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____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat sähköalan yrityksen asia-

kastyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen. Lisäksi tavoitteena oli löytää asioita, joita 

kehittämällä yritys voisi jatkossa parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään. Tutki-

muksen osaongelmia oli selvittää 1) mistä asioista asiakastyytyväisyys yrityksessä 

muodostuu, 2) selvittää, mitä asioita asiakkaat kyseisessä yrityksessä arvostavat, 3) 

tuottaa kohdeyritykselle tietoa asiakastyytyväisyyden tämänhetkisestä tilasta ja 4) löy-

tää yritykselle palvelun kehityskohteita entistä paremman asiakastyytyväisyyden saa-

vuttamiseksi.  

 

Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa käsiteltiin asiakassuhdetta, asiakastyytyväi-

syyttä ja asiantuntijapalveluita. Teoreettisessa osuudessa käsiteltiin myös asiakastyy-

tyväisyystutkimusta teoreettisesta näkökulmasta. Osuus pohjautui vahvasti ammatti-

kirjallisuuteen. 

 

Asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimus-

menetelmänä oli sähköinen kyselylomake, jonka vastausten perusteella saatiin laajasti 

tietoa kohdeyrityksen asiakastyytyväisyydestä. Yrittäjä postitti kyselylinkin sisältävän 

kirjeen 84 asiakkaalleen. Asiakastyytyväisyyskyselyyn pystyi vastaamaan aikavälillä 

15.-30.6.2018. Vastauksia saatiin 28 kpl, joista kaikki hyödynnettiin tutkimusta teh-

dessä. Kyselyn vastausprosentti oli 33 %. 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että Tmi PeKesin asiakastyytyväisyys on erinomaisella ta-

solla. Suuria kehityskohteita ei vastausten perusteella löytynyt ollenkaan, vaan kaikki 

arvostelut asteikolla 1-4 olivat keskiarvoltaan yli 3,5. Asiakkaat olivat tyytyväisiä niin 

yrityksen hintatasoon, palveluun, yhteydenpitoon kuin työnjäljen laatuunkin. Myös 

avoimissa palautteissa yritystä kiiteltiin, ja yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki suo-

sittelisivat yritystä myös muille.  

 

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kohdeyrityksen toiminta on asiakaskes-

keistä ja yrityksessä on panostettu asiakastyytyväisyyteen. Lähtökohdat uudelle osa-

keyhtiölle ovat todella hyvät. 
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The subject of the thesis was to study the factors that influence the customer satisfac-

tion and the customer experience of the electricity company. In addition, the aim was 

to find things that, by developing the company, could further improve customer satis-

faction in the future. The problem with the research was to find out 1) what customer 

satisfaction in the company is about, 2) find out what the customers value in the com-

pany, 3) provide the target company with information on the current state of customer 

satisfaction, and 4) find the company's development targets for better customer satis-

faction. 

 

The theoretical part of the thesis focused on customer relationship, customer satisfac-

tion and expert services. The theoretical part also addressed customer satisfaction re-

search from a theoretical point of view. The share was strongly based on professional 

literature. 

 

The customer satisfaction survey was conducted as a quantitative survey and the re-

search method was an electronic questionnaire whose responses provided extensive 

information on the client's satisfaction with the target company. The entrepreneur 

mailed a letter with questionnaire link to 84 clients. The Customer Satisfaction Survey 

was able to respond to the term from 15 to 30 June 2018. 28 responses were received, 

all of which were used during the research. The response rate of the questionnaire was 

33%. 

 

The research showed that Tmi PeKes's customer satisfaction is at an excellent level. 

No major development targets were found at all, but all reviews on a scale of 1-4 were 

averages above 3.5. Customers were satisfied with the company's price level, service, 

communication and quality of workmanship. Even in open feedback, the company was 

praised and, with one exception, everyone would recommend the company to others 

as well. 

 

Based on the research it can be stated that the target company's operations are from 

clientele and the company has invested in customer satisfaction. The starting point for 

a new limited company is very good. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla selvittää Tmi 

PeKes -nimisen sähköalan yrityksen asiakastyytyväisyyden taso. Asiakastyytyväi-

syystutkimuksella kerättyjen tietojen pohjalta oli tarkoitus pystyä nimeämään yrityk-

sen vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet. Näiden tietojen avulla yrityksen toimintaa 

pystyttäisiin jatkossa kehittämään entistä asiakasystävällisempään suuntaan ja paran-

tamaan asiakastyytyväisyyden tasoa entisestään. Lähestyin itse kyseistä yritystä tie-

dustellen tarvetta asiakastyytyväisyystutkimukselle. Yrittäjä innostui ideasta heti, 

koska yritykselle ei oltu koskaan aiemmin tehty mitään samankaltaista tutkimusta. 

Loin kyselyn verkkoon e-Lomakkeella, ja kyselylinkki toimitettiin yrittäjän toimesta 

84 asiakkaalle 15.6.2018. Kyselyyn pystyi vastaamaan 15.6.-1.7.2018 välisenä aikana. 

Kyselyyn saatiin 28 vastausta, jolloin kyselyn vastausprosentti oli 33,3 %.  

Opinnäytetyön toisessa luvussa eli teoriaosan alussa käsitellään asiakassuhdetta. Sel-

vitetään, mitkä ovat tulevaisuuden asiakkaan tarpeet ja mitkä asiat varmistavat asia-

kaspalvelun onnistumisen. Lisäksi kerrotaan mitkä tekijät varmistavat asiakaskoke-

muksen onnistumisen, ja millainen asiakaskokemus johtaa asiakastyytyväisyyteen 

sekä miksi yrityksen kannattaisi ehdottomasti pyrkiä varmistamaan onnistunut asia-

kaskokemus. Ensimmäisessä luvussa pohditaan myös asiakassuhdemarkkinoinnin 

merkitystä sekä asiakkaan arvoa yritykselle. 

Kolmannessa luvussa perehdytään paremmin asiakastyytyväisyyden teoriaan. Selvite-

tään, mitkä tekijät vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen ja millä eri tavoilla asiakastyy-

tyväisyyttä voidaan seurata. Toisessa luvussa käsitellään myös asiakastyytyväisyys-

tutkimuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Asiantuntijuuteen ja asiantuntijapalveluihin liittyvää teoriaa käydään läpi luvussa 4. 

Luvussa kerrotaan mitkä ovat asiantuntijayrityksen menestyksen eri mittarit sekä 

mitkä tekijät muodostavat asiantuntijayrityksen kilpailukyvyn muita saman alan yri-

tyksiä vastaan. Luvussa selvitetään myös onnistuneen asiantuntijapalvelun muodosta-

vat tekijät. 

 

Opinnäytetyön viidennessä luvussa esitellään tarkemmin tehtyä asiakastyytyväisyys-

tutkimusta. Luvussa esitellään tutkimusongelma, tutkimusmenetelmä ja toteutustapa. 
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Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimus-

menetelmällä luomalla kyselylomake internetiin. 

 

Kuudennessa luvussa käydään tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset läpi 

kohta kohdalta. Työn lopussa luvussa 7 on yhteenveto työstä ja samassa luvussa esi-

tellään myös asiakastyytyväisyystutkimuksen myötä tehdyt johtopäätökset.  

  

Toimeksiantajayritykseni Tmi PeKes on vuonna 2013 perustettu yhden miehen yritys, 

jonka toimiala on sähköasennus. Yritys toimii pääasiassa Sastamalan alueella. Yrittä-

jänä toimii Pekka Keskinen. Yritys tarjoaa sähköasennuspalveluita laidasta laitaan 

pääasiassa kotitalouksille, mutta suorittaa pienempiä asennustöitä myös yrityksille. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen ajankohta oli nyt erinomainen, sillä Keskinen siirsi 

kesäkuussa 2018 Tmi PeKesin toiminnan osakeyhtiömuotoiseksi, ja mukaan osakeyh-

tiöön tuli myös toinen saman alan yrittäjä. Toimialaan ja palvelutarjontaan lisättiin 

sähköasennuksen lisäksi myös korjausrakentaminen. Oli erittäin hyödyllistä saada tie-

tää, mikä oli asiakastyytyväisyyden taso ennen osakeyhtiötoiminnan aloitusta. Jat-

kossa sitä voidaan tarvittaessa tutkimustulosten pohjalta parantaa ja seurata, ettei asia-

kastyytyväisyys huonone uuden yritysmuodon myötä.  

2 ASIAKASSUHDE 

2.1 Asiakas ja asiakaspalvelu 

Ostava ja maksava asiakas on yritykselle toiminnan edellytys. Tämän vuoksi asiakasta 

tulisi arvostaa yrityksen toimintaprosesseissa, jolloin hyödyn saavat sekä yritys että 

asiakas. Yrityksen ja asiakkaan välinen kumppanuussuhde korostuu nykyään perintei-

sen myyjä ja ostaja -asetelman sijaan, ja asiakaskeskeisyys on selviytymisen edellytys. 

Asiakas tulee olemaan entistä vaativampi, kriittisempi ja vähemmän uskollinen infor-

maatioyhteiskunnan kehittyessä. Enää pelkkä halpa hinta ei riitä, vaan sen lisäksi asia-

kas vaatii myös laadukasta asiakaspalvelua. (Aarnikoivu 2005, 13-14.) 
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Asiakkaan ja asiakaspalvelijan välistä kohtaamista, jossa asiakaspalvelija ilmentää toi-

minnassaan yrityksen arvoja ja suhdetta asiakkaaseen, kutsutaan asiakaspalveluksi. 

Toiminnan asiakaslähtöisyys vaikuttaa kohtaamisen onnistumiseen ja asiakaslähtöi-

syyden toteutuminen edellyttää yrityksen sitoutumista asiakaskeskeisyyden arvoon. 

Asiakaslähtöisyyden edellytys on myös asiakasläheisyyden toteutuminen, joka niin 

ikään kumpuaa asiakaskeskeisyydestä. Asiakaslähtöisyys puolestaan tarkoittaa yrityk-

sen asiakkaita koskevaa tietopääomaa, jota yritys kartuttaa aktiivisesti monipuolisia 

tiedonkeruukanavia hyödyntäen. (Aarnikoivu 2005, 16.) (Kuvio 1.) 

 

 

Kuvio 1. Keskeiset käsitteet (Aarnikoivu 2015, 17). 

 

Nykyisessä ja etenkin tulevassa markkinatilanteessa yrityksen on tärkeää ymmärtää, 

että kilpakumppaneista voidaan positiivisesti erottautua asiakaspalvelun avulla. Hyvää 

asiakaspalvelua ei ole kilpailijan varastettavissa, vaikka lähes kaikki muu yritystoi-

minnassa onkin kilpailijoiden toimesta kopioitavissa. (Aarnikoivu 2005, 19.) 

 

Sähköasennusalan työt suoritetaan asiakkaan kotona, jolloin asiakaspalvelun merkitys 

korostuu. Toisen ihmisen omassa kodissa tapahtuvassa työssä tulee noudattaa 
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hienotunteisuutta, ollaanhan silloin toisen ihmisen yksityisimmällä alueella. Luotetta-

vuuden ja ammattitaidon osoittaminen sekä ammatillinen asiakkaan lähestyminen ovat 

avaintekijöitä sähköasentajan onnistuneessa asiakaspalvelussa. Mikäli asiakas on pai-

kalla työtä suoritettaessa, olisi työn ohella hyvä myös keskustella asiakkaan kanssa 

yleismaailmallisista asioista – kun asiakkaalla on hyvä olla tilanteessa, luottamus säh-

köasentajaan kasvaa huomaamatta. On mukavampi kutsua kotiinsa uudelleen henkilö, 

jonka kanssa keskustelut onnistuivat edellisellä kerralla ongelmitta. Toisaalta taas hen-

kilöä, jonka kanssa ei keksi mitään puhuttavaa ja jonka kanssa oleminen on suorastaan 

vaivaannuttavaa, ei tee mieli kutsua käymään toista kertaa. 

2.2 Asiakaskokemus 

Asiakkaan yrityksen toiminnasta muodostamaa kohtaamisten, mielikuvien ja tuntei-

den summaa kutsutaan asiakaskokemukseksi. Tunteet ja alitajuisesti tehdyt tulkinnat 

vaikuttavat asiakaskokemukseen vahvasti eikä asiakaskokemus näin ollen ole ratio-

naalinen päätös vaan kokemus. Yritykset voivat valita, millaisia kokemuksia ne halua-

vat asiakkailleen luoda, mutta eivät pysty täysin päättämään, millainen asiakaskoke-

mus asiakkaalle syntyy. (Kortesuo & Löytänä 2011, 7.) 

 

Asiakaskokemusta voidaan johtaa luomalla asiakkaille merkityksellisiä kokemuksia. 

Täten voidaan maksimoida yrityksen asiakkailleen tuottama arvo, jonka myötä myös 

yrityksen tuotot lisääntyvät. Asiakaskokemusta eivät luo pelkät asiakaspalvelijat, vaan 

kokemukseen vaikuttaa koko yrityksen toiminta. Esimerkiksi IT-osasto on olennai-

sessa osassa asiakaskokemuksen luomisessa, sillä ilman toimivia järjestelmiä on haas-

tavaa palvella asiakkaita. Erilaiset asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmät sekä 

asiakkaiden kuuntelu- ja palautteenhallintajärjestelmät ovat Customer experience ma-

nagement- (CEM) eli asiakaskokemuksen johtamisaktiviteetteja, ja olennaisia työvä-

lineitä asiakaskokemusten luomisessa ja seurannassa. Ennen kaikkea asiakaskoke-

muksen johtaminen on strateginen ajattelutapa, joka mahdollistaa myös uudentyyppi-

set kilpailuedut. (Kortesuo & Löytänä 2011, 7-12.) 

 

Nykymaailmassa peruspalvelu ei yksistään enää riitä kilpailuedun tai erottautumisen 

luomiseen, ja asiakkaan odotusten ylittäminen onkin keskeinen osa 
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asiakaskokemuksen johtamista. Odotukset ylittävä kokemus voidaan jakaa ydinkoke-

mukseen, laajennettuun kokemukseen ja odotukset ylittäviin elementteihin. Ydinko-

kemus on kaiken perusta, eli yksinkertaisemmillaan asiakkaalle tuotteen tai palvelun 

ostamisesta muodostuva hyöty ja arvo. Olennaista asiakaskokemuksen johtamisessa 

on puolustaa ydinkokemusta. On varmistettava, että yritys pystyy aina ja kaikissa olo-

suhteissa tuottamaan ydinkokemuksen. Ydinkokemuksen on oltava kunnossa ennen 

kuin yritys voi tuottaa odotukset ylittäviä kokemuksia. (Kortesuo & Löytänä 2011, 

33.) 

 

Laajennettu kokemus on seuraava askel kohti odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia. 

Laajennettu kokemus tarkoittaa sitä, että kokemukseen tuodaan jotain, joka lisää yri-

tyksen tuotteen tai palvelun arvoa asiakkaalle. Se koostuu kahdesta elementistä, jotka 

ovat edistäminen ja mahdollistaminen. Asiakaskokemuksen laajentumista ydinkoke-

muksen ulkopuolelle edistetään tuomalla ydinkokemukseen sitä suoraan parantavia 

elementtejä. Mahdollistamisessa kokemusten luomiseen tuodaan elementtejä, jotka 

puolestaan parantavat sitä välillisesti eli jonkun toisen elementin kautta. Kun ydinko-

kemus on laajentunut, voidaan siihen lisätä odotukset ylittäviä elementtejä ja näin saa-

vuttaa odotukset ylittävä kokemus. (Kortesuo & Löytänä 2011, 34.) 

 

Yleisen teorian mukaan asiakastyytyväisyys on neutraali, kun asiakkaan ennakko-odo-

tukset vastaavat toteutunutta kokemusta. Asiakkaan ennakko-odotusten ollessa pie-

nemmät kuin toteutunut kokemus he saavat positiivisen vahvistuksen, ja tällöin asia-

kastyytyväisyys on huipussaan. Jos taas asiakkaan ennakko-odotukset ovat suuremmat 

kuin toteutunut kokemus, he saavat negatiivisen vahvistuksen ja ovat väistämättä tyy-

tymättömiä. (Pitt & Tucker 2011.) Asiaa on havainnollistettu kuviossa 2, joka on tehty 

edellä mainitun teoria-aineiston pohjalta. 
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Kuvio 2. Asiakastyytyväisyyden malli. 

 

Tmi Pekesin tyylisessä yrityksessä, jossa ainoastaan kirjanpito on ulkoistettu ja yrittäjä 

itse vastaa jokaisen muun osa-alueen tehtävistä, on toisaalta helpompi luoda asiak-

kaalle odotukset ylittävä asiakaskokemus. Välikäsiä tai yksittäisen osaston asiakaspal-

velun epäonnistumisen vaaraa ei tällöin ole. Toisaalta myöskään niin kovaa onnistu-

misen painetta ei synny, koska ympärillä ei ole siihen kannustavaa työryhmää. On siis 

toisaalta suurempi kiusaus tehdä vain sen verran kuin on pakko, eikä yrittää ihan pa-

rastaan. 

 

Sähköasentajan työssä ydinkokemus asiakkaalle on esimerkiksi tilanne, jossa asiak-

kaan talossa ovat kaikki sähköt poikki. Asiakas soittaa sähköasentajalle tilatakseen hä-

net palauttamaan sähköt taloon. Sähköasentaja saapuu paikalle, toteaa vian ja korjaa 

sen. Laajennettu kokemus syntyy esimerkiksi, kun sähköasentaja vian korjattuaan tar-

joutuu tarkastamaan talon sähkölaitteiden ja -johtojen kunnon sekä nykyaikaisuuden. 

Sähköasentaja saa aikaan odotukset ylittävän kokemuksen esimerkiksi suosittelemalla 
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tarkastuksen pohjalta asiakkaan elämää helpottavia sähköratkaisuja taloon. Näin pie-

nillä asioilla sähköasentaja pystyy parhaimmillaan kasvattamaan myyntiään ja myy-

mään etukäteen myös seuraavaa asennuskertaa. 

2.3 Asiakassuhdemarkkinointi 

Nykyään asiakassuhteisiin panostaminen on tullut markkinoinnin keskeiseksi ajattelu-

tavaksi, vaikka jo ennenkin viisaat markkinoijat ovat osanneet huolehtia hyvistä asi-

akkaistaan. Asiakassuhteiden systemaattiseen luomiseen, ylläpitämiseen ja hyödyntä-

miseen kiinnitetään yrityksissä nyt entistä enemmän huomiota. Markkinointi on nyky-

ään yksilöllisempää, jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaan kanssa. Tämä on asiakassuhde-

markkinointia, jonka lähtökohtana on arvon tuottaminen asiakkaille, asiakkuuksien 

kannattavuus ja molempien osapuolten tyytyväisyys. Asiakassuhdemarkkinoinnilla 

yritys luo, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteitaan jatkuvasti. (Bergström & Leppänen 

2014, 353.) 

 

One-to-one- eli täsmämarkkinointi on usein asiakassuhdemarkkinoinnin tavoite. Täs-

mämarkkinointi tarkoittaa tarjooman ja markkinointiviestinnän kohdistamista ja rää-

tälöintiä erilaisena eri segmenteille ja jopa yksittäisille asiakkaille. Mikäli asiakasryh-

män sisällä tarpeet ovat hyvin samantyyppiset, tyydyttää sama tarjooma tällöin asiak-

kaita eikä viestintää tällöin kannata yksilöllistää. (Bergström & Leppänen 2014, 354.) 

 

Kun asiakassuhdetta hoidetaan hyvin, pysyvät yritys sekä sen tuotteet ja palvelut asi-

akkaan mielessä myös ostojen välillä. Kilpailijat jäävät suhteen ulkopuolelle, koska 

asiakassuhdemarkkinointi on luonteeltaan kahdenkeskistä: lehti- ja tv-mainonnasta 

kilpailijat saavat helposti tiedon yrityksen asiakkailleen tekemistä tarjouksista, mutta 

asiakassuhdemarkkinoinnin kautta tieto ei ole heille niin helposti saatavilla. Kun mark-

kinointitoimet ovat kohdistettu oikein ja eriytetty eri segmenteille, tuottavat ne parem-

man tuloksen vähemmällä rahalla. Asiakkaan huomio siirtyy pitkäaikaisissa asiakas-

suhteissa hinnoista laatuun ja palveluun eli kanta-asiakkaat saattavat olla valmiita 

maksamaan enemmän kuin kerta-asiakkaat. Lisäksi tyytyväiset asiakkaat markkinoi-

vat yrityksen puolesta suosittelemalla yritystä ja sen tuotteita myös muille. (Bergström 

& Leppänen 2014, 354.) 
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Asiakassuhdemarkkinoinnin toimenpiteet ovat asiakasryhmäkohtaisia, joten ensin tar-

vitaan tietoa uusista ja nykyisistä asiakkaista. Tietoa kerätään sekä yrityksen ulkopuo-

lelta että yrityksen omista tietovarastoista. (Bergström & Leppänen 2014, 355.) Yksi 

tapa tiedonkeruuseen on asiakkaille tehtävä kysely. Ennen kyselyn toteuttamista tulee 

miettiä mitä tietoa asiakkaista tarvitaan, kerätäänkö tietoa yritys-, kotitalous- vai yksi-

lötasoisesti, miten tarvittavat tiedot saadaan, missä muodossa ne halutaan, mihin niitä 

aiotaan käyttää, keille ne ovat saatavilla, miten niitä päivitetään ja paljonko tiedon 

hankkiminen maksaa. 

 

Sähköalalla asiakassuhdemarkkinointi on tärkeää. Sähköasennuspalveluita tarjoavia 

yrityksiä on paljon, joten oleellinen kilpailuetu on nimenomaan yrityksen tarjoama 

asiakaspalvelu ja työn laatu. Tieto asiansa osaavasta ja työt sovitusti hoitavasta asen-

tajasta liikkuu nopeasti asiakkaalta toiselle, mikä on markkinointikeinoista tehokkain. 

On siis tärkeää luoda asiakkaille kokemuksia, jotka ovat ylitse kilpailijoiden. Tmi Pe-

Kes omalta osaltaan osoittaa tämän pitävän paikkaansa, sillä yritys ei ole koskaan mai-

nostanut itseään lehdissä, tv:ssä, radiossa tai edes sosiaalisessa mediassa. Koko asia-

kaskunta on hankittu tarjoamalla asiakkaille laadukasta, ystävällistä ja aikataulussa 

pysyvää palvelua, jonka kautta sana on lähtenyt leviämään ja asiakaskunta laajentunut 

nykyiselleen. 

2.4 Asiakkaan arvo yritykselle 

Tyypillisimmin asiakkaina pidetään joko tarjoamaa varsinaisesti käyttäviä loppuasiak-

kaita tai suoraan itsestämme seuraavaa asiakasryhmää eli heitä, joille olemme tottuneet 

suoraan myymään. Jotta uutta arvoa voitaisiin luoda, on olennaista ymmärtää, että 

asiakaskunta voi olla turhankin annettuna otettu, eikä sen perusoletusta ole kyseen-

alaistettu vuosikymmeniin. (Tuulenmäki 2012.) 

 

Asiakkaista voidaan löytää uutta arvoa omalta toimialalta tai muilta toimialoilta, sekä 

nykyisistä asiakkaista että ei-asiakkaista eli heistä, jotka eivät tällä hetkellä käytä ol-

lenkaan toimialan palveluita. Nykyiset asiakkaat voidaan jaotella useilla eri tavoilla, 

kun etsitään uuden arvon luomisen mahdollisuuksia palvelun kehittämisen kautta. Eri 
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asiakasryhmillä eli segmenteillä on erilaisia tarpeita. Keskittymällä erityisesti johon-

kin ryhmään on mahdollista luoda uutta merkittävää arvoa, jota ei keskivertopalvelu 

pysty tyydyttämään. Useimmin käytetty tapa luokitella asiakkaat lienee heidän jaka-

minen demografisin perustein, eli esimerkiksi asuinpaikan, sukupuolen tai iän mu-

kaan. Tarkoitusperänä on se, että tiettyyn segmenttiin kuuluvat asiakkaat haluavat tar-

joamalta keskimäärin eri asioita kuin joku toinen segmentti. (Tuulenmäki 2012.) 

 

Arvoa voi löytyä ajattelemalla nykyisiä asiakkaita eri tavalla. Strategisen tason uutta 

arvoa asiakkaalle syntyy, kun tiedetään, miten asiakkaan tuloksellisuutta tai tehok-

kuutta mitataan. Täten pystytään auttamaan asiakasta kehittymään noita mittareita vas-

ten (Tuulenmäki 2012). Jokaisessa kohtaamisessa yritys tuottaa asiakkailleen arvoa. 

Arvon määrä saattaa vaihdella kohtaamisesta toiseen, mutta kasvaa parhaimmillaan 

sitä mukaa kun kohtaamiset toistuvat. Yrityksellä on kohtaamisissa mahdollisuus kar-

tuttaa tietoa asiakkaan tarpeista ja hyödyntää tätä tietoa seuraavissa kohtaamisissa. 

Asiakasarvoa syntyy myös asiakassuhteen kestäessä ja syvetessä esimerkiksi luotetta-

vuuden muodossa. (Kortesuo & Löytänä 2011, 31.) 

 

Sähköalalla asiakkaiden tarpeissa ei esiinny juurikaan eroja esimerkiksi demografisten 

tekijöiden pohjalta. Sähköasennuspalveluita tarvitsee lähes jokainen ihminen elä-

mänsä varrella erilaisissa tilanteissa, ja palveluiden sisältö on hyvinkin samankaltaista 

kaikenikäisille ja eri puolilla asuville ihmisille. Arvokkaimpia asiakkaita sähköalan 

yrityksille ovat vakituiset asiakkaat, jotka käyttävät saman yrityksen palveluita kerta 

toisensa jälkeen. Sähköasennuspalveluiden tarve on jatkuvaa, joten vakioasiakkaan 

arvo on tällöin suuri. 
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3 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

3.1 Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

 

Kuvio 3. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

 

Asiakkaan odotusten ja niiden toteutumisen välinen vertailu määrittää asiakkaiden tyy-

tyväisyystason (Kursunluoglu 2014, 529). Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia teki-

jöitä on havainnollistettu kuviossa 3, joka on tehty Bergström & Leppänen 2014 sivun 

372 pohjalta. Asiakkaan tyytyväisyys lähtee henkilökontaktista: kun asiakas huomaa 

tarpeen sähköasentajalle, hän haluaa tavoittaa tämän helposti. Tämä mahdollistetaan 

tarjoamalla useita erilaisia lähestymistapoja: sähköposti, tekstiviesti, kotisivujen yh-

teydenottolomake ja puhelinnumero. Asiantuntemus ja palvelutapa ovat myös avain-

asemassa – osoittaako sähköasentaja jo ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ole-

vansa kyvykäs selvittämään asiakkaan sähköongelman ja vastaako asiakkaan yhtey-

denottoon töykeä vai ystävällinen asentaja. 

 

Sähköasentajilla on lähes poikkeuksetta mukanaan sähköosia kuten pistorasioita, joh-

toja, sulakkeita ja polttimoita sekä muita tarvikkeita. Mikäli asentajan asentama osa 

rikkoutuu melko pian asennuksen jälkeen tai osoittautuu muuten huonolaatuiseksi tai 

kohtuuttoman vaikeakäyttöiseksi, asiakkaan tyytyväisyys laskee. Asentajien kannattaa 
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osoittaa ammattitaitoaan myös valitsemalla käyttöönsä laadukkaat tarvikkeet ja väli-

neet, jotka osaltaan vahvistavat asiakkaan tyytyväisyyttä. 

 

Myös tukijärjestelmien toiminta on oleellisessa osassa asiakastyytyväisyyden muo-

dostumisessa. Moni asiakas etsii nykyään palveluita internetistä, ja mikäli sivuja ei 

löydy ollenkaan, jää kyseinen yritys mahdollisesti kokonaan ulkopuolelle valintapro-

sessissa. Myös toimimattomat tai hyvin seikkaperäiset internetsivut ovat luotaantyön-

täviä. Laskun kohtuuton odotusaika saattaa myös joillekin asiakkaille aiheuttaa tyyty-

mättömyyttä ja saada heidät tuntemaan, ettei yritys ehkä hoida muitakaan asioitaan 

tunnollisesti. Mikäli yrityksen työllä ei ole minkäänlaista takuuta, se ei houkuta asia-

kasta käyttämään yrityksen palveluita ja toisaalta myös aiheuttaa lähtökohtaisesti jo 

epäilyitä yrityksen kyvystä hoitaa sovitut asiat laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Teh-

dyllä työllä tulisikin olla jonkinlainen tyytyväisyystakuu, jotta asiakaskin olisi tyyty-

väinen. 

 

Palveluympäristö sähköalalla on asiakkaan koti. Tällä alalla palveluympäristö ei si-

nänsä siis muodosta osaa asiakastyytyväisyydestä, mutta siellä käyttäytyminen puo-

lestaan vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Sähköasentajan jättäessä työn tehtyään ros-

kat ja tavarat siivoamatta, hän antaa itsestään mistään piittaamattoman kuvan eikä 

tunnu kunnioittavan asiakkaan kotia ja yksityisyyttä. Sähköasentajan tulisikin aina 

muistaa olevansa toisen ihmisen kotona ja käyttäytyä sen mukaisesti. Lisäksi turvalli-

suudesta tulee aina huolehtia ja mahdolliset tapaturmat sekä sähköpalot ja muut mah-

dolliset vaarat tulee ehkäistä parhaansa mukaan asiakkaan omaisuuden turvaamiseksi. 

3.2 Asiakastyytyväisyyden seuranta 

Asiakassuhteiden ja toimenpiteiden tulosten jatkuva seuranta on edellytys asiakkuuk-

sien säilyttämiselle ja kehittämiselle. Asiakassuhteen kehityksessä seurataan asiakas-

tyytyväisyyttä, asiakaskannattavuutta ja asiakasuskollisuutta. Seuranta on helpompaa, 

kun asiakassuhdemarkkinoinnin tavoitteet on oikein asetettu. Kun tarvitaan syvälli-

sempää tietoa, voidaan toteuttaa kertatutkimus. Yleensä asiakastyytyväisyyttä seura-

taan jatkuvasti, jotta tyytyväisyyden kehitys on tiedossa pitemmällä tähtäimellä ja pys-

tytään ajoissa reagoimaan tarvittaviin muutoksiin. Tällöin yritys ei menetä asiakkaita, 
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koska reagointi on nopeaa. Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata spontaanin palaut-

teen ja tyytyväisyystutkimusten avulla sekä suosittelumäärän perusteella. (Bergström 

& Leppänen 2014, 370.) 

 

Asiakkailta tulevat kiitokset, moitteet, valitukset, toiveet ja kehitysideat ovat spontaa-

nia palautetta. Yrityksen kannattaakin kannustaa asiakkaita antamaan palautetta ja teh-

tävä se heille mahdollisimman helpoksi esimerkiksi palautelomakkeiden tai palaute-

puhelimen avulla – mitä enemmän palautekanavia, sen parempi. Tyytyväisyystutki-

muksissa selvitetään yrityksen ja tuotteiden toimivuus suhteessa asiakkaan odotuksiin, 

ja ne kohdistetaan yrityksen nykyiseen asiakaskuntaan. Kokemusten lisäksi pitäisi mi-

tata myös asiakkaan odotuksia ja niiden toteutumista, sillä ostomäärä ei aina kerro tyy-

tyväisyydestä: asiakas voi ostaa tuotetta myös vain siksi, ettei tiedä paremmista vaih-

toehdoista. Tällöin asiakkaan menettäminen toiselle yritykselle on mahdollista, koska 

asiakas ei olekaan varsinaisesti sitoutunut yritykseen tai tuotteeseen ja saattaa siirtyä 

toiseen vaihtoehtoon heti kun saa sellaisen tietoonsa. (Bergström & Leppänen 2014, 

371-372.) 

3.3 Asiakastyytyväisyystutkimus 

Asiakastyytyväisyystutkimus on tehokas työkalu, kun halutaan tietää mitä asiakas ajat-

telee ja odottaa (Rampersad 2001, 343). Asiakastyytyväisyystutkimus mittaa koko-

naistyytyväisyyttä ja tyytyväisyyttä osa-alueittain eli yksittäisten tuotteiden, tuoteryh-

mien, osastojen, hinnoittelun, laadun, asiakaspalvelun ja oman yhteyshenkilön toimin-

nan osalta. Tutkimuksen avulla voidaan mitata tyytyväisyyden astetta ja luokitella asi-

akkaat erilaisiin ryhmiin tyytyväisyysasteen perusteella. 

 

Kiinnostavimpia kaikista tyytyväisyysasteista ovat ääriryhmät eli erityisen tyytyväiset 

ja erityisen tyytymättömät asiakkaat. Erityisen tyytymättömät asiakkaat eivät yleensä 

valita suoraan yritykselle, vaan sen sijaan he kirjoittavat yleisönosastoon tai keskuste-

lupalstoille, kertovat monille tyytymättömyydestään ja lopettavat asiakassuhteensa 

yleensä nopeasti. Erityisen tyytyväiset asiakkaat taas ovat herkästi antamassa pa-

lautetta ja kertovat muillekin poikkeuksellisen hyvästä palvelusta. Jotta yritys osaisi 
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säilyttää asiakkaiden arvostamat ja hyväksi kokemat tuotteet, palvelutavat ja henkilös-

tön, on tämän palautteen saaminen tärkeää. (Bergström & Leppänen 2014, 372.) 

 

Yksittäisestä tutkimuksestakin on toki apua kokonaistilanteen kartoittamisessa, mutta 

olisi myös tärkeää, että tutkimus toistettaisiin samoilla mittareilla riittävän usein tulos-

ten ja kehityksen vertailun mahdollistamiseksi. Yleinen ongelma tutkimuksissa on, 

että kysymykset asetetaan sen mukaan mitä on kiva tietää, eikä sen mukaan mitä stra-

tegisesti tarvitsisi tietää (Katcher 2003). 

 

Oikein toteutettu asiakastyytyväisyyskysely voi tarjota runsaasti tietoja, jotka liittyvät 

suoraan organisaation strategiseen suunnitelmaan. Väärin toteutettuna tällaiset tutki-

mukset antavat mielenkiintoisia mutta yritykselle hyödyttömiä tietoja. (Katcher 2003.) 

Seuraavana luetellaan yleisimpiä syitä sille, miksi asiakastyytyväisyyskyselyt eivät 

tuota strategista arvoa yritykselle. 

 

• Asiakastutkimuksia pidetään pelkästään suorituskyvyn arviointityökaluna. Johtami-

sen tulisi keskittyä keskeisempiin kysymyksiin kuten yrityksen tuotteisiin, palveluihin 

ja kulttuuriin asiakkaiden tyytyväisyyden parantamiseksi, ei niinkään koulutukseen ja 

työntekijöiden motivoimiseen paremman palvelun saavuttamiseksi. 

 

• Väärät ihmiset on vastuutettu tulosten arviointiin ja niihin reagoimiseen. Asiakastyy-

tyväisyys on olennaisen tärkeä kaikille yrityksille, mutta asiakastyytyväisyystietojen 

keräämistä ja tulkintaa usein delegoidaan yrityksen alemmille tasoille. Alemmilla ta-

soilla työskentelevät henkilöt eivät pysty arvioimaan tuloksia strategisesta näkökul-

masta eivätkä pysty toteuttamaan organisaatiossa laajoja muutoksia, joita mahdolli-

sesti kyselyjen vastausten pohjalta tarvittaisiin. 

 

• Kysely pidetään vain kyselyn vuoksi, ei siksi että siitä otettaisiin opiksi. Aivan liian 

usein asiakastyytyväisyyskyselyn tiedot analysoidaan ja läpikäydään, mutta unohde-

taan ne täysin sen jälkeen eikä tehdä muutoksia toimintatapoihin. (Katcher 2003.) 

 

Katcher (2003) on kirjoittanut seitsemän yleistä ohjeistusta, joiden avulla yritys voi 

luoda hyödyllisen, strategista suunnittelua avustavan asiakastyytyväisyystutkimuksen: 
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1. Luo selkeät, määrälliset, strategisiin suunnitelmiin liittyvät tavoitteet. 

Asiakkaiden ajatuksia yrityksen tuotteista tai palveluista selvittävällä kyselyllä 

ei ole strategista tarkoitusta. Kysely tulisi kehittää miettimällä erityistavoit-

teita: esimerkkinä lääkeyhtiö, jonka tavoite voisi olla kustannustehokkaasti ul-

koistaa tietokonepalvelut pitämällä kulut edellisvuoden tasolla ja saavuttaa vä-

hintään 85 % asiakastyytyväisyys. Tätä voitaisiin lähteä lähestymään seuraavin 

tavoin: Arvioidaan nykyisen tietokonepalveluiden myyjän tehokkuus suoritta-

malla sisäinen asiakastyytyväisyystutkimus, jolla määritetään, onko 85 % 

työntekijöistä tyytyväisiä nykyisiin käytössä oleviin palveluihin. Mikäli tyyty-

väisiä työntekijöitä on alle 85 %, valvotaan nykyisen myyjän kanssa tehdyn 

sopimuksen rangaistusprovisioita ja tunnistetaan parannuksia, joita pitää tehdä 

kuluvan verovuoden sisällä. Jos taas 85 % työntekijöistä on tyytyväisiä, jatke-

taan samalla tavalla ja kenties uusitaan myyjän sopimus seuraavanakin vuonna. 

 

2. Ota ylin johto mukaan tutkimukseen. 

Jos ylin johto ei omaksu prosessia, tulokset ovat vähäisiä. Tutkimus onnistuu 

vain, jos ylin johto on mukana määrittämässä sen tavoitteita, valvomassa siitä 

saatuja tietoja, tulkkaamassa sen tuloksia ja aktiivisesti toteuttamassa ratkai-

suja. 

 

3. Varmista kyselyn olevan tehty asiakasnäkökulmasta. 

Johto saattaa haluta tietää teknisistä vaatimuksista, joita asiakkaat näkevät seu-

raavalle vuodelle, kun taas asiakkaiden mielestä tärkeämpiä ovat esimerkiksi 

toimitusaika ja takuut. Tällaiset asiat tulee myös sisällyttää tutkimukseen, ja 

sen tulee antaa asiakkaille mahdollisuus ilmaista sekä positiiviset että negatii-

viset mielipiteensä. On muutama tapa tunnistaa asiat, jotka ovat tärkeydeltään 

avainasemassa asiakkaille: Suorittaa esitutkimushaastatteluita asiakkaille ja 

kysyä tietyltä joukolta, mistä he erityisesti pitävät ja eivät pidä tuotteissa ja 

palveluissa joita yritys tarjoaa tai kysyä etulinjan työntekijöiltä heidän mielipi-

dettään, koska heillä saattaa olla parempi näkemys asiakkaan huolista kuin 

ylimmällä johdolla. 

 

4. Tee kaikkesi kannustaaksesi asiakkaita vastaamaan. 
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Jos et saa tarpeeksi vastauksia, ylin johto käyttää enemmän aikaa kerätyn tie-

don luotettavuuden kyseenalaistamiseen kuin asiakastyytyväisyyden paran-

nustoimenpiteiden miettimiseen. On muutama tapa, joilla vastausprosenttia 

voidaan kasvattaa: Käytä useita metodeja – jotkut asiakkaat vastaavat mie-

luummin paperilla ja toiset verkossa, joten kannattaa tarjota molemmat vas-

taustavat. Tarjoa kannuste – vastaamalla tutkimukseen asiakas esimerkiksi 

osallistuu arvontaan, lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tai saa alennuksen yrityk-

sen tuotteista. Ylikommunikoi – lähetä personalisoituja kirjeitä toimitusjohta-

jalta tai muulta korkea-arvoiselta henkilöltä yrityksestä kertoen, että tutkimus 

saapuu lähiaikoina ja heidän panoksensa on tärkeä, lähetä muistutuksia, soita 

heille jotka eivät ole määräaikaan mennessä vastanneet. Personalisoi tutkimus 

– asiakkaat eivät halua kahlata lukuisten merkityksettömien kysymysten läpi. 

Koosta tutkimus kysymyksistä, jotka ovat asiakkaalle merkityksellisiä. Esi-

merkiksi johtajilta ei kannata kysyä päivittäisistä asioista ja etulinjan kontak-

teilta ei kannata kysyä pitkän aikavälin hankintasuunnitelmista. Tee vastaami-

sesta asiakkaille helppoa – maksa postimaksu heidän puolestaan, painata pa-

lautusosoite valmiiksi kuoriin tai tarjoa ilmainen puhelinnumero suulliselle pa-

lautteelle. 

 

5. Kehitä toimintasuunnitelma toteutusprosessista. 

Avaintekijä minkä tahansa asiakastyytyväisyystutkimuksen onnistumisessa on 

se, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tiedot on kerätty. Monet yritykset käyttävät 

paljon aikaa kysymysten hiomiseen, mutta vain vähän aikaa tulosten hoitami-

seen. Suunnitelma siitä, kuka tulokset tarkistaa ja kuka on vastuussa niiden 

mukaan toimimisesta, tulee tehdä jo heti tutkimusprosessin alussa. 

 

6. Jaa tuloksia laajasti. 

Tutkimuksen tulokset ja siitä seuraavat toimenpiteet tulee jakaa kolmelle eri 

kohderyhmälle. Kaikille asiakkaille: kyselyn päättymisen jälkeen vastanneita 

tulee kiittää esimerkiksi kirjeitse osanotosta, kertoa heille sekä positiiviset että 

negatiiviset päätulokset ja selostaa, mihin toimiin ryhdytään minkäkin huolen-

aiheen kohdalla. Huolestuneille asiakkaille: erityiset kirjeet, puhelut tai käynnit 

tehdään asiakkaille, jotka ovat ilmaisseet erityisiä huolia. Ylimmän johdon tu-

lee hoitaa nämä kontaktoinnit ja kertoa, miten heidän huolenaiheitaan aletaan 
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käsittelemään. Työntekijöille: tutkimuksen tulokset pitäisi jakaa myös työnte-

kijöille. Heidän pitäisi tietää ketkä asiakkaat ilmaisivat huoliaan ja mitä heidän 

odotetaan tekevän tilanteen parantamiseksi. 

 

7. Tee kyselyprosessi jatkuvaksi, älä kertaluontoiseksi tapahtumaksi. 

Asiakkaiden tutkimisen pitäisi tulla osaksi yrityksen johtamista, eikä olla vain 

yksittäinen tapahtuma. Vuosittainen tutkimus mahdollistaa suuntauksien seu-

raamisen, tehtyjen muutosten vaikutuksien arvioimisen sekä strategisten suun-

nitelmien kannattavuuden arvioinnin. 

4 ASIANTUNTIJAPALVELUT 

4.1 Asiantuntija ja asiantuntijapalvelut 

Asiantuntija on perehtynyt johonkin asiaan niin syvästi, että voidaan katsoa hänen tie-

tävän ja tuntevan sen joko perinpohjaisesti tai selvästi paremmin kuin sellaisen henki-

lön, joka lähestyy asiaa pelkän yleistiedon varassa. Asiantuntijuus saavutetaan vaivan-

näöllä ja kokemuksen kerryttämisellä ajan myötä, ja harvemmin vältytään myöskään 

yrityksiltä ja erehdyksiltä. Asiantuntijuus vahvistuu teoreettisella opiskelulla ja koke-

muksen karttumisella. Asiantuntijuuden kehittymiseksi tulee arvioida, millaisia ulot-

tuvuuksia ja millaista osaamista siihen liitetään. (Aalto, Pitkänen & Ristikangas 2014.) 

Usein asiantuntijapalvelut ovat vaikeimmin määriteltäviä ja aineettomimpia palveluja, 

kuten suunnitelmia, ohjeita tai ideoita. Ne ovat työsuorituksia, joista jää vaihtelevassa 

määrin konkreettinen lopputulos. Esimerkiksi asianajajan työstä jää oikeuden päätös 

tai jonkinlainen neuvo, kirurgi saattaa leikkauksella pelastaa ihmishengen ja sähkö-

asentajan tapauksessa voi työn tuloksena olla suurenkin sähköongelman ratkaisu, ku-

ten vaikkapa sähköjen palauttaminen kokonaiselle asuinalueelle. Asiantuntijan työssä 

myös riskit ovat todella suuret, sillä virheen sattuessa seurauksena voi esimerkiksi säh-

köasentajan kohdalla olla oikosulku, joka voi viedä sähköt useista kotitalouksista pi-

demmäksikin aikaa, tai sähkön johtaminen väärään paikkaan, jolloin joku voi esimer-

kiksi saada hengenvaarallisen sähköiskun. (Sipilä 1999, 17-18.) 
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Asiantuntijapalveluita käytetään silloin, kun ei itse pystytä tai osata suorittaa jotakin 

asiaa. Koska asiantuntijapalvelut perustuvat nimenomaan asiantuntijan omaan tietoon 

ja taitoon, ei asiakas voi olla aina oikeassa, vaan asiantuntijan pitää pystyä myös oh-

jaamaan asiakasta tekemään hänelle pidemmällä tähtäimellä sopivin ratkaisu. (Sipilä 

1999, 19.) 

4.2 Asiantuntijayrityksen menestyksen mittarit ja kilpailukykytekijät 

Asiantuntijayrityksen menestystä voidaan mitata eri mittareilla. Keskeisin mittareista 

on arvostus nyt ja tulevaisuudessa. Se syntyy jatkuvan osaamisen kasvun, oppimisen 

sekä yhä vaativammissa työtehtävissä onnistumisen ja sen tuoman maineen perus-

teella. Niillä yrityksillä, jotka ovat valinneet strategiakseen suuren organisaation luo-

misen, toimii onnistumisen mittarina kasvu. Asiakaskunnan ja saatujen toimeksianto-

jen tasoa voidaan myös käyttää menestyksen mittarina: ovatko asiakkaat kehittyneitä, 

osaavia ja vaativia, tai saisiko yritys halutessaan myös sellaisia asiakkaita. 

 

Myös taloudellisen menestyksen eli tuloksen ja avainhenkilöiden hyvinvoinnin ja va-

rallisuuden perusteella pystytään arvioimaan menestystä. Viidentenä mittarivaihtoeh-

tona on se, millaista henkilöstöä yritys voi rekrytoida. Osaavat ammattilaiset valitsevat 

itse omat työpaikkansa, ja heidän valintansa kertovat yrityksen osaamisen tasosta ja 

sisäisestä ilmapiiristä. Organisaation tehokkuus ja taloudellinen menestys eivät kui-

tenkaan tule esille asiantuntijoiden valintapäätösten kautta. Viimeisenä asiantuntijayri-

tyksen menestyksen mittarina voidaan mainita yrityksen kyky selviytyä markkinoiden 

suhdanteista. Alihankkijatoiminnan luonteen vuoksi ympäristön suhdanneilmiöt vai-

kuttavat asiantuntijayrityksiin voimakkaammin kuin muihin yrityksiin, joten selviyty-

minen suhdanteista on niille hyvin tärkeää. Suhdanteista selviäminen on mahdollista 

taloudellisesti vahvalle, systeemeiltään joustavalle, yrittäjähenkiselle sekä muutosky-

kyiselle yritykselle. (Sipilä 1999, 46-47.) 

 

Asiantuntijayritys pystyy kilpailemaan erilaisten tekijöiden kautta, joita seuraavassa 

mainitaan kymmenen. Kilpailukykytekijät on esitetty kuviossa 4, joka on luotu Sipilän 

aineiston pohjalta. Kaikki näistä kilpailukykytekijöistä vaikuttavat yrityksen asemaan 

ulkoisilla markkinoilla eli ovat markkinalähtöisiä. Seuraavassa lueteltujen ulkoisten 
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tekijöiden lisäksi myös monet sisäiset tekijät vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn, ku-

ten esimerkiksi henkilöstörakenne, järjestelmien toimivuus, työprosessit, työmotivaa-

tio, organisointi ja johtaminen sekä henkilöstön kehittäminen. (Sipilä 1999, 48.) 

 

 

Kuvio 4. Asiantuntijayrityksen kilpailukykytekijät 

 

Asiakaskantaa eli asiakaskuntaa voidaan pitää kaikkien palveluyritysten tärkeimpänä 

omaisuutena ja menestystekijänä. Sen vahvuutta voidaan arvioida laajuuden, ostous-

kollisuuden, tasapainoisuuden, markkina-aseman, imagon ja taloudellisen aseman pe-

rusteella. Asiakaskunta on suositus uusien asiakkaiden hankinnassa ja asiantuntijayri-

tyksen koko toiminnan lopputulos on hyvä, laaja, arvostettu ja uskollinen asiakas-

kunta. (Sipilä 1999, 50.) 

 

Tunnettuus ja yrityskuva ovat asiantuntijayritykselle tärkeitä, sillä asiakas valitsee 

kumppaninsa tuntemiensa joukosta, ja yritys ei pääse edes harkintaan, ellei se ole esillä 

tunnettujen vaihtoehtojen joukossa. Tämän vuoksi menestyvien asiantuntijayritysten 

on saavutettava tunnettuus kohderyhmänsä piirissä tavalla tai toisella. Asiakkaiden us-

kollisuuteen, maksuhalukkuuteen ja uusien asiakkaiden saamiseen tunnettuus ja yri-

tyskuva vaikuttavat olennaisesti. Näiden vahvuutta voidaan arvioida asiakkaiden yri-

tyskäsityksen, yrityksen tunnettuuden ja arvostuksen perusteella koko potentiaalisessa 
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kohderyhmässä ja henkilöresurssimarkkinoilla sekä yrityskuvan perusteella rahoitta-

jien, alihankkijoiden, kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden piirissä. Ensisijaisesti 

tunnettuus saavutetaan omien töiden kautta, ja yrityskuvan syntymisessä olennaisessa 

asemassa ovat koettu ammattitaidon taso sekä luotettavuus. (Sipilä 1999, 50-51.) 

 

Palvelujen tekninen ja toiminnallinen laatu on myös yksi asiantuntijayrityksen kilpai-

lukykytekijöistä. Tekniseen laatuun vaikuttavia asioita ovat muun muassa palvelun 

saatavuus ja tehdyn työn taso eli ammattitaito, osaaminen ja työn luotettavuus. Toi-

minnallinen laatu syntyy asiakaspalvelusta eli siitä, miten työt tehdään. Laatukilpailu-

kykyä voidaan arvioida palvelun saatavuuden, teknisen laadun, asiakaspalvelun laa-

dun, täsmällisyyden ja nopeuden, järjestelmien toimivuuden, ongelma- ja yllätystilan-

teiden hallinnan, asiakasohjauskyvyn ja sopimusneuvottelukyvyn perusteella. (Sipilä 

1999, 52-53.) 

 

Kannattavuus on edellytys kehitystoiminnalle ja sen tekeminen on helpompaa tuotteis-

tetuilla palveluilla kuin räätälöidyillä palveluilla. Tuotestrategian ja tuotteistuksen ta-

soa voidaan arvioida sen toiminnan luonteeseen ja markkina- ja kilpailutilanteeseen 

sopivuuden sekä tuotestrategian, tuotteistuksen asteen, merkkituotetason tuotteiden, 

konkretisoinnin keinojen hallinnan sekä sen perusteella, miten tuotteistus vaikuttaa 

hinta/laatu -suhteeseen ja laatuun. Erikoisosaaminen ja kehityskapasiteetti ovat myös 

kilpailukykytekijöitä ja niitä voidaan arvioida asiantuntijaresurssien osaamisen kilpai-

lukyvyn ja ainutlaatuisuuden, kehitysprojektien onnistumisen, toimialan kunnianosoi-

tusten, omien tuoteinnovaatioiden, kehitysbudjetin suuruuden ja omaleimaisuuden nä-

kökulmista. (Sipilä 1999, 54-56.) 

 

Myös palveluvalikoiman laajuus ja monipuolisuus ovat ratkaisevia tekijöitä kilpai-

lussa. Asiakkaat haluavat kokonaispalvelua, eli tahtovat saada avun erilaisiin tarpei-

siinsa samasta asiantuntijayrityksestä. Palveluvalikoiman kilpailukykyä voidaan arvi-

oida sen laajuuden perusteella tai arvioimalla sen kykyä kohderyhmän tarvitsemassa 

kokonaispalvelussa, palveluvalikoiman uudistamisessa, tuote- ja osaamissynergioiden 

hyödyntämisessä tai oman osaamisen täydentämisessä yhteistyökumppanuuksilla. 

Tällainen strategia on kuitenkin mahdollinen vain suurille yrityksille. (Sipilä 1999, 

57.) 

 



24 

Palvelujen hinta/laatu -suhde on asiakkaille tärkeä. Tuottavuus suhteessa kilpailijoihin 

on asiantuntijayrityksellekin tärkeä vaikkei hinnalla kilpailtaisikaan, sillä se ratkaisee 

myös kehitysbudjetin suuruuden. Hintakilpailukykyä voidaan arvioida seuraavin kri-

teerein: asiakkaiden käsitys hinta/laatu -suhteesta, sisäinen hintakilpailukyky ja tuot-

tavuus, hinnoittelujärjestelmän tuki pitkille asiakassuhteille, hinnoittelun ja hinnoitte-

lujärjestelmien käyttömahdollisuudet kilpailukeinoina, yrityksen rahoitusresurssit ko-

konaisuutena sekä tuotteiden omaleimaisuuden tuomat hinnoittelumahdollisuudet. 

Asiantuntijayrityksille yksi kilpailukykytekijä on myös levityskapasiteetti eli se, 

kuinka kyvykäs yritys on levittämään palveluita esimerkiksi oman verkoston kautta 

kannattavasti kohdemarkkinoille. Sitä voidaan arvioida oman verkoston laajuuden, ta-

voittavuuden, toimitus- ja levityskyvyn, lojaalisuuden ja kansainvälisyyden näkökul-

mista. (Sipilä 1999, 58-59.) 

 

Suosittelijat eli yhteysverkosto ja sen määrä, uskollisuus ja aktiivisuus ovat avainteki-

jöitä asiantuntijayrityksen menestykselle. Yhteistyöverkostoon voi kuulua myös ali-

hankkijoita tai yhteistyökumppaneita, jotka auttavat kasvattamaan omaa kapasiteettia 

ja osaamista. Yhteysverkoston tasoa voidaan arvioida sen laajuuden, tason, sitoutunei-

suuden, alan kehittäjien ja edelläkävijöiden sekä kollegojen kanssa tehdyn yhteistyön 

ja kansainvälisen yhteistyön toimivuuden perusteella. (Sipilä 1999, 60.) 

 

Kaikkien näiden muiden kilpailukykytekijöiden edellytys on strateginen näkemys. 

Asiantuntijavalintojen, tuotemäärityksien, palvelujen konkretisoinnin, kehitystoimin-

nan ja toimintatapojen valinnan takana tulee olla tiedostettu näkemys. Sen tehtävä on 

auttaa yritystä uudistumaan ja muuttamaan suuntaansa markkinoiden mukaisesti, ja 

sen taso on olennainen kilpailukykytekijä asiantuntijayritykselle. Strategisen näke-

myksen tasoa voidaan arvioida seuraavin kriteerein: strategian selkeys, näkemykselli-

syys ja omaleimaisuus, toiminnan pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus, strategisten 

toimenpiteiden toteutusaste, strategioiden, resurssin ja toimintaperiaatteiden yhteenso-

pivuus, johdon pätevyys sekä yrityksen ympäristökontaktien toimivuus, nopeus ja rea-

gointi- ja muutoskyky. (Sipilä 1999, 62.) 

 

Painoarvo kullekin näistä kilpailukykytekijöistä voidaan antaa sen mukaan, kuinka tär-

keä kyseinen kilpailukykytekijä on nimenomaan kyseessä olevan alan kilpailussa (Si-

pilä 1999, 49). Sähköasennusalalla olennaisimmat kilpailukykytekijät ovat 
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asiakaskanta, tunnettuus ja yrityskuva, yhteysverkosto sekä tekninen ja toiminnallinen 

laatu. Kilpailijoita on paljon, jolloin uskollinen asiakaskanta on tärkeä. Tunnettuuden 

ja yrityskuvan myötä uusien asiakkaiden hankintaan on paremmat edellytykset. Yh-

teysverkosto toimii avainasemassa yrityksen suosittelussa, ja näin ollen myös edistää 

uusien asiakkaiden hankintaa. Tekninen ja toiminnallinen laatu on se, jolla voi erottua 

kilpailijoista sähköasennusalalla, kun varsinaisia myytäviä tuotteita ei ole. 

4.3 Onnistunut asiantuntijapalvelu 

Asiakas kiinnittää lähtökohtaisesti asiakaspalvelutilanteissa huomion vain häntä ärsyt-

täviin asioihin. Hän myös ilmaisee itsensä hyvin yksityiskohtaisesti ja vuolaasti mikäli 

joku on mennyt pieleen, mutta jos tilanne on ollut hänen mielestään onnistunut, voi 

palaute olla vaikka pelkkä ”ei huomautettavaa”. Asiakas voi olla palvelutilanteeseen 

tyytymätön, vaikka onnistuneita puolia tilanteessa olisi lukuisia ja huonoja vain yksi. 

Tyytymätön asiakas kertoo tutkitusti useammalle henkilölle kokemuksestaan kuin tyy-

tyväinen asiakas. (Sipilä 1999, 229.) 

 

Asiantuntijan tavoitettavuus vaikuttaa oleellisesti palvelukokemuksen onnistumiseen. 

Mikäli asiantuntijaan on vaikea ottaa yhteyttä, turhautuu asiakas jo yhteydenottovai-

heessa yrityksen palveluun, ja lähtökohta myöhempään onnistumiseen palvelussa on 

selkeästi huonompi. On tärkeää, että asiantuntija on helposti tavoitettavissa, jolloin 

palvelukokemuksen ensimmäinen vaihe on asiakkaan kannalta onnistunut. (Sipilä 

1999, 232.) 

 

Asiakas ei pidä palvelusta, jossa asiantuntematon palvelu yritetään peittää yleisen ta-

son vastausten taakse, vaan hän haluaa keskustella asiantuntijan kanssa. Asiantuntijan 

tulee olla ulkoisesti siisti ja asiallinen, jotta hän saa asiakkaan luottamuksen. Epäsiisti 

ja vetelän oloinen asiantuntija ei vakuuta asiakasta. Asiakas haluaa kokea olevansa 

tärkeä ja tuntea, että hänen takiaan nähdään vaivaa. Hän haluaa tulla kuunnelluksi ja 

arvostetuksi. Aitous ja ystävällisyys ovat avainsanoja onnistuneeseen palvelukoke-

mukseen, mutta liian tuttavallinenkaan ei pidä olla, sillä viime kädessä asiakas haluaa 

kuitenkin tulla kohdelluksi nimenomaan asiakkaana, ei tuttavana. Esimerkiksi yrityk-

sen sisäiset periaatteet ja systeemit eivät kuulu asiakkaalle tai kiinnosta häntä. 
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Virastomaisuus ja byrokraattisuus eli virkamiesajattelu ärsyttää asiakasta, ja sen sijaan 

hän haluaakin palvelutilanteen tuntuvan aidolta ja inhimilliseltä. Palvelun henkilökoh-

taisuus on asiakkaalle tärkeää, ja se ei toteudu, mikäli toiminta on rutiininomaista ja 

persoonatonta. (Sipilä 1999, 229-231.) 

 

Asiakas voi tulla tyytymättömäksi myös vasta itse palvelutilanteen jälkeen. Mikäli asi-

antuntijan lupaukset osoittautuvat tyhjiksi, esimerkiksi lasku on suurempi kuin piti tai 

asiakas kokee saaneensa virheellistä tai puutteellista tietoa, romuttuu hänen mieliku-

vansa täysin. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää tehdä vain sellaisia lupauksia, jotka 

varmasti pitävät, jolloin säästytään pettymyksiltä sen suhteen. (Sipilä 1999, 231.) Asi-

antuntijapalvelun onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on havainnollistettu kuviossa 5 

(Kuvio 5). 

 

 

 

Kuvio 5. Asiantuntijapalvelun onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

 

Mikäli asiantuntijapalvelussa ei onnistuta, seuraa siitä yleensä asiakassuhteen katkea-

minen. Yleisimmin asiakassuhteen katkeaminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että asi-

akkaan tarve palvelun ostoon on ollut kertaluontoinen, eikä hän tarvitse sitä enää. Säh-

köalan palvelut ovat yleensä kuitenkin toistuvia, sillä harvemmin asiakkaalla on 
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sähköasentajan tarvetta vain kerran elämässään. Toisiksi yleisin syy on henkilökemi-

oiden kohtaamattomuus, eli asiakas ja asiantuntija eivät tule toimeen keskenään ei-

vätkä halua jatkaa yhteistyötä jatkossa, jos muitakin vaihtoehtoja löytyy – tunne voi 

olla yksi- tai molemminpuolinen. (Sipilä 1999, 295-296.) 

 

Asiakassuhde voi katketa myös asiakkaan pettyessä työn lopputulokseen. Joko asiakas 

on odottanut liikoja tai työ ei ole ollut luvatun tasoinen, tai joku ulkoinen tekijä on 

vaikuttanut niin, että työn valmistuminen onkin esimerkiksi merkki virhepäätöksestä. 

Tätä syytä asiantuntijayritykset eivät mielellään tunnusta asiakassuhteen päättymisen 

syyksi, vaan käyttävät mieluummin melkein mitä tahansa muuta syytä. Asiakas voi 

myös päättää katkaista asiakassuhteen, mikäli sovitut aikataulut eivät pidä, hän kokee 

menettäneensä luottamuksen asiantuntijaa kohtaan tai lasku ei vastaa hänen odotuksi-

aan. Joskus asiakassuhteen katkeaminen voi johtua myös vaihtelunhalusta. Sähkö-

alalla se ei ole olennainen syy asiakassuhteen katkeamiseen, koska ala ei ole luova 

eikä toinen yritys tällöin olennaisesti pysty tekemään asioita eri tavalla kuin toinen. 

(Sipilä 297-298.) 

 

Asiantuntijayritys pystyy siis parhaiten pitämään kiinni asiakkaistaan, kun asiakkaalle 

tehdään sopimusta vastaava luotettava työ, aikatauluista pidetään kiinni ja asiakassuh-

teen luottamuksellisuutta sekä itse asiakasta kunnioitetaan. 

5 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 

5.1 Tutkimusongelma 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitä mieltä Tmi PeKesin asiakkaat ovat yri-

tyksen asiakaspalvelusta ja millaisia asiakaskokemuksia he ovat saaneet käyttäessään 

yrityksen palveluita. Tarkoituksena oli myös saada tietää, mitä asioita asiakkaat yri-

tyksessä arvostavat, ja mitä kehityskohteita he näkevät. 
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5.2 Tutkimusmenetelmä 

Käytin opinnäytetyössä kvantitatiivista tutkimusta tiedon hankintaan. Valitsin kvanti-

tatiivisen tutkimusmenetelmän käyttööni, koska tarkoitukseni oli etsiä selitystä tilan-

teeseen tai ongelmaan syy-seuraussuhteen pohjalta sekä tunnistaa todennäköisiä syy-

seuraus-suhteita asiakastyytyväisyyden ja yrityksen palvelun väliltä. Tällaisten tulos-

ten saamiseksi kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on omiaan. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2016, 138.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa määrällistä tutkimusmenetelmää. Siitä 

käytetään myös nimityksiä hypoteettis-deduktiivinen, eksperimentaalinen ja positivis-

tinen tutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä korostetaan yleispäteviä 

syyn ja seurauksen lakeja, ja sen taustalla on niin sanottu realistinen ontologia. Sen 

mukaan objektiivisesti todettavat tosiasiat muodostavat todellisuuden. Tämä ajattelu-

tapa puolestaan syntyi filosofisen suuntauksen, loogisen positivismin, myötä. Se ko-

rosti kaiken tiedon olevan peräisin suorasta aistihavainnosta ja niihin perustuvasta loo-

gisesta päättelystä. (Hirsjärvi ym. 2016, 139.) 

 

Keskeistä kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat johtopäätökset aiemmista tutkimuk-

sista, aiemmat teoriat, hypoteesien esittäminen, käsitteiden määrittely ja koejärjestely-

jen tai aineiston keruun suunnitelmat. Myös koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöi-

den valinta, muuttujien muodostaminen taulukkomuotoon ja aineiston saattaminen ti-

lastollisesti käsiteltävään muotoon sekä päätelmien teko havaintoaineiston tilastolli-

seen analysointiin perustuen ovat kvantitatiivisen tutkimuksen kulmakiviä. (Hirsjärvi 

ym. 2016, 140.) 

 

Käytin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää luomalla kyselylomakkeen internetiin. 

5.3 Kyselylomake 

Pelkistetyt asiakastyytyväisyyskyselyn kyselykohteet asteikolla 1-4 ovat palvelun ys-

tävällisyys, hintataso, tuotteiden laadukkuus, valikoiman monipuolisuus, tuotteiden 

saatavuus ja henkilöstön ammattitaito, ja tätä mittaristoa on syytä muokata 
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toimialakohtaisesti, koska eri alojen mittaristot ovat toisiinsa verraten erityylisiä. Mit-

tarien valinnassa on keskeistä se, että ne ovat yrityksen toiminnan kannalta merkittäviä 

ja niihin on helppo ottaa kantaa. Mittaristosta ei kannata tehdä liian runsaslukuista, 

mutta sen on kuitenkin oltava riittävän kattava – käytännössä kymmenen arvoa mitta-

ristossa on ehdoton yläraja. (Rope 2016, 7.) 

 

Eri kohtien keskiarvosta saadaan asiakaskohtainen ja koko otannan kokonaisarvosana 

asiakastyytyväisyydelle, joten sitä ei kannata kysyä erillisenä kysymyksenä. Koko-

naisarvosana ei kuitenkaan kerro yksittäisiä tyytyväisyys- tai tyytymättömyyselement-

tejä, joten se itsessään ei anna perustaa toiminnan kehittämiselle. Kyselyä voidaan täy-

dentää suosittelukysymyksellä, joka kertoo, kuinka hyvin yritys on onnistunut toimin-

nassaan. Kolmitasoinen asteikko toimii tässä kysymyksessä hyvin: 

1. Asiakas suosittelee yritystä mielellään muillekin – tämä kertoo asiakastyyty-

väisyydestä. 

2. Asiakas käyttää yrityksen palveluita, mutta ei suosittele sitä aktiivisesti – asia-

kas käyttää palveluita lähinnä tavan tai hyvien vaihtoehtojen puutteen kuin ha-

lun vuoksi, eikä yritys ole pystynyt luomaan asiakkaan sydämeen vakiintunutta 

asiakassuhdetta. 

3. Asiakas ei missään nimessä suosittele yritystä toisille – yritys on menettänyt 

tai suuressa vaarassa menettää tämän asiakkaan. (Rope 2016, 8.) 

 

Myös onnellisuusmittari on suositeltava osa asiakastyytyväisyyskyselyä, sillä se ker-

too, kuinka hyvin yritys on onnistunut tunnetasolla toimimaan suhteessa asiakkaaseen. 

Asiakassuhde muodostuu todellisuudessa sen pohjalta, että asiakas on halulla sitoutu-

nut yrityksen asiakkaaksi. Tämä edellyttää, että asiakas tulee yrityksen toiminnasta 

onnelliseksi. Onnellisuusmittarikin toteutetaan monesti kolmitasoisena: 

1. Asiakas kokee itsensä onnelliseksi yrityksen toiminnan johdosta – tällöin yri-

tys onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla asiakaspalvelussa ja asiakkaiden 

hoidossa. 

2. Asiakkaan mielestä yritys toimii hyvin, mutta ei herätä hänessä merkittäviä po-

sitiivisia tunteita 

3. Asiakkaalle yritys on täysin mitäänsanomaton. (Rope 2016, 8.) 
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Näiden ohjeiden pohjalta loin kyselylomakkeen kysymykset, jotka löytyvät liitteestä 

1 (Liite 1). 

5.4 Toteutus 

Loin e-Lomake -palveluun kyselylomakkeen suunnitelmani pohjalta. Toimitin linkin 

sisältävät kirjeet Tmi PeKesille, ja yrittäjä postitti kirjeet asiakkailleen. Osoitteet yrit-

täjä sai laskutusohjelmastaan. Selvitin myös yrittäjältä, olisiko joukossa asiakkaita, 

joille kannattaisi lähettää paperinen versio kyselystä, eli joilla ei olisi internetin käyt-

töön osaamista esimerkiksi iän vuoksi. Tällaisia asiakkaita oli viisi, ja heille tulostin 

paperiset lomakkeet sekä annoin myös valmiiksi postimerkeillä varustetut palautuskir-

jekuoret mukaan. Kirje lähetettiin yhteensä 84 asiakkaalle 13.6.2018 ja toivoin vas-

tauksia kyselyyn 1.7.2018 mennessä. Vastauksia saatiin 28 kappaletta. Kyselyn päät-

tymisen jälkeen siirsin tutkimusdatan e-Lomake -palvelusta Excelin kautta Stat-

graphicsiin, jossa analysoin tutkimustulokset kohta kohdalta. 

 

Kysymykset lomakkeeseen valitsin kuviossa 3 esitettyjen asiakastyytyväisyyteen vai-

kuttavien tekijöiden sekä Ropen (2016) artikkelin vinkkien ja ohjeiden pohjalta. 

6 TULOS: ERINOMAINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

6.1 Taustatekijät 

Sukupuoli. Vastaajista 4 oli naisia ja 24 miehiä. Yhteensä vastaajia oli 28. Naisten 

osuus vastaajista on 14 % ja miesten 86 %. (Taulukko 1 ja kuvio 6.) 

 

Taulukko 1. Vastaajien sukupuoli 

SUKUPUOLI LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Mies 24 85,71 24 85,71 

Nainen 4 14,29 28 100 
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Kuvio 6. Vastaajien sukupuoli (%-osuus) 

 

Ikä. Vastaajista 2 eli 7,14 % olivat 18-29-vuotiaita, 2 eli 7,14 % 30-39-vuotiaita, 4 eli 

14,29 % 40-49-vuotiaita, 12 eli 42,86 % 50-64-vuotiaita ja 8 eli 28,57 % 65 tai yli 65-

vuotiaita. Suurin ikäryhmä vastaajista oli 50-64-vuotiaita ja pienimmät ikäryhmät oli-

vat 18-29-vuotiaat ja 30-39-vuotiaat. Tämän perusteella voidaan katsoa Tmi PeKesin 

asiakaskunnan koostuvan pääosin keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista henkilöistä. 

(Taulukko 2 ja kuvio 7.) 

 

Taulukko 2. Vastaajien ikä 

IKÄLUOKKA LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

18-29 vuotta 2 7,14 2 7,14 

30-39 vuotta 2 7,14 4 14,29 

40-49 vuotta 4 14,29 8 28,57 

50-64 vuotta 12 42,86 20 71,43 

65+ vuotta 8 28,57 28 100 

 

86 %

14 %

VASTAAJIEN SUKUPUOLIJAKAUMA

Mies

Nainen
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Kuvio 7. Vastaajien ikä (%-osuus) 

 

Asuinpaikka. Vastaajista 5 eli 17,86 % asuu Sastamalan ulkopuolella ja loput 23 eli 

82,14 % Sastamalassa. (Taulukko 3 ja kuvio 8.) 

 

Taulukko 3. Vastaajien asuinpaikka 

ASUINPAIKKA LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Sastamalan ulkopuolella 5 17,86 5 17,86 

Sastamalassa 23 82,14 28 100 

 

 

Kuvio 8. Vastaajien asuinpaikka 
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Yrityksen palvelujen löytäminen. Suurin osa, 19 kpl eli 67,86 %, kuuli Tmi PeKe-

sistä kaverilta ja löysi sitä kautta yrityksen palvelut. Yksi eli 3,57 % kertoi löytäneensä 

Tmi PeKesin Googlen kautta ja 8 eli 28,57 % muuta kautta. Henkilöt, jotka vastasivat 

”muuta kautta”, tarkensivat asiaa seuraavasti: sukulainen (2), yhteiset harrastukset (1), 

tuntenut pitempään (1), kylppärinremontin tekijät vinkkasivat (1), Pekka otti yhteyttä 

(1) ja vanha tuttu (1). Tärkein Tmi PeKesin markkinointikeino on selvästi tiedonkulku 

asiakkaalta seuraavalle. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää pitää kiinni siitä, että 

asiakkaat saavat yrityksen palveluista positiivisia kokemuksia. Tällöin tieto leviää ni-

menomaan positiivisena mainoksena eteenpäin. (Taulukko 4 ja kuvio 9.) 

 

Taulukko 4. Yrityksen palvelujen löytäminen 

YRITYS LÖYTYI LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Googlella 1 3,57 1 3,57 

Kuulin kaverilta 19 67,86 20 71,43 

Muuta kautta 8 28,57 28 100 

 

 

Kuvio 9. Yrityksen palvelujen löytäminen 

 

Palvelujen käyttömäärä. Suurin osa, 14 kpl eli 50 %, kertoi käyttäneensä Tmi PeKe-

sin palveluita 2-5 kertaa. 8 vastaajaa eli 28,57 % oli käyttänyt yrityksen palveluita 6 

kertaa tai enemmän, ja yhden kerran palveluita käyttäneitä vastaajia oli 6 eli 21,43 %. 

3,57

67,86

28,57

Googlella Kuulin kaverilta Muuta kautta

YRITYKSEN PALVELUJEN LÖYTÄMINEN
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Käyttökertojen määrä kertoo palaavista asiakkaista, jotka ovat yritykselle tärkeitä. Pa-

laava asiakas on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun, koska päätyy käyttämään sitä 

toistekin. Tmi PeKesin tapauksessa tilanne on erittäin hyvä, sillä suurin osa vastan-

neista on käyttänyt palveluita enemmän kuin vain yhden kerran. (Taulukko 5 ja kuvio 

10.) 

 

Taulukko 5. Palvelujen käyttömäärä 

PALVELUJEN 

KÄYTTÖ 

LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

2-5 kertaa 14 50 14 50 

6 kertaa tai enemmän 8 28,57 22 78,57 

Yhden kerran 6 21,43 28 100 

 

 

Kuvio 10. Palvelujen käyttömäärä 

 

6.2 Kysymykset vastausasteikolla 1-4 

Palvelun ystävällisyys. Ehdottomasti suurin osa vastaajista eli 26 kpl ja 92,86 % oli 

sitä mieltä, että Tmi PeKesin palvelu on ollut ystävällistä. Kaksi vastaajaa eli 7,14 % 

olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että yrityksen palvelu on ollut ystävällistä. 

50

28,57

21,43
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Ystävällinen palvelu on lähtökohta onnistuneelle asiakaspalvelulle, ja Tmi PeKesin 

kohdalla tilanne on sen suhteen erittäin hyvä. (Taulukko 6 ja kuvio 11.) 

 

Taulukko 6. Palvelun ystävällisyys 

Palvelu oli ystävällistä LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Jokseenkin samaa mieltä 2 7,14 2 7,14 

Täysin samaa mieltä 26 92,86 28 100 

 

 

Kuvio 11. Palvelun ystävällisyys 

 

Keskimääräinen arvosana yrityksen palvelun ystävällisyydelle asteikolla 1-4 oli 3,93 

eli erinomainen (taulukko 7 ja kuvio 12). Vaihteleva kerroin saadaan jakamalla vas-

tausten keskihajonta vastausten määrällä ja kertomalla se sadalla.  

 

Taulukko 7. Palvelun ystävällisyys (keskiarvo) 

Määrä 28 

Keskiarvo 3,93 

Standardipoikkeama 0,26 

Vaihteleva kerroin 6,68 % 

 

7 %

93 %

PALVELU OLI YSTÄVÄLLISTÄ

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä
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Kuvio 12. Palvelun ystävällisyys (keskiarvo) 

 

Naisista 100 % oli täysin sitä mieltä, että palvelu on ollut ystävällistä. Miehistä 91,67 

% mielestä palvelu oli ystävällistä, ja 8,33 % olivat asiasta jokseenkin samaa mieltä. 

(Kuvio 13.) 

 

 

Kuvio 13. Palvelun ystävällisyys sukupuolittain 

 

Koska p-arvo oli 0,5491, ei miesten ja naisten välillä havaittu tilastollisesti merkittävää 

eroa (taulukko 8). P-arvo kertoo todennäköisyyden havaita keskiarvojen välinen yhtä 

suuri tai suurempi ero kuin keskiarvojen välillä havaittu keskiarvo. Kun p < 0,05 ero 

3,93
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PALVELU OLI YSTÄVÄLLISTÄ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Mies Nainen

Palvelun ystävällisyys

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä
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on melkein merkitsevä, kun p < 0,01 ero on merkitsevä ja kun p < 0,001 ero on erittäin 

merkitsevä. 

 

Taulukko 8. Palvelun ystävällisyys, p-arvo 

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Square 0,359 1 0,5491 

 

Hintatason kohtuullisuus. Vastaajista suurin osa eli 26 kpl ja 92,86 % piti hintatasoa 

kohtuullisena. Jokseenkin samaa mieltä yrityksen hintatason kohtuullisuudesta oli 

kaksi vastaajaa eli 7,14 %. Tmi PeKesillä ei saadun palautteen mukaan ole painetta 

hintojen alentamiseen, vaan asiakkaat maksavat mielellään nykyisen hinnan mukaan. 

(Taulukko 9 ja kuvio 14.) 

 

Taulukko 9. Hintatason kohtuullisuus 

HINTATASO 

KOHTUULLINEN 

LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Jokseenkin samaa mieltä 2 7,14 2 7,14 

Täysin samaa mieltä 26 92,86 28 100 

 

 

Kuvio 14. Hintatason kohtuullisuus 

 

Keskimääräinen arvosana yrityksen hintatason kohtuullisuudelle asteikolla 1-4 oli 

3,93 eli erinomainen (taulukko 10 ja kuvio 15). 
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Taulukko 10. Hintatason kohtuullisuus (keskiarvo) 

Määrä 28 

Keskiarvo 3,93 

Standardipoikkeama 0,26 

Vaihteleva kerroin 6,68 % 

 

 

Kuvio 15. Hintatason kohtuullisuus (keskiarvo) 

 

Naisista 100 % oli täysin samaa mieltä hintatason kohtuullisuudesta. Miehistä 91,67 

% mielestä hintataso oli kohtuullinen, ja 8,33 % olivat asiasta jokseenkin samaa mieltä. 

(Kuvio 16.) 

 

 

Kuvio 16. Hintatason kohtuullisuus, sukupuolten väliset erot 
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Koska p-arvo oli 0,5491, ei miesten ja naisten välillä havaittu tilastollisesti merkittävää 

eroa. (Taulukko 11.) 

 

Taulukko 11. Hintatason kohtuullisuus, p-arvo 

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Square 0,359 1 0,5491 

 

Tarvikkeiden laadukkuus. Tarvikkeiden laadukkuudesta oli täysin samaa mieltä ta-

san puolet eli 14 kpl eli 50 % vastaajista. Jokseenkin samaa mieltä oli toinen puolet, 

14 kpl eli 50 % vastaajista. Tässä kysymyksessä hajontaa asiakkaiden välillä oli eniten 

kaikista kysymyksistä. Vastaukset koostuivat silti kahdesta parhaasta arvosanasta, jo-

ten tilanne ei ole missään nimessä huono. (Taulukko 12 ja kuvio 17.) 

 

Taulukko 12. Tarvikkeiden laadukkuus 

TARVIKKEET 

LAADUKKAITA 

LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Jokseenkin samaa mieltä 14 50 14 50 

Täysin samaa mieltä 14 50 28 100 

 

 

Kuvio 17. Tarvikkeiden laadukkuus 
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Keskiarvo tarvikkeiden laadukkuudelle asteikolla 1-4 oli 3,5 eli erittäin hyvä (taulukko 

13 ja kuvio 18). 

 

Taulukko 13. Tarvikkeiden laadukkuus (keskiarvo) 

Määrä 28 

Keskiarvo 3,5 

Standardipoikkeama 0,51 

Vaihteleva kerroin 14,55 % 

 

 

Kuvio 18. Tarvikkeiden laadukkuus (keskiarvo) 

 

Naisista 50 % oli täysin samaa mieltä siitä, että yrityksen käyttämät tarvikkeet olivat 

laadukkaita. Toinen 50 % naisista oli asiasta jokseenkin samaa mieltä. Myös miehistä 

jakauma oli täsmälleen sama, 50 % täysin samaa mieltä ja 50 % jokseenkin samaa 

mieltä. (Kuvio 19.) 
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Kuvio 19. Tarvikkeiden laadukkuus, sukupuolten välinen ero 

 

Koska p-arvo oli 1,0, ei miesten ja naisten välillä havaittu tilastollisesti merkittävää 

eroa (taulukko 14). 

 

Taulukko 14. Tarvikkeiden laadukkuus, p-arvo 

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Square 0 1 1 

 

Yhteydenpidon sujuvuus. Yhteydenpidon sujuvuudesta täysin samaa mieltä oli 24 

vastaajaa eli 85,71 %. Jokseenkin samaa mieltä asiasta oli 4 vastaajaa eli 14,29 %. Tmi 

PeKes on saadun tutkimustiedon perusteella hyvin asiakkaiden tavoitettavissa. (Tau-

lukko 15 ja kuvio 20.) 

 

Taulukko 15. Yhteydenpidon sujuvuus 

YHTEYDENPIDON 

SUJUVUUS 

LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Jokseenkin samaa mieltä 4 14,29 4 14,29 

Täysin samaa mieltä 24 85,71 28 100 
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Kuvio 20. Yhteydenpidon sujuvuus 

 

Vastaajien kesken laskettu keskiarvo yhteydenpidon sujuvuudelle asteikolla 1-4 oli 

3,86 eli erinomainen (taulukko 16 ja kuvio 21). 

 

Taulukko 16. Yhteydenpidon sujuvuus (keskiarvo) 

Määrä 28 

Keskiarvo 3,86 

Standardipoikkeama 0,36 

Vaihteleva kerroin 9,24 % 

 

 

Kuvio 21. Yhteydenpidon sujuvuus (keskiarvo) 
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Miehistä 16,67 % olivat jokseenkin samaa mieltä yhteydenpidon sujuvuudesta ja 83,33 

% täysin samaa mieltä. Naisista 100 % oli täysin samaa mieltä yhteydenpidon suju-

vuudesta. (Kuvio 22.) 

 

 

Kuvio 22. Yhteydenpidon sujuvuus, sukupuolten välinen ero 

 

P-arvon ollessa 0,3778, ei sukupuolten välillä havaittu tilastollisesti merkittävää eroa 

(taulukko 17). 

 

Taulukko 17. Yhteydenpidon sujuvuus, p-arvo 

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Square 0,778 1 0,3778 

 

Työnjäljen laadukkuus. Suurin osa eli 22 vastaajaa ja 78,57 % oli täysin samaa 

mieltä siitä, että yrityksen työnjälki on ollut laadukasta. Viisi vastaajaa eli 17,86 % 

olivat jokseenkin samaa mieltä työnjäljen laadukkuudesta. Yksi vastaaja eli 3,57 % oli 

jokseenkin eri mieltä siitä, että yrityksen työnjälki olisi ollut laadukasta. Tmi PeKesin 

työnjälkeä pidetään tutkimustiedon valossa laadukkaana. (Taulukko 18 ja kuvio 23.) 
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Taulukko 18. Työnjäljen laadukkuus 

Työnjälki oli laadu-

kasta 

LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Jokseenkin eri mieltä 1 3,57 1 3,57 

Jokseenkin samaa mieltä 5 17,86 6 21,43 

Täysin samaa mieltä 22 78,57 28 100 

 

 

Kuvio 23. Työnjäljen laadukkuus 

 

Vastaajien arvosanojen keskiarvoksi yrityksen työnjäljen laadukkuudelle asteikolla 1-

4 tuli 3,75 eli erittäin hyvä (taulukko 19 ja kuvio 24). 

 

Taulukko 19. Työnjäljen laadukkuus (keskiarvo) 

Määrä 28 

Keskiarvo 3,75 

Standardipoikkeama 0,52 

Vaihteleva kerroin 13,82 % 
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Kuvio 24. Työnjäljen laadukkuus (keskiarvo) 

 

Miehistä 4,17 % oli jokseenkin eri mieltä, 20,83 % jokseenkin samaa mieltä ja 75 % 

täysin samaa mieltä työnjäljen laadukkuudesta. Naisista 100 % piti työnjälkeä laaduk-

kaana. (Kuvio 25.) 

 

 

Kuvio 25. Työnjäljen laadukkuus, sukupuolten välinen ero 

 

P-arvon ollessa 0,5292, ei sukupuolten välillä havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja 

(taulukko 20). 
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Taulukko 20. Työnjäljen laadukkuus, p-arvo 

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Square 1,273 2 0,5292 

 

Palvelunopeus. Täysin samaa mieltä siitä, että tilattu työ suoritettiin kohtuullisen ajan 

kuluessa sen tilaamisesta, oli 23 vastaajaa eli 82,14 %. Asiasta jokseenkin samaa 

mieltä oli loput 5 vastaajaa eli 17,86 %. Saadun tiedon perusteella asiakkaiden voidaan 

katsoa olevan tyytyväisiä Tmi PeKesin palvelunopeuteen. Työt tulevat suoritetuksi 

riittävän nopeasti niiden tilaamisesta, eikä turhautumista odotteluun ole havaittavissa. 

(Taulukko 21 ja kuvio 26.) 

 

Taulukko 21. Palvelunopeus 

TYÖ SUORITETTIIN  

KOHTUULLISEN 

AJAN KULUESSA 

SEN TILAAMISESTA 

LKM % Kumulatiivinen 

frekvenssi 

Kumulatiivi-

nen % 

Jokseenkin samaa mieltä 5 17,86 5 17,86 

Täysin samaa mieltä 23 82,14 28 100 

 

 

Kuvio 26. Palvelunopeus 

 

Keskiarvoksi yrityksen kohtuulliselle palvelunopeudelle asteikolla 1-4 saatiin 3,82 eli 

erinomainen (taulukko 22 ja kuvio 27). 
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Taulukko 22. Palvelunopeus (keskiarvo) 

Määrä 28 

Keskiarvo 3,82 

Standardipoikkeama 0,39 

Vaihteleva kerroin 10,21 % 

 

 

Kuvio 27. Palvelunopeus (keskiarvo) 

 

Miehistä 20,83 % oli jokseenkin samaa mieltä ja 79,17 % täysin samaa mieltä palvelun 

riittävästä nopeudesta. Naisista 100 % ajatteli palvelun olleen riittävän nopeaa. (Kuvio 

28.) 

 

 

Kuvio 28. Palvelunopeus, sukupuolten välinen ero 
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P-arvon ollessa 0,3138, ei tässäkään asiassa havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja 

sukupuolten välillä (taulukko 23). 

 

Taulukko 23. Palvelunopeus, p-arvo 

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Square 1,014 1 0,3138 

 

6.3 Muut kysymykset 

Suosittelu. Tmi PeKesiä suosittelee muillekin mielellään ehdottomasti suurin osa 27 

vastaajaa eli 96,43 %. Vain yksi vastaaja eli 3,57 % kertoo, ettei suosittele Tmi PeKe-

siä aktiivisesti muille. Suosittelevat asiakkaat ovat todella tärkeitä yritykselle, sillä toi-

sen asiakkaan positiivinen kokemus antaa luottoa yritykselle. Tmi PeKesille tämä on 

erityisen tärkeä asia, koska yritys ei markkinoi itseään maksullisesti lehdissä tai esi-

merkiksi sosiaalisessa mediassa ollenkaan. (Taulukko 24 ja kuvio 29.) 

 

Taulukko 24. Suosittelu 

SUOSITTELETKO YRITYSTÄ MUILLE LKM % 

Kyllä, suosittelen mielelläni 27 96,43 

Käytän yrityksen palveluita mutta 
en suosittele sitä aktiivisesti muille 

1 3,57 
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Kuvio 29. Suosittelu 

 

Suositteluhalukkuuden tunnusluku on NPS eli Net Promoter Score. Se kertoo, kuinka 

suuri prosenttiosuus asiakkaista on valmis suosittelemaan yritystä ystävilleen, tuttavil-

leen tai kollegoilleen. NPS saadaan jakamalla suosittelijoiden ja arvostelijoiden väli-

nen erotus vastaajien yhteismäärällä ja kertomalla se sadalla. Luku voi olla mitä vain 

asteikolla -100 - +100, jossa -100 on huonoin mahdollinen ja +100 paras mahdollinen. 

(Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 24.) Tmi PeKesin NPS oli tutkimuksen mukaan 

+92,85 eli erinomainen. 

 

Tuntemukset yrityksen toiminnan johdosta. Vastaajista ylivoimaisesti suurin osa 

eli 27 kpl ja 96,43 % kertoi tuntevansa itsensä onnelliseksi ja tyytyväiseksi yrityksen 

toiminnan johdosta. Vain yksi vastaaja eli 3,57 % kertoi, ettei koe merkittäviä positii-

visia tunteita yrityksen toiminnan johdosta. (Taulukko 25 ja kuvio 30.) 

 

Taulukko 25. Tuntemukset 

TUNTEMUKSET YRITYKSESTÄ LKM % 

Onnellinen ja tyytyväinen 27 96,43 

Ei merkittäviä positiivisia tunteita 1 3,57 

 

96 %

4 %

SUOSITTELENKO YRITYSTÄ MUILLE

Kyllä, suosittelen mielelläni

En suosittele aktiivisesti
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Kuvio 30. Tuntemukset 

6.4 Vapaa sana 

Viimeisenä osiona asiakastyytyväisyyskyselyssä oli vapaan sanan osio. Vapaan sanan 

osiosta saatu palaute oli todella positiivista. Palautteissa kiiteltiin muun muassa hyvää 

palvelua, laadukasta työnjälkeä, asiantuntemusta sekä kohtuullista hintatasoa. Tmi Pe-

Kes sai positiivista palautetta hyvin toimivasta yhteistyöstä ja nopeasta toiminnasta. 

Yrittäjältä kerrottiin löytyvän tarvittavaa ongelmanratkaisukykyä sekä tunnollisuutta 

töiden hoidossa. Yhdessä kommentissa annettiin palautetta, että ammattitaidossa olisi 

toivomisen varaa, ja toisessa kerrottiin yhden asiakkaan työtilauksen unohtuneen, jol-

loin asiakas oli turvautunut kilpailijaan. Muuten kaikki saatu palaute oli yksinomaan 

positiivista, joten vapaiden palautteidenkin osalta voidaan katsoa asiakastyytyväisyy-

den olevan erinomaisella tasolla. Tarkemmat vastaajien antamat palautteet ovat nähtä-

villä liitteessä 2. 

6.5 Asiakastyytyväisyysindeksi 

CSAT/CSI eli asiakastyytyväisyysindeksi kertoo, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat 

yritykseen. Indeksi saadaan jakamalla tyytyväisten asiakkaiden määrä vastaajien mää-

rällä. Arvo voi olla mitä vain 0-100 välillä. (Ahvenainen ym. 2017, 26.)  Mitä pienempi 

luku on, sitä parempi on asiakastyytyväisyys. Tmi PeKesin asiakastyytyväisyysindeksi 

96 %

4 %

TUNTEMUKSET YRITYKSEN 
TOIMINNAN JOHDOSTA

Onnellinen ja tyytyväinen

Ei merkittäviä positiivisia
tunteita
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tutkimuksen mukaan oli 0,96 eli erinomaisella tasolla. Tämä luku saatiin jakamalla 

tyytyväisten eli yritystä suosittelevien vastaajien määrä kaikkien vastaajien määrällä, 

eli 27/28. 

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ostava ja maksava asiakas on edellytys yrityksen toiminnalle, joten asiakasta tulisi 

arvostaa yrityksen toimintaprosesseissa. Nykyään yrityksen ja asiakkaan välinen 

kumppanuussuhde korostuu perinteisen myyjä ja ostaja -asetelman sijaan, ja asiakas-

keskeisyys on yrityksen selviytymisen edellytys. Tulevaisuuden asiakkaalle ei enää 

riitä halpa hinta, vaan hän vaatii myös laadukasta asiakaspalvelua. Yritys pystyy erot-

tautumaan kilpailijoista hyvän asiakaspalvelun avulla, joka ei ole kilpailijoiden varas-

tettavissa.  

 

Asiakkaalle syntyy yrityksen toiminnasta kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden sum-

mana asiakaskokemus. Nykymaailmassa peruspalvelu ei enää riitä erinomaisen asia-

kaskokemuksen luomiseen, vaan asiakkaan odotukset tulee ylittää. Tämä johtaa asiak-

kaan tyytyväisyyteen, joka on yksi yrityksen toiminnan jatkumisen edellytyksistä. 

 

Nykyistä yksilöllisempää, jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaan kanssa kutsutaan asiakas-

suhdemarkkinoinniksi, jonka avulla yritys pystyy jatkuvasti luomaan, ylläpitämään ja 

kehittämään asiakassuhteitaan. Asiakassuhdemarkkinoinnin tavoite on one-to-one eli 

täsmämarkkinointi, jossa tarjooma ja markkinointiviestintä kohdistetaan ja räätälöi-

dään erilaisena eri asiakasryhmille. Kun asiakassuhdemarkkinointi hoidetaan tunnol-

lisesti, pysyvät yritys ja sen tuotteet tai palvelut asiakkaan mielessä myös ostokertojen 

välillä. Asiakassuhdemarkkinoinnin edellytys on tiedonkeruu, jonka voi suorittaa esi-

merkiksi kyselyn muodossa.  

 

Sekä uusista että nykyisistä asiakkaista voidaan löytää uutta arvoa. Asiakkaat voidaan 

jaotella ryhmiin esimerkiksi demografisten ominaisuuksien perusteella, ja näin löytää 

eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakasarvoa tuotetaan jokaisessa kohtaamisessa, ja par-

haimmillaan se kasvaa kohtaamisten toistuessa. Asiakkaiden tarpeiden kartoitus 
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jokaisella kohtaamisella on tässä avainasemassa. Asiakasarvoa syntyy myös esimer-

kiksi luotettavuuden muodossa, kun asiakassuhde kestää ja syvenee. 

 

Asiakkaan tyytyväisyystason määrittää asiakkaan odotusten ja niiden toteutumisen vä-

linen vertailu. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat henkilökontaktit, 

tuote, tukijärjestelmien toiminta ja palveluympäristö. Asiakastyytyväisyyden tasoa 

voidaan seurata erilaisilla tutkimuksilla, joita kannattaa tehdä jatkuvasti, jotta pysty-

tään reagoimaan mahdollisiin ongelmakohtiin nopeasti. Asiakastyytyväisyystutkimus 

on tehokas työkalu asiakkaan ajatusten ja odotusten kartoitukseen.  

 

Asiantuntija tietää ja tuntee asiansa perinpohjaisesti tai selvästi paremmin kuin yleis-

tiedon varassa oleva henkilö. Asiantuntijuus saavutetaan vaivannäöllä ja kokemuksen 

kerryttämisellä, ja sitä vahvistetaan teoreettisella opiskelulla. Asiantuntijapalvelut 

puolestaan ovat yleensä ohjeita, ideoita tai suunnitelmia. Asiantuntijapalveluun tur-

vaudutaan silloin, kun ei itse pystytä tai osata suorittaa jotakin asiaa. Asiantuntijayri-

tyksen menetystä voidaan mitata arvostuksen, taloudellisen menestyksen, kasvun, 

asiakaskunnan ja saatujen toimeksiantojen tason, markkinoiden suhdanteista selviyty-

misen sekä rekrytoitavan henkilöstön perusteella. Asiantuntijayrityksen kilpailukyky-

tekijöitä ovat asiakaskanta, tunnettuus ja yrityskuva, yhteysverkosto, palveluvali-

koima, tuotteistus ja tuotetuki, tekninen ja toiminnallinen laatu, erikoisosaaminen ja 

kehityskapasiteetti, tuottavuus ja hintakilpailukyky, levityskapasiteetti sekä strategi-

nen näkemys ja muutoskyky. Asiantuntijapalvelun onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

ovat puolestaan asiantuntijuus, lupausten pitäminen, tavoitettavuus, henkilökohtainen 

palvelu, aitous ja ystävällisyys, asiakkaan arvostaminen sekä siisteys ja asiallinen ole-

mus. 

 

Tmi PeKesin asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin 15.6.-1.7.2018 välisenä aikana. 

Yrittäjä toimitti linkin kyselylomakkeeseen kaikille 84 eri asiakkaalleen, joista 28 vas-

tasi kyselyyn. Kyselyyn vastasi siis 33,3 % eli kolmasosa yrityksen koko asiakaskun-

nasta. Tutkimus onnistui hyvin, koska näin suuri osa yrityksen koko asiakaskunnasta 

tuli kuulluksi. Tutkimus suoritettiin internetkyselynä. Viisi asiakasta saivat paperisen 

vastauslomakkeen, koska yrittäjä epäili heidän olevan taidottomia internetin käyttämi-

sessä. Näistä kaksi palautettiin vastattuina ja syötin kyseiset vastaukset itse sähköiselle 

lomakkeelle.  
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Tutkimuksen mukaan Tmi PeKesin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä yrityksen toi-

mintaan ja palveluihin. Pääosa saadusta palautteesta oli kiitettävää. 27 asiakasta 28 

vastaajasta koki olevansa tyytyväinen yrityksen toimintaan. Vain yksi vastaajista ei 

ollut tyytyväinen Tmi PeKesin palveluihin.  

 

Vastaajat olivat lähes täysin yksimielisiä siitä, että he ovat saaneet Tmi PeKesiltä ys-

tävällistä palvelua kohtuullisin hinnoin. Työt on myös suoritettu kohtuullisen ajan ku-

luessa niiden tilaamisesta. Tmi PeKes on yhtä vastaajaa lukuunottamatta tuottanut vas-

taajille onnen ja tyytyväisyyden tunteita toiminnallaan. Yhtä vastaajaa lukuunotta-

matta kaikki myös suosittelevat Tmi PeKesiä muille, joka on yrityksen kannalta to-

della tärkeä asia. Työn laadusta vain kuusi vastaajaa antoi muun arvosanan kuin par-

haan mahdollisen. Eniten hajontaa oli yrityksen käyttämien tarvikkeiden laadukkuus-

kysymyksessä, jossa tasan puolet vastaajista antoi toisiksi parhaan arvosanan ja toinen 

puolet parhaan arvosanan.  

 

Tmi PeKesin asiakastyytyväisyysindeksi oli 0,96 asteikolla 0-100, jossa 0 vastaa pa-

rasta mahdollista asiakastyytyväisyyttä ja 100 huonointa mahdollista asiakastyytyväi-

syyttä. Suositteluhalukkuuden tunnusluku NPS oli +92,85 asteikolla -100 - +100, jossa 

-100 oli huonoin ja +100 paras mahdollinen tulos. Nämäkin luvut ovat siis erinomaisia, 

ja näin ollen yhdenmukaisia muiden saatujen tulosten kanssa. 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksen voidaan katsoa olevan erittäin positiivinen. 

Huonointa mahdollista arvosanaa ei kukaan vastaajista antanut missään asteikolla 1-4 

vastattavista kysymyksistä, ja toisiksi huonoimpaa arvosanaakin tuli vain yksi kappale. 

Jokainen vastaaja jätti myös avointa palautetta yritykselle, joka oli yrittäjän toive en-

nen tutkimuksen toteuttamista. 

 

Olen tyytyväinen tutkimuksen onnistumiseen. Sain mielestäni riittävästi vastauksia, ja 

tulokset olivat yhdenmukaisia. Hajontaa vastauksissa oli harmittavan vähän, joka toi-

saalta yrityksen kannalta on positiivinen asia, ja toisaalta myös vahvistaa vastausten 

luotettavuutta. Toisaalta taas tutkimuksen tulokset olivat hyvin yksitoikkoisia, koska 

mistään kohdasta ei noussut erityistä kehityskohdetta. Mikäli Tmi PeKes jollain lailla 

haluaa kehittää toimintaansa jatkossa, voisi tarvikkeiden laadukkuuden varmistaa. 



54 

Pitämällä palvelun laadun nykyisellä tasolla, varmistaa Tmi PeKes jatkossakin asiak-

kaiden riittävyyden ja tyytyvyyden. 

 

Suosittelisin yritykselle uutta asiakastyytyväisyystutkimusta loppuvuodesta 2018, jol-

loin voidaan havaita muutokset tämän asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin ver-

raten. Tällöin saadaan myös täysi hyöty irti nyt tehdystä asiakastyytyväisyystutkimuk-

sesta, koska tuloksia päästään luotettavasti vertailemaan. Myös yritysmuodon muuttu-

misen ja yhtiökumppanin mukaantulon vuoksi olisi hyvä tarkistaa, ettei näiden myötä 

asiakastyytyväisyys ole päässyt laskemaan. Nyt tehty tutkimus sujui hyvin, mutta seu-

raavalla kertaa asiakkaita voisi aktivoittaa entistä enemmän vastaamaan kyselyyn. 

Tämä voisi tapahtua esimerkiksi vastanneiden kesken arvottavan lahjakortin muo-

dossa, joka omalta osaltaan voisi motivoida asiakkaita vastaamaan. 
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LIITE 1 

TMI PEKES ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 

 

Taustatekijät 

 

1. Olen  

a. nainen 

b. mies 

 

2. Ikäluokkani 

a. 18-29 vuotta 

b. 30-39 vuotta 

c. 40-49 vuotta 

d. 50-64 vuotta 

e. 65+ vuotta 

 

3. Asun 

a. Sastamalassa 

b. Sastamalan ulkopuolella 

 

4. Mitä kautta löysin yrityksen palvelut? 

a. Googlen kautta 

b. Kuulin kaverilta 

c. Näin lehti-ilmoituksen 

d. Muuta kautta* 

*Jos vastasit muuta kautta, niin mitä? 

 

5. Olen käyttänyt yrityksen palveluita 

a. Yhden kerran 

b. 2-5 kertaa 

c. 6 kertaa tai enemmän 

 

 



 

 

 

Kysymykset (vastausasteikko 1-4) 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1-4: 

1 = Täysin ERI mieltä 

2 = Jokseenkin ERI mieltä 

3 = Jokseenkin SAMAA mieltä 

4 = Täysin SAMAA mieltä 

 

1. Yritykseltä saamani palvelu oli ystävällistä 

1     2     3     4      

2. Hintataso oli mielestäni kohtuullinen 

1     2     3     4      

3. Yrityksen käyttämät tarvikkeet ovat osoittautuneet laadukkaiksi 

1     2     3     4      

4. Yhteydenpito yrityksen kanssa oli sujuvaa 

1     2     3     4      

5. Yrityksen työnjälki oli laadukasta 

1     2     3     4      

6. Työ suoritettiin kohtuullisen ajan kuluessa sen tilaamisesta 

1     2     3     4      

 

Muut kysymykset 

 

1. Suosittelenko yritystä muille? 

a. Kyllä, suosittelen mielelläni 

b. Käytän yrityksen palveluita, mutta en suosittele sitä aktiivisesti 

c. En missään nimessä suosittele yritystä muille* 

*Jos vastasit en suosittele, miksi? 

 



 

 

 

2. Millaisia tuntemuksia yrityksen toiminta minussa herättää? 

a. Koen itseni tyytyväiseksi yrityksen toiminnan johdosta 

b. Yritys ei herätä minussa merkittäviä positiivisia tuntemuksia 

c. Yritys on täysin mitäänsanomaton minulle 

 

Vapaa sana 

 

Tämä on vapaan sanan osio - jätäthän myös sanallisen palautteen Tmi PeKesille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos ajastasi ja vaivannäöstäsi! 

 



 

                LIITE 2 

 

Vapaan sanan osion vastaukset 

 

 

 

 

”Yhteistyö sujuu hyvin.” 

”Hyvää palvelua ja nopeasti.” 

”Kiitokset hyvästä palvelusta ja miellyttävästä yhteistyöstä.” 

”Oli pieni nopea työ ja muistin, että Pekka tekee sähkötöitä ja soitin. Homma hoitui 

nopeasti ja kerralla kuntoon.” 

”Kova jätkä.” 

”Ammattitaidossa toivomisen varaa.” 

”Olen kuullut yhden negatiivisen PeKesin toimintaan liittyen. Työtilaus oli unohtunut, 

ja asiakas oli turvautunut kilpailijaan. Unohdus on inhimillistä, joten älköön tämä lan-

nistako. Olet, Pekka, tervetullut yrittäjä paikkakunnalle.” 

”Ongelmanratkaisut luovia. Yhteistyöverkosto monipuolinen ja kattava.” 

”Ammattitaitoista, jämptiä toimintaa.” 

”Työt sovitussa aikataulussa. Hyvä.” 

”Helppoa yhteistyötä.” 

”Jatka samaan malliin!” 

”Työt sujuneet hienosti kunhan on saatu sovittua milloin. Jälki parasta A1-luokkaa, 

oma-aloitteisuutta ja joustoa kaikessa asioissa. Meillä on tarvetta sähkötöille - Puuha-

Pekka hoitaa! :)” 

“Kiitos kaikesta.” 

”Hyvää kesää!” 

”Jatketaan samaan malliin!” 

”Käytämme jatkossakin palveluita:” 

”Hyvää kesän jatkoa!” 

”Kaikki oli ok. Ei valittamista.” 

”Kaikki tarvittava oli mukana ja homma hoitui yhdellä kertaa kuntoon!” 

”Tattista vaan!” 

”Kaikki hommat ovat sujuneet sujuvasti ja mukavasti. Jatkossakin käytän ensi sijassa 

PeKesin palveluita. Ja suosittelen myös tutuilleni.” 



 

”Työt sujuvat hyvin ja kokonaisuuden kannalta edullisesti. Yritys paneutuu asiakkaan 

tarpeisiin ja ongelmien ratkaisuun.” 

”Työ erittäin siistiä ja huolellista, on ahkera ja tunnollinen työssään. Suosittelen, kiitos. 

”Ystävällinen ja lupsakan leppoisa työnsä asiantuntija, jonka sanaan ja tekemisen jäl-

keen voi luottaa!” 

”Hinta/laatu suhde kohtaa kyseisessä yrityksessä.” 

“Kiitokset Pekalle hyvästä palvelusta!” 

”Erittäin edullinen hintataso ja laadukas työnjälki.” 

 


