aineis-

ton luotettavuuteen liittyvää problematiikkaa. Sisäinen luotettavuus liittyy siihen, mi-

ten luotettavasti ja virheettömästi on saatu tietoja otokseen sisältyvistä tutkittavista. 

Tutkittaessa aineiston sisäistä luotettavuutta kysytään esimerkiksi miten virheettömästi 

ja luotettavasti kyselyaineistosta saadut tulokset kuvaavat kyselyyn osallistuneita. Ai-

neistossa olevat sisäiset virheet vääristävät kuvaa, joka on saatu otoksesta. Tällaisia 

sisäisiä virheitä voivat olla esimerkiksi satunnaisvirheet, jotka alentavat reliabiliteettia. 

(Tilastollisen testaamisen periaatteet 2003.) 

 

Tutkimusta tehdessä voi sattua virheitä kerättäessä, syötettäessä, käsiteltäessä ja tulok-

sia tulkittaessa. Tämän vuoksi tutkijan on oltava koko tutkimuksen ajan hyvin tarkka 
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ja kriittinen. Tulokset ovat sattumanvaraisia, jos otoskoko on hyvin pieni. Etenkin 

kyselytutkimuksessa on hyvä huomioida jo otantaa suunniteltaessa joskus suureksikin 

nouseva poistuma, jolla tarkoitetaan lomakkeen palauttamatta jättäneiden määrää.  

Luotettavien tulosten saamiseksi on varmistettava, ettei kohderyhmä ole vino vaan 

edustaa koko tutkittavaa perusjoukkoa. Tutkimus ei anna tietoa koko perusjoukosta, 

jos tutkitaan vain joitakin siihen kuuluvia ryhmiä. Jos esimerkiksi halutaan tutkia mi-

ten suomalaiset viettävät joulua, ei asia selviä kysymällä sitä yhden aikakausilehden 

lukijoilta. (Heikkilä 2004, 30.) 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimme Savonlinnan Lady Line asiakastyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta asiakas-

kyselyn avulla. Veimme paikan päälle Savonlinnan Lady Lineen 150 kyselylomaketta 

ja saimme täytettyinä 110. Vastausprosentti oli 73 %. Suurimman osan vastauksista 

saimme ensimmäisten päivien aikana.  Kaikissa kuvioissa olemme käyttäneet prosent-

tilukuja kuvaamaan tuloksia.  

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Vastaajien (N = 110) keski-ikä oli 36 vuotta. Nuorin vastaajista oli 19-vuotias ja van-

hin henkilö oli 60-vuotias. Ikäluokasta 19–24 vastaajia oli 24,5 %, samoin kuin ikä-

luokasta 25–34. Kahdesta suurimmasta ikäluokasta vastaajia oli 25,5 %. Savonlinnan 

Lady Linen asiakkaiden ikäjakauma on hyvin tasainen, kuten kuviosta 2 voi havaita. 
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KUVIO 2. Vastaajien ikäjakauma, N = 110 

 

Ammattiryhmä 

 

Suurin osa vastaajista (67,3 %) ilmoitti olevansa työelämässä. Seuraavaksi suurin vas-

taajaryhmä olivat opiskelijat 23,6 %. Vastaajia oli kuitenkin kaikista vaihtoehtoisista 

ammattiryhmistä muutamia. Kotiäitejä 3,6 %, työnhakijoita/ työttömiä oli 2,7 % sekä 

yrittäjiä 1,8 % ja eläkeläisiä 0,9 %. (Kuvio 3.) 

 

 

KUVIO 3. Vastaajan ammattiryhmä, N = 110 
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Jäseneksi liittyminen 

 

Naisten kuntosali aukaisi ovensa ensimmäisen kerran lokakuussa 2007, jolloin vastaa-

jista 29,1 % liittyi jäseneksi. Tulosten perusteella on havaittavissa, että syksy ja talvi 

vetivät eniten uusia jäseniä käyttämään Lady Linen palveluja. Yhteensä vuonna 2007 

jäseneksi oli liittynyt vastaajista 40 henkilöä ja vuonna 2008 vastaava määrä oli 23. 

Vuosi 2009 on myös ollut suosittua liittymisaikaa, sillä uusia jäseniä oli lokakuuhun 

2009 mennessä 32 henkilöä kyselyyn vastanneista. Tähän kysymykseen vastasi 95 

henkilöä. 

 

5.2 Jäsensopimukset 

 

Sopimuksen kesto 

 

Yli puolella eli 50,9 %:la vastaajista oli yhden vuoden sopimus ja kahden vuoden so-

pimus oli 42,7 %:la vastaajista. Kyselyyn vastanneita vuokrakorttilaisia oli 5,5 %. Yk-

si vastaus puuttui. Kuviosta 4 ilmenee, että suurimmalla osalla (93,6 %) kyselyyn vas-

tanneista on Lady Linen jäsenyys. 

 

 

KUVIO 4. Sopimuksen kesto, N = 109 
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Maksutapa 

 

Kyselyyn vastanneista 77,3 % maksaa itse jäsenyytensä. Vastaajista 16,4 % ilmoitti 

työnantajan tukevan heidän jäsenyyttään. Vuokrakorttilaisia oli melko vähän, vain 5,5 

%. Yksi vastaus puuttui tässä kyselyn kohdassa. (Kuvio 5.) 

 

 

KUVIO 5. Jäsenyyden maksutapa, N = 109 

 

Hintataso 

 

Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä Savonlinnan Lady Linen hintatasosta. Lähes 70 % 

vastaajista piti jäsenyyden hintatasoa itselleen sopivana. Liian korkeana hintatasoa piti 

noin 29 % vastaajista. Edullisena sen sijaan jäsenyyttä piti ainoastaan yksi henkilö. 

Vastauksia puuttui yksi. 
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KUVIO 6. Mielipiteet jäsenyyden hintatasosta, N = 109 

 

5.3 Palvelujen käyttö 

 

Tutkimuksessa halusimme selvittää palvelujen käyttöä. Kuviosta 7 ilmenee, että kyse-

lyyn vastanneista henkilöistä (N = 102) suurin osa, noin 42 % käyttää kuntosalia 1-2 

kertaa viikossa. 27,3 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä kuntosalia harvemmin. 3-4 

kertaa viikossa kuntosalia käyttää lähes 21 %. 5-7 kertaa viikossa kuntosalia käyttää 

vain 2,7 %.  

 

Ohjatut tunnit ovat liikuntamuodoista suosituimpia kyselyyn vastaajien (N = 104) mu-

kaan, sillä niitä käytetään eniten Lady Linen tarjoamista palveluista. 3-4 kertaa viikos-

sa ohjatuilla tunneilla käy 50 % vastaajista. 1-2 kertaa viikossa ohjatuilla tunneilla käy 

26,4 % vastaajista, ja 5-7 kertaa viikossa ohjatuille tunneille osallistuu 9,1 %, sama 

9,1 prosenttiosuus on harvemmin ohjatuilla tunneilla käyvillä vastaajilla. Vastauksia 

puuttui kuusi kappaletta. (Kuvio 7.) 

 

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että solarium on Lady Linella palveluista harvimmin käy-

tetty. Vastaajista 77,3 % ilmoitti käyvänsä solariumissa harvemmin. Ainoastaan yksi 

vastaaja ilmoitti käyttävänsä solariumia 3-4 kertaa viikossa. 1-2 kertaa palvelua käyt-

tää kahdeksan henkilöä vastaajista. 16 henkilöä jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 

(Kuvio 7.) 
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Sauna on solariumin ohella yksi harvemmin käytetyistä palveluista. 84,5 % ilmoitti 

käyttävänsä palvelua harvemmin tai 1-2 kertaa viikossa ja 3-4 kertaa viikossa saunaa 

käyttää ainoastaan 5,5 %. Puuttuvia vastauksia oli 11 kappaletta. ( N = 99.) Tutkimuk-

sen tuloksissa korostuu, että ohjatut tunnit ja kuntosali vetivät eniten asiakkaita, kun 

taas sauna ja solarium jäivät vähemmälle käytölle. (Kuvio 7.) 

 

 

KUVIO 7. Palveluiden käytön aktiivisuus 

 

5.4 Asiakkaiden tyytyväisyys 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan Lady Linen yleiskuvaa asteikolla 1-5. Noin 68 % vas-

tanneista oli sitä mieltä, että asiointi palvelutiskillä sujuu kiitettävästi. Hyvänä palve-

lua piti 30 % vastanneista ja hieman alle 3 % piti palvelutiskillä asiointia tyydyttävänä. 

(Kuvio 8.) 

 

Sijainti Lady Linella on tulosten mukaan hyvä, sillä lähes 95 % pitää sijaintia kiitettä-

vänä tai hyvänä.  Tyydyttävänä sijaintia piti 5,5 %. Aukioloajat jakoivat mielipiteitä, 

mutta kuitenkin suurin osa, noin 42 % pitää niitä hyvänä. Kiitettävänä aukioloaikoja 

piti 34,5 % vastaajista. Tyydyttävänä tai välttävänä aukioloaikoja piti kuitenkin lähes 

neljäsosa vastaajista (23 %). Ainoastaan 0.9 % eli yksi henkilö piti aukioloaikoja huo-

nona. (Kuvio 8.) 
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Tyydyttävänä pysäköintitiloja piti hieman alle 38 % ja hyvänä 20 %. Välttävänä pysä-

köintitiloja piti 18,2 % ja huonona sekä kiitettävänä ainoastaan 8,2 % vastaajista. Tut-

kimuksen mukaan toimitilat Lady Linella ovat siistit, sillä 97 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että tilat ovat kiitettävässä tai hyvässä kunnossa. Tyydyttävänä tilojen siisteyttä 

piti ainoastaan 2,7 %. (Kuvio 8.) 

 

 

KUVIO 8. Savonlinnan Lady Linen yleiskuva, N = 110 

 

Henkilökunta 

 

Kyselyssä selvitettiin asiakkaiden mielipiteitä siitä, onko henkilökunta helposti lähes-

tyttävää, ystävällistä, ammattitaitoista ja palvelualtista. Kiitettävänä henkilökunnan 

palvelualttiutta piti lähes 80 % vastanneista (kuvio 9). Hyvänä palvelualttiutta piti noin 

20 % ja välttävänä ainoastaan 0,9 %. Ammattitaitoa kiitettävänä piti lähes 65 % vas-

taajista ja hyvänä noin 31 %. Vastaajista 4,5 % oli sitä mieltä, että henkilökunnan 

ammattitaito oli tyydyttävää. 

 

Kaikki vastaajat pitivät henkilökunnan ystävällisyyttä kiitettävä tai hyvänä. Henkilö-

kuntaa helposti lähestyttävänä piti vastaajista 77,3 % ja hyvänä 21,8 %. Tyydyttävänä 

henkilökunnan helposti lähestyttävyyttä piti ainoastaan yksi kyselyyn vastannut henki-

lö. (Kuvio 9.) 
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KUVIO 9. Savonlinnan Lady Linen henkilökunta, N = 110 

 

Savonlinnan Lady Linen toiminta 

 

Kuviosta 10 käy ilmi vastaajien mielipiteet yrityksen toimintaan liittyvissä asioissa, 

joita halusimme selvittää. Vastaajien (N = 107) mielestä palveluiden monipuolisuus 

Lady Linella on onnistunut, sillä palveluiden monipuolisuutta hyvänä tai kiitettävänä 

piti 90 % vastaajista. Tyydyttävänä palveluiden monipuolisuutta piti noin 7 %. Vasta-

uksia tässä kohdassa puuttui kolme kappaletta. Internet-sivut saivat vastaajilta paljon 

erilaisia mielipiteitä. Yli puolet (52 %) vastaajista oli sitä mieltä, että sivut ovat hyvät. 

27,3 % piti Internet-sivuja kiitettävän tasoisena. Tyydyttävänä tai välttävänä sivustoa 

piti jopa 17 % vastaajista (N = 106.) 

 

Vastaajien mielestä ohjattuja tunteja piti kiitettävänä 53,6 % ja hyvänä 39,1 %. Pieni 

osa vastaajista, 4,5 % oli sitä mieltä, että ohjatut tunnit ovat tyydyttäviä. Vain kolme 

vastanneista jätti tähän kohtaan vastaamatta. (N = 107.) Puolet vastaajista (50 %) piti 

tilojen toimivuutta hyvänä. Vastaajista noin 37 % oli myös sitä mieltä, että toimivuus 

oli kiitettävää. 10,9 % vastaajista oli sitä mieltä, että toimivuus oli tyydyttävää tai vält-

tävää. (N = 108.) 

 

Vastanneista lähes puolet (49,1 %) olivat sitä mieltä, että tilojen riittävyys on ollut 

hyvä Lady Linella. Vastanneista 27 % mielestä tilat ovat riittäneet tyydyttävästi. Kii-
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tettävänä tilojen riittävyyttä piti kuitenkin 19,1 % ja välttävänä vain alle 2 % vastan-

neista. (N = 107.) 

 

Musiikin volyymia piti hyvänä noin 47 % vastaajista. (N = 109.) Kiitettävänä sitä piti 

23,6 % ja tyydyttävänä 20,9 %. Vastaajista noin 6 % oli sitä mieltä, että musiikin vo-

lyymi on välttävää ja yhden mielestä se oli huono. Lady Linen asiakaskyselyyn vas-

tanneista (N = 108) lähes 60 % oli vastannut palveluiden hinta-laatusuhteen olevan 

hyvä. Kiitettävänä sitä piti lähes 25 %. Vastanneista lähes 13 % mielestä hinta-

laatusuhde oli tyydyttävä ja välttävän vastasi 1,8 %. Huonona palveluiden hinta-

laatusuhdetta piti yksi henkilö eli 0,9 %.  

 

 

 

KUVIO 10. Savonlinnan Lady Linen palvelujen toimivuus 

 

5.5 Sitoutuminen 

 

Tyytyväisyys jäsenyyteen 

 

Kuviossa 11 esitellään vastaajien tyytyväisyyttä jäsenyyteensä. Tyytyväisiä ja erittäin 

tyytyväisiä jäsenyyteen oli lähes 84 % vastanneista. Melko tyytyväisiä sen sijaan oli 

hieman alle 14 % vastaajista. Täysin tyytymättömiä jäsenyyteen ei ollut yhtään. Kysy-

mykseen vastaamatta jätti kolme henkilöä. 



34 

 

 

KUVIO 11. Tyytyväisyys jäsenyyteen, N = 107 

 

Jäsensopimuksen jatkaminen 

 

Savonlinnassa jäsensopimustaan aikoo jatkaa nykyisen sopimuksen päätyttyä noin 58 

%. Sopimustaan ei aio jatkaa 4,5 % vastaajista. Vastaajista lähes 36 % ei osannut sa-

noa jatkaako sopimusta. Vastauksia puutui 1,8 %. 

 

 

KUVIO 12. Aikomus jatkaa sopimusta nykyisen jäsensopimuksen päätyttyä, N = 

108 
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Suosittelu ystäville 

 

Kyselyssä tiedusteltiin ovatko vastaajat suositelleet Lady Linea ystävilleen tai tuttavil-

leen. Vastaajista suurin osa, noin 96 % oli suositellut Lady Linea ystävilleen tai tutta-

villeen. Sen sijaan suosittelut oli jättänyt tekemättä hieman alle 3 % vastaajista. Yksi 

vastaajista oli jättänyt tämän kysymyskohdan tyhjäksi. 

 

 

KUVIO 13. Vastaajien Lady Linen suosittelu ystäville/tuttaville, N = 109 

 

Kuviosta 14 selviää vastaajien aikomus suositella Lady Linea ystäville/tuttaville. Vas-

taajista ehdottomasti tai melko varmasti aikoo suositella Lady Linea 89 %. 

 

 

KUVIO 14. Aikomus suositella Lady Linea ystäville/tuttaville, N = 109 
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5.6 Vastaajien kommentteja ja näkemyksiä 

 

Tähän lukuun olemme koonneet kyselystämme saatuja vastaajien avoimia kommentte-

ja ja näkemyksiä Lady Line Savonlinnan palveluista ja toiminnasta. Olemme jäsennel-

leet kommentit ja näkemykset aihepiireittäin. 

 

Jäsenyys ja jäsenmaksu 

 

Vastaajat olivat kertoneet hyvin paljon omia mielipiteitään jäsenyyteen ja maksuun 

liittyen. Pääosin oltiin tyytyväisiä jäsenyyteen, sillä se on tuonut hyvää oloa ja lisännyt 

omaa terveenä pysymistä sekä luonnollisesti kunnossa kestämistä. Ohjelmia oli tarjol-

la tarpeeksi ja monipuolisesti jokaiselle kävijälle. Kyselyyn vastanneista osa toivoi 

kiinnitettävän huomiota jäsenyyden kestoon, joka voisi olla esimerkiksi puoli vuotta. 

Toisaalta vastaajat huomauttivat, että jäsenkortin voi vuokrata, jos on pidempiä jakso-

ja, jolloin ei itse pääse käymään Savonlinnan Lady Linella.  

 

Suurin osa opiskelijoista toivoi saavansa opiskelija-alennuksia jäsenyydestä, sillä sitä 

ei nykyisin ole otettu huomioon. Kuntosalin asiakaskunnasta noin neljäsosa on opiske-

lijoita. Usean vastaajan mielestä palvelut ovat olleet hintatason mukaisia. Aukioloihin 

nähden hintaa toivottiin myös alemmaksi. Koska jäsen ei välttämättä aina pääse ohja-

tuille tunneille ja menettää näin ollen rahallista etua, toivottiin käyttöön kertalippuja. 

Lady Linella on käytössä jäsenmaksun suoraveloitus ja se koettiin pääosin käteväksi 

menetelmäksi, koska siitä ei tarvitse erikseen itse huolehtia. Toisaalta kritiikkiä tuli 

siitä, että suoraveloitus on kohtuuton samoin kuin vuoden velvoitus jäsenyyteen. 

 

Savonlinnan Lady Line yleiskuva ja henkilökunta 

 

Tiloja on pääosin kehuttu tai pidetty siisteinä. Muutamat vastaajista toivoivat ilmas-

toinnin parantamista varsinkin spinning-salissa sekä peilejä saleihin nähdäkseen pa-

remmin tekemänsä suorituksen. Autopaikkoja oli hyvin usean vastaajan mielestä liian 

vähän ja auto on haasteellista saada pysäköityä lähistölle. Aukioloihin toivottiin pi-

dennyksiä etenkin viikonlopuiksi. Viikonloput olivat vastausten perusteella monelle 

aikaa, jolloin olisi aikaa liikkua. Henkilökuntaa pidettiin iloisena, asiantuntevana sekä 
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asiakasystävällisinä. Henkilökuntaa oli helppo lähestyä ja apua sai aina sitä tarvittaes-

sa. 

 

Palvelujen käyttö 

 

Selvitimme asiakkaiden syitä käyttää Savonlinnan Lady Linen palveluja. Tärkeimpänä 

esille nousivat halu kohottaa fyysistä kuntoa ja pysyä terveenä. Vastaajien mielestä 

omalla terveydellä on suuri vaikutus jokapäiväiseen työssä jaksamiseen. Kuntosalin 

palveluja käyttävät kertoivat yhtenä tärkeänä syynä painon pudottamisen. Vastauksista 

tärkeänä esille nousivat myös monipuoliset ohjatut tunnit sekä paikan viihtyisyys. Hy-

vin moni vastaajista kertoi käyttävänsä palveluja saadakseen enemmän omaa aikaa 

arjen keskellä. Kyselyyn vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että Lady Line on tarkoitettu 

ainoastaan naisille. 

 

Sitoutuneisuus 

 

Tutkimme asiakkaiden sitoutuneisuutta Savonlinnan Lady Lineen. Kyselyyn vastan-

neista 35 % oli epävarmoja jäsensopimuksen jatkamisesta nykyisen jäsensopimuksen 

päätyttyä. Epävarmuutta aiheutti mahdollinen muutto paikkakunnalta ja elämäntilanne 

yleensä. Kommenteista nousivat esiin myös terveydelliset seikat ja mahdollisesti Sa-

vonlinnan Lady Linea halvemmat vaihtoehdot.  

 

 

6 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Seuraaviin kappaleisiin olemme koonneet Savonlinnan Lady Linelle tarkoitettuja ke-

hittämisehdotuksia. Kehittämisehdotukset perustuvat teoriatietoon ja kyselystä saa-

miimme vastaajien antamiin kehittämisehdotuksiin. Nämä ehdotukset nousivat selke-

ästi esiin kyselyn tuloksia tarkasteltaessa. Näitä vastaajien näkökulmasta ehdotettuja 

kehittämisen kohteita yritys voi hyödyntää tulevaisuudessa.  

 

 

 

 



38 

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalvelu 

 

Asiakas on tyytyväinen silloin, kun hänen odotuksensa ja kokemuksensa palveluyri-

tyksestä vastaavat toisiaan. Asiakkaan odotuksien alittuessa hän on tyytymätön saa-

miinsa palveluihin. (Mäntyneva 2001, 125.) Mielikuva yrityksestä luo ennakko-

odotuksia asiakkaille. Mielikuvan yrityksestä ollessa korkea, on asiakastyytyväisyyttä 

vaikeampi täyttää. (Rope & Pöllänen 1998, 169.) Savonlinnan Lady Line palvelee ny-

kyisin asiakkaitaan arkena maanantaista torstaihin kello 7.00–21.00 ja perjantaina kel-

lo 7.00–19.00 sekä viikonloppuisin lauantaina kello 9.00–14.00 ja sunnuntaina kello 

14.00–19.00. Aukioloaikoihin toivottiin pidennyksiä etenkin viikonlopulle. Lauantai-

sin kuntosali voisi palvella jäseniään pidempään kuin iltapäivä kahteen. Esimerkiksi 

moni palveluammateissa työskentelevä pääsee töistä vasta iltapäivällä, jolloin he eivät 

ehdi käyttämään Savonlinnan Lady Linen palveluja. Sunnuntaipäiville toivottiin, että 

palveluja pääsisi käyttämään aikaisemmin. Parkkipaikan laajennusta toivottiin myös, 

sillä niitä on kävijöihin nähden todella vähän. Aukioloaikojen pidentäminen asiakkai-

den toiveiden mukaan parantaisi saatavuutta ja asioinnin helppoutta. 

 

Ohjattujen tuntien asiakasmääriin toivottiin vähennystä. Savonlinnan Lady Line on 

määritellyt tietyn osallistujalukumäärän, jota noudatetaan turvallisuuden vuoksi. Joil-

lakin tunneilla tarvitaan paljon liikkumatilaa, jolloin täynnä olevat tunnit voivat tuntua 

ahtailta. Kyselyn tulosten perusteella liikkuminen ahtaassa tilassa voi olla epämuka-

vaa, kun liikkeitä ei voida suorittaa niitä vaativalla tavalla. Asiakastyytyväisyyteen 

liittyen esille nousi monelta vastaajalta ehdotus, että spinning-salissa ilmastointia olisi 

parannettava. Riittävällä ilmanvaihdolla on suuri merkitys kuntoilun kannalta. 

 

Ryhmäliikunta-aikataulut ovat Savonlinnan Lady Linessa voimassa neljä kuukautta 

kerrallaan. Yrityksen jäsenasiakkaat käyttävät tutkimuksen mukaan ohjattuja liikunta-

tunteja 3−4 kertaa viikossa. Kyselyssä esiin tuli ehdotuksia tuntien sisällön monipuoli-

suudesta ja vaihtuvuudesta lyhyemmissä aikajaksoissa. Ohjattuihin tunteihin toivottiin 

paljon muun muassa erilaisia tanssitunteja nykyistä enemmän. Tällä hetkellä yritys 

tarjoaa asiakkailleen ohjattuna säännöllisenä tanssituntina ainoastaan JamBailaa ker-

ran viikossa. Liikuntasaliin toivottiin peilejä, jotta tunnilla ollessa asiakas näkisi oman 

suorituksensa ja voisi tarpeen tullen korjata asentoaan. Ilman peilejä asiakas ei välttä-

mättä itse huomaa tekemiään asentovirheitä. 
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Laitteiden käyttöön toivottiin enemmän ohjausta, jotta asiakas pystyy tulevaisuudessa 

käyttämään laitteita itsenäisesti ja oikein. Paikan päälle toivottiin myös hierojan palve-

luja sekä erilaisia rentouttavia ohjelmia. Aamuille ehdotettiin enemmän ohjattuja tun-

teja, joilla voisi käydä ennen töihin tai kouluun menoa. Viikonlopuille toiveina oli 

myös lisää ryhmätunteja. Vastaajat toivoivat, että ohjatuille tunneille varauksia pystyi-

si tulevaisuudessa tekemään myös yrityksen Internet-sivujen kautta. Tällöin asiakkai-

den olisi helppo seurata tuntien osallistujamäärää ja niin sanotuilta turhilta käynneiltä 

vältyttäisiin, kun tietää varanneensa paikan tunnille. 

 

Sitoutuneisuus 

 

Parhaimmillaan asiakasuskollisuus on asiakkaan itse valitsemaa. Pahimmillaan asia-

kasuskollisuus on tilanteessa, jossa asiakkaalla ei ole valinnan varaa, tätä tilannetta 

kutsutaan myös pakkouskollisuudeksi. (Salo 2009, 8.) Kun asiakas tekee jäsensopi-

muksen Savonlinnan Lady Linelle, hän sitoutuu vähintään vuoden ajaksi maksamaan 

jäsenmaksun. Tähän vastaajat toivoivatkin muutosta, sillä vuoden aikana jää väliin 

monta ohjattua tuntia muun muassa työvuorojen takia. Tällaisten esteiden takia asiak-

kaat menettävät rahallista etua, koska ovat maksaneet jäsenmaksunsa, mutta eivät pää-

se vastaavasti käyttämään sen tuomaa etuutta niin paljon kuin haluaisivat. Tähän rat-

kaisuna moni vastaaja ehdotti mieluummin puolen vuoden sitovaa jäsenyyttä kerralla. 

Toisena vaihtoehtona taas käyttöön ehdotettiin otettavaksi kertamaksuja tuntien ja 

asioinnin käytön mukaan. Moni vastaaja myös toivoi, että vuoden jäsenyyden aikana 

voisi pitää muutamia taukoja palveluiden käytössä tietenkin siten, että siltä ajalta ei 

jäsenmaksua tarvitsisi maksaa.  

 

Jäsenet pääsevät nykyisin käyttämään yrityksen palveluita vain sen aukioloaikoina. 

Vastaajat ehdottivat, että käyttöön voisi ottaa avainkortteja, jotta asiakas pääsisi käy-

mään kuntosalilla oman aikataulun mukaisesti. Tämä edellyttäisi yrityksen ja asiak-

kaan välillä luottamusta. 
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Hinnoittelu 

 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan saada aikaan edullisella hinnoittelulla. Asiakastyytyväi-

syyden muodostumiseen vaikuttaa myös asiakkaan vaatimukset ja odotukset. (Ylikos-

ki 1999, 153.) Opiskelijat toivoivat hieman alennuksia jäsenmaksuun verrattuna työs-

säkävijöihin. Usean vastaajan mielestä jäsenmaksu kokonaisuudessaan voisi olla al-

haisempi. Tämä johtuu siitä, että moni kyselyyn vastaaja ei päässyt käymään kun-

tosalilla niin usein kuin haluaisi, ja tästä syystä hinta tuntuu korkealta. Jäsenmaksun 

maksupäivän voisi valita kuukauden sisällä itselle sopivaksi, esimerkiksi palkkapäi-

väksi, jolloin suoraveloitus tuntuisi vieläkin huolettomammalta. Kuntosalin jäsenet 

toivoivat saavansa etuuksia enemmän kun vuokrakorttilaiset. 

 

 

7 POHDINTA 

 

Monet suomalaiset naiset käyttävät kuntosalipalveluja ja jäsenyyskuntosaleja, joista 

useat vaativat vähintään vuoden pituista jäsenyyttä. Jäsenyyttä puolustetaan säännölli-

sellä kuntosalilla käynnillä ja toisaalta jäsenyys tuo yritykselle säännöllistä tuloa. Sa-

vonlinnan Lady Line kuuluu kyseisten jäsenyyskuntosalien joukkoon. Opinnäytetyös-

sämme selvitimme Savonlinnan Lady Linen jäsenien asiakastyytyväisyyttä ja sitoutu-

neisuutta. Uskomme, että tämän tutkimuksen avulla Savonlinnan Lady Linen yrittäjät 

saavat lisätietoa asiakkaistaan ja heidän mielipiteistään. Kehittämisehdotusten toteutu-

essa asiakkaat hyötyvät palvelun laadun parantumisesta.  

 

Kyselyn päätulokset 

 

Esitämme oman tutkimuksemme päätulokset ja sovellamme tuloksia osin Virtasen 

(2007) opinnäytetyön tuloksiin. Kyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että tyy-

pillinen Savonlinnan Lady Linen jäsen/asiakas on noin 36-vuotias työelämässä oleva 

nainen, joka on tyytyväinen jäsenyyteensä. Kuitenkin asiakaskunnassa on laajasti eri-

ikäisiä naisia. Virtasen (2007) asiakastyytyväisyystutkimuksessa Lady Line Palatsille 

suurin ikäryhmä (57 %) oli 18–30 vuotiaat. Virtasen (2007) tutkimuksessa ikäjakau-

massa oli selviä eroja, kun opinnäytetyössämme ikäjakauma oli hyvin tasainen. Suurin 

osa vastaajista oli työelämässä, mutta asiakkaina oli niin opiskelijoita kuin kotiäitejä-
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kin. Virtasen (2007) tutkimukseen verraten työelämässä olevat (61 %) ja opiskelijat 

(31 %) olivat suurimpia asiakasryhmiä. Lähes 95 % vastaajista on Savonlinnan Lady 

Linen jäsenasiakkaita. 

 

Yleiskuvaan, henkilökuntaan ja toimintaan liittyvissä asioissa palaute oli suurelta osin 

positiivista. Kyselyn tulosten mukaan lähes kaikki vastaajat (94 %) pitivät henkilö-

kunnan toimintaa kiitettävänä tai hyvänä. Sijaintiakin pidettiin sopivana, sillä Lady 

Line sijaitsee aivan Savonlinnan keskustan tuntumassa. Huonona puolena esille nousi 

kuitenkin auton pysäköintimahdollisuus, koska ainoa vaihtoehto on pysäköidä autot 

kadun varteen. Ristiriitaisia tunteita herätti musiikin volyymi ja lähes viidesosa piti 

musiikin volyymia välttävänä, mutta kuitenkin suurimman osan mielestä se oli hyvä. 

Viidesosa kyselyyn vastanneista piti Savonlinnan Lady Linen Internet-sivuja tyydyttä-

vänä tai välttävänä. 

 

Lähes 74 % vastaajista piti aukioloaikoja kiitettävänä tai hyvänä. Tyydyttävänä tai 

välttävänä aukioloaikoja piti neljäsosa ja Virtasen (2007) tutkimuksen mukaan Lady 

Line Palatsin aukioloaikoja piti erinomaisena 26 % vastaajista. Aktiivisimmin käytös-

sä Savonlinnan Lady Linen palveluista ovat tutkimuksen mukaan ohjatut tunnit. Vas-

tanneista lähes puolet oli sitä mieltä, että tilojen riittävyys on ollut hyvä, mutta kuiten-

kin noin kolmasosa ilmoitti tilojen riittävän tyydyttävästi. Jäsenyyden hintatasoa piti 

lähes kolmasosa liian korkeana, joka on merkittävä tulos. Vastaajista 85 % piti kuiten-

kin hinta-laatusuhdetta kiitettävänä tai hyvänä. Jos hintatasoa verrataan hinta-

laatusuhteeseen, palvelun laatua voidaan pitää hyvänä verrattuna korkeaan hinta-

tasoon. 

 

Yli puolet vastaajista aikoi jatkaa jäsensopimusta. Kuitenkaan kolmasosa vastaajista ei 

osannut sanoa, aikooko jatkaa sopimustaan edellisen sopimuksen loputtua. Osaltaan 

vastausten tulos kertoo sen, että puolet jäsenistä on halukkaita jatkamaan asiakkaana ja 

näin ollen uskollisena asiakkaana, joka sitoutuu kyseiseen yritykseen ainakin seuraa-

vaksi vuodeksi. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että jäsenyyden jatkumisen 

epävarmuutta aiheuttaa epävarma tilanne töiden tai oman terveydentilan kannalta. Ver-

tasimme saamiamme tuloksia Virtasen (2007) tutkimukseen, jossa sopimusta aikoo 

jatkaa 61 % vastaajista ja 7 % ei.   
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Yli puolet aikoo ehdottomasti suositella Lady Linea ystävilleen tai tuttavilleen, ja tämä 

on osoituksena tyytyväisyydestä ja halusta kertoa muillekin, että kyseinen paikka on 

tutustumisen arvoinen. Yli kolmasosa aikoo suositella Lady Linea melko varmasti. 

Lähes kaikki vastanneista olivat jo tähän mennessä suositelleet Lady Lineä ystävilleen 

tai tuttavilleen. Tämä osoittaa tietynlaista uskollisuutta yritystä kohtaan, koska jäsen 

suosittelee hyväksi havaitsemansa palvelua eteenpäin ja näin markkinoi yritystä posi-

tiivisella tavalla. Virtasen (2007) tutkimuksen mukaan 92 % vastaajista suosittelisi 

Lady Line Palatsia ystävilleen tai tuttavilleen. Tutkimuksien tulokset ovat näiltä osin 

yhteneväiset. 

 

Opinnäyteyön teoriapohja 

 

Teoriaosuudessa lähdimme liikkeelle palvelun laadusta ja asiakastyytyväisyydestä ja 

etenimme sitä kautta sitouttamiseen. Käsittelemämme asiat liittyvät toimeksiantajayri-

tykseemme, koska siellä on panostettava palveluun ja asiakastyytyväisyyteen jokapäi-

väisessä työssä. Mielestämme opinnäytetyön teoria- ja tutkimusosa sopivat hyvin yh-

teen. Työhömme liittyvää teoriatietoa löytyi hyvin paljon ja pystyimme rajaamaan teo-

rian sopivaksi. Asiakastyytyväisyyteen ja palveluun löytyi teoriaa laajasti, mutta si-

touttamiseen vähemmän. Olisimme voineet teoriaosuudessa käsitellä sitouttamista 

hieman syvällisemmin. Suurelta osin aiottu ja toteutettu kohtasivat toisensa, mutta 

olisimme toivoneet saavamme kyselystä enemmän tietoa asiakkaiden sitoutuneisuu-

desta. 

 

Valitsemamme tutkimusmenetelmä oli määrällinen ja mielestämme sopivin vaihtoehto 

tätä tutkimusta tehtäessä. Tämän menetelmän avulla pystyimme kuvaamaan asiakas-

kyselyn tuloksia numeerisesti sekä erilaisten kuvioiden avulla. Laadullista tutkimus-

menetelmää olisimme voineet soveltaa asiakkaiden sitoutumista tutkittaessa. Kysely-

tutkimukseen saimme hyvin vastauksia, mutta kyselyn sisällöstä ei ilmennyt tarpeeksi 

syvällistä tietoa, joiden pohjalta olisimme voineet tehdä enemmän johtopäätöksiä.  

 

Kyselylomaketta laatiessa suljettujen kysymysten suunnittelu ei tuottanut meille ko-

vinkaan paljoa ongelmia, sillä olimme saaneet osviittaa, mitä toimeksiantaja tahtoi 

tietää ja olimme tutustuneet muihin asiakastyytyväisyyttä käsitteleviin kyselyihin. 

Hankalaa mielestämme oli kysymysten muotoilu oikealla tavalla, koska emme halun-
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neet johdatella vastaajaa mihinkään tiettyyn vastaukseen, mutta lopputulos oli kuiten-

kin mielestämme onnistunut ja selkeä. Virheitä tutkimustulokseen on voinut aiheutua, 

jos kyselyyn vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen toisella tavalla kuin olemme sen 

tarkoittaneet. Olimme tutkimuksen tuloksia kirjatessamme erityisen tarkkoja ja py-

rimme vähentämään näppäilyvirheiden syntymistä. Kyselymme tulokset ovat mieles-

tämme luotettavia. Tämä johtuu siitä, että kyselyyn pystyivät vastaamaan Savonlinnan 

Lady Linen sekä jäsenet että vuokrakorttilaiset. 

 

Kyselyyn oli vaativaa miettiä avoimia kysymyksiä, joilla olisimme saaneet selvitettyä 

enemmän asiakkaiden sitoutumisen syitä Savonlinnan Lady Lineen. Tutkimuskysy-

mykseemme saimme kuitenkin ratkaisun.  Asiakkaiden sitoutuneisuudesta saimme 

selville jäsensopimuksen keston, aikomuksen jatkaa jäsensopimusta sekä Lady Linen 

suosittelusta ystäville. Opinnäytetyömme ongelmakohdaksi muodostui kuitenkin sy-

vällisempi sitouttamisen tutkiminen, jota olisimme voineet tarkentaa teemahaastatte-

lulla. Teemahaastattelun avulla olisimme ehkä saaneet selville, pitävätkö asiakkaat 

jäsenyyttään pakkosidoksena.  Opinnäytetyössämme avoimeksi jäi, onko tyytyväinen 

asiakas sitoutuneempi kuin vähemmän tyytyväinen. Tähän emme saaneet tarpeeksi 

tarkkaa vastausta kyselyn tulosten perusteella. Kuten teoriassa käy ilmi, voidaan olet-

taa, että yleensä tyytyväinen asiakas on sitoutuneempi käyttämään jo tutun yrityksen 

palveluja ja vaihtaa näin ollen palvelujen tarjoajaa harvemmin. 

 

Opinnäytetyön prosessi 

 

Itse opinnäytteen työstäminen kesti mielestämme melko kauan. Aloitimme opinnäyte-

työn työstämisen ideapaperilla ja siitä etenimme suunnitelmaan, jonka esitys pidettiin 

toukokuussa 2009. Emme tehneet opinnäytetyötä kesän 2009 aikana lainkaan työssä-

olomme takia, koska aikataulujen yhteensovittaminen oli haasteellista. Edellisten asi-

oiden vuoksi työmme on ollut tekeillä melko kauan. Kaikkiaan opinnäytetyön tekemi-

nen oli työlästä, mutta toisaalta hyvin opettavainen kokemus. Käytännön tutkimus-

osuus teki työn mielenkiintoiseksi. Ajankohtaista tietoa kuntosalialasta ja etenkin kun-

tosalien jäsenyyksistä löytyi sanomalehdistä ja Internetistä. Erilaisiin lähteisiin olem-

me saaneet tutustua hyvinkin paljon ja se on välillä ollut raskasta, mutta näin olemme 

oppineet uusia tiedonhakutaitoja ja ennen kaikkea oppineet paljon uutta tietoa. Taitoa 
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ja kriittisyyttä olemme oppineet erilaisten lähteiden käytön suhteen. Opinnäytetyötä 

tehtäessä opimme pitkäjänteisyyttä. 

 

Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Mielestämme tärkeää on toteuttaa kävijäkyselyitä säännöllisesti, jotta saadaan tietoa 

onko yrityksessä tapahtunut kehitystä. Vastaavanlainen tutkimus voitaisiin suorittaa 

sen jälkeen, kun kehittämisehdotukset tämän opinnäytetyön pohjalta on mahdollisesti 

tehty. Kyselyn voisi toteuttaa sellaisista asioista, joita toimeksiantaja haluaisi tietää. 

Jatkotutkimusehdotuksena Lady Line voisi selvittää asiakkaiden halukkuutta hyvin-

vointipalvelujen lisäämiseen. Yrityksellä on jo käytössä infrasauna ja solarium sekä 

hierontatuolit, jotka voisivat saada enemmän käyttäjiä jos palveluita laajentaisi. Asi-

akkaat pääsisivät Savonlinnan Lady Lineen rentoutumaan nykyistä paremmin. Toisena 

jatkotutkimusehdotuksena Savonlinnan Lady Linen henkilökunnalle voitaisiin tehdä 

kysely, jossa kartoitettaisiin heidän työtyytyväisyyttään ja jaksamistaan töissä. Tutki-

muksen voisi toteuttaa haastattelututkimuksella, koska henkilökunta toimii erilaisissa 

tehtävissä, jolloin yhdenlaisella kyselylomakkeella voi olla hankala saada vastauksia. 
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  LIITE 1. Saate 

  Arvoisa Lady Linen asiakas 
 
 

Olemme Mikkelin Ammattikorkeakoulun Savonniemen 
kampuksen liiketalouden opiskelijoita. Kartoitamme 
opinnäytetyössämme asiakastyytyväisyyttä, jotta Lady 
Line voisi kehittää toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi. 

 
Toivomme, että Teillä on mahdollisuus vastata 

kyselyymme. Kyselyyn vastaaminen vie aikaanne 
muutaman minuutin. Vastaukset käsitellään 

nimettöminä ja luottamuksellisina. 
 

Täytetyn lomakkeen voitte palauttaa vastaanottoon 
30.9.2009 mennessä. Arvontalipun täyttämällä 

osallistutte arvontaan, jossa palkintona on yksi kuukausi 
ilmaista kuntoiluaikaa. 

 
Kiitämme vastauksistanne! 

 
Marianna Poutanen ja Emmi Sallinen 



LIITE 2. Asiakaskysely 1(5) 
 

 

Savonlinna 

 

ASIAKASKYSELY 

Olkaa ystävällinen ja vastatkaa rastittamalla omaa mielipidettänne vastaava vaihtoehto tai 
kirjoittamalla vastauksenne sille varattuun tilaan. 

 

Vastaajan taustatiedot 

 

Ikänne ___________ vuotta 

 

Mihin ryhmään kuulutte? 

o opiskelija   
o työelämässä 
o yrittäjä 
o kotiäiti 
o työnhakija/työtön 
o eläkeläinen 
o muu, mikä?__________________ 

 

Milloin olette liittynyt Lady Linen jäseneksi?  

kk_______/ vuosi________ 

 

Minkälainen sopimus teillä on? 

o 1 vuoden sopimus 
o 2 vuoden sopimus 
o olen vuokrakorttilainen 
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Jäsenyyden maksutapa 

o maksan itse jäsenyyteni 
o työnantaja tukee jäsenyyttäni 
o olen vuokrakorttilainen 

 

Minkälainen on mielestänne Lady Linen jäsenyyden hintataso? Verratkaa jäsenmaksua sillä 
saamiinne palveluihin. 

o edullinen 
o sopiva 
o liian korkea 

Kommenttejanne ja ajatuksianne jäsenmaksusta ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Kuinka tyytyväinen olette tällä hetkellä jäsenyyteenne? Ympyröikää asteikolta mielestänne 
sopivin vaihtoehto, 5= erittäin tyytyväinen, 1 = täysin tyytymätön 

Erittäin tyytyväinen    Täysin tyytymätön 

 5 4 3 2 1  

Kommenttejanne ja ajatuksianne jäsenyydestä ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Miksi käytätte Lady Linen palveluja? Mainitkaa itsellenne kolme tärkeintä syytä. 

o _______________________________________________________________________ 
o _______________________________________________________________________ 
o _______________________________________________________________________ 
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Kuinka usein käytätte Lady Linen palveluja? 

Kuntosali    Jumpat 

o 5-7 kertaa viikossa   ○   5-7 kertaa viikossa 
o 3-4 kertaa viikossa   ○   3-4 kertaa viikossa 
o 1-2 kertaa viikossa   ○   1-2 kertaa viikossa 
o harvemmin   ○   harvemmin 

Solarium    Sauna 

o 5-7 kertaa viikossa   ○   5-7 kertaa viikossa 
o 3-4 kertaa viikossa   ○   3-4 kertaa viikossa 
o 1-2 kertaa viikossa   ○   1-2 kertaa viikossa 
o harvemmin   ○   harvemmin 

Mitä mieltä olette Lady Linen palveluista? Arvioikaa alla olevia asioita asteikolla 5-1.  

5= kiitettävä…1= huono 

Yleiskuva                 kiitettävä                     huono 

Asiointi palvelutiskillä  5 4 3 2 1 

Sijainti   5 4 3 2 1 

Aukioloajat   5 4 3 2 1 

Auton pysäköinti  5 4 3 2 1 

Toimitilojen siisteys  5 4 3 2 1 

Kommenttejanne ja ajatuksianne edellä mainituista asioista __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Henkilökunta                kiitettävä                     huono 

Palvelualttius  5 4 3 2 1 

Ammattitaito   5 4 3 2 1 

Ystävällisyys   5 4 3 2 1 

Helposti lähestyttävä  5 4 3 2 1 

 

Kommenttejanne ja ajatuksianne henkilökunnasta ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Toiminta                 kiitettävä                     huono 

Palveluiden monipuolisuus        5 4 3 2 1 

Internet-sivut         5 4 3 2 1 

Ohjatut tunnit        5 4 3 2 1 

Tilojen toimivuus        5 4 3 2 1 

Tilojen riittävyys  

verraten asiakasmääriin        5 4 3 2 1 

Musiikin volyymi        5 4 3 2 1 

Palveluiden hinta-laatusuhde 5 4 3 2 1 

Kommenttejanne ja ajatuksianne toimintaan liittyvissä asioissa ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Oletteko suositellut Lady Linea ystävillenne/tuttavillenne? 

o kyllä 
o en 

Onko teillä aikomus suositella Lady Linea ystävillenne/tuttavillenne? 

o ehdottomasti 
o melko varmasti 
o ehkä 
o en 
o en osaa sanoa 

Jos vastasitte kieltävästi, niin miksi?_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Aiotteko jatkaa sopimustanne nykyisen jäsensopimuksen päätyttyä? 

o kyllä 
o en 
o en osaa sanoa 

Jos vastasitte kieltävästi, niin miksi? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Missä asioissa Lady Line voisi parantaa palveluitaan ja toimintaansa. Kertokaa kolme 
kehittämisideaa:  

o __________________________________________________________________________ 
o __________________________________________________________________________ 
o __________________________________________________________________________ 

 

Kiitämme vastauksistanne! Muistattehan osallistua arvontaan täyttämällä alla olevan 
lomakkeen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkaa tästä!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ARVONTALIPPU 

 

NIMI: ___________________________________________________________ 

PUH: ____________________________________________________________ 

 

 


