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Opinnäytetyö on toteutettu Stockmann Herkun toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tuot-
taa konkreettisesti toteutettavia kehittämisehdotuksia Helsingin Stockmann Herkulle, jotta 
he voivat tulevaisuudessakin kilpailla palvelullaan ja saavuttaa mahdollisesti laajempia asia-
kassegmenttejä. Kehittämisehdotukset perustuvat toteutettuihin asiakaskyselyihin sekä tee-
mahaastatteluihin. Toiminnallinen osuus toteutettiin maaliskuussa 2018.  
 
Työn tavoitteena oli luoda kehittämisehdotuksia, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja, 
jotka ovat helppo toteuttaa. Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin palvelun laatua, 
mistä palvelukokemus syntyy, päivittäistavarakauppojen kilpailua ja asiakastyytyväisyyttä.  
Tutkimusmenetelmiksi työhön valittiin teemahaastattelu henkilökunnalle sekä asiakaskysely. 
Menetelmät valittiin niistä saatavan laadullisen tiedon vuoksi. Teemahaastatteluilla pyrittiin 
saamaan henkilökunnan näkemystä palvelusta ja asiakaskohtaamisista.  
 
Opinnäytetyön alussa esitellään toimintaympäristö, jonka jälkeen käsitellään palvelua teo-
reettisena kokonaisuutena. Toiminnallinen osa sisältää haastatteluiden suunnittelu- ja toteu-
tuskuvaukset sekä kehittämisehdotukset. Kehittämisehdotukset ovat ehdotelmia, joita yritys 
voi hyödyntää tulevaisuudessa myös sellaisinaan tai jatko-kehittää tulevaisuuden varalle. Joh-
topäätöksissä todetaan, että Herkku ei kilpaile hinnoilla, vaan tuotteiden ja palvelun korke-
alla laadulla. Tutkimustuloksissa ilmeni, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa pal-
veluun, mutta toivoisivat nopeutta palvelutapahtumiin ruuhka-aikoina esimerkiksi itsepalvelu-
kassojen käyttöön ottoa. 
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This thesis was commissioned by Stockmann Herkku. The purpose of this thesis was to provide 
tangible development suggestions for Stockmann Herkku located in Helsinki city center, so 
that the organization can continue to compete with its services in the future and is thus able 
to reach out to possible wider customer segments. The crafted development proposals are 
based on customer surveys and staff’s theme interviews. The functional study was imple-
mented in March 2018.  

The objective of this thesis was to create development proposals, which meet the needs of 
the customers and which are easy to implement. The theoretical framework of the thesis co-
vers the quality of service, service experience, competition in grocery stores and customer 
satisfaction. The operational section of the thesis focuses on theme interviews with staff and 
surveys answered by customers. The selected research methods for this thesis were a struc-
tured thematic interview with staff and a customer survey. These methods were selected due 
to the qualitative information they provide. The theme interviews were to highlight the 
staff’s point of view on customer service and encountering the customers.  

The operational environment is presented at the beginning of this thesis. After the first sec-
tion service is treated as a theoretical entity. The functional section introduces design and 
implementation descriptions of the interviews and the development proposals. The created 
development proposals the company can utilize in the future. It can be concluded that 
Herkku does not compete in the terms of prices but- they compete with high quality products 
and service. The results show that customers are satisfied with the service they receive. Cus-
tomers hoped for more speed in the till section at peak times for example by self-checkout in 
store.  
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1 Johdanto 

Asiakastarpeiden muutos ja päivittäistavarakaupan kilpailutilanne ovat johtaneet myymäläko-

kojen kasvuun. Suuremmat kaupat vastaavat paremmin asiakkaiden odotuksiin monipuolisista 

valikoimista ja edullisemmista hinnoista, jotka suuremmissa ja tehokkaammissa kaupoissa 

ovat mahdollisia. (Päivittäistavarakauppa.fi 2017.) Kun kilpailijoiden palvelut ovat yhä enem-

män toistensa kaltaisia, on yritysten palvelun laadulla keskeinen rooli markkina-aseman vah-

vistamisessa.  

Työn tarkoituksena on tutkia Stockmann Herkun palveluprosesseja asiakaslähtöisestä näkökul-

masta. Työn pääkäsitteenä on palvelukokemus, ja sitä käsitellään työssä teorialähtöisesti. 

Johtopäätöksiin on kirjattu realistisia kehitysehdotuksia palvelukokemuksen parantamiseksi. 

Tutkimustulokset opinnäytteessä pohjautuvat analysoituihin vastauksiin teemahaastatteluista 

sekä kyselytuloksista, jotka suoritettiin Herkun asiakkaille ja henkilökunnalle maaliskuussa 

2018.  

Opinnäytetyö on toiminnallinen. Opinnäytetyössä esitellään Herkun palveluympäristöä, jonka 

jälkeen käsitellään opinnäytteen teoriaosuutta. Teoriaosuus käsittelee palvelua kokonaisuu-

tena, asiakastyytyväisyyttä sekä päivittäistavarakauppojen kilpailua. Toiminnallinen osa sisäl-

tää tutkimusmenetelmien valinnat perusteluineen, toteutuskuvaukset sekä tulokset. Opinnäy-

tetyön lopussa ovat johtopäätökset.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kuinka yritys voisi jatkossa erottautua kilpailijoistaan 

palvelullaan. Tarkoituksena on hankkia laadullista tietoa, josta selviää mitkä palvelutoiminnot 

vaativat kehittämistä, ja miten Herkun asiakkaat haluavat, että heitä palvellaan tänä päivänä 

ja tulevaisuudessa.  

Aihe rajataan niin, että opinnäytetyössä keskitytään Helsingin keskustan Herkun myymälään, 

ja sen asiakkaisiin. Toimeksiantaja voi hyödyntää asiakkailta saamaamme tietoa siihen, mitkä 

heidän tarjoamistaan palveluista tuottavat lisäarvoa. Tavoitteena on siis tuottaa kehittämis-

ehdotuksia asiakaskyselyyn pohjautuen, niin että yritys saisi enemmän kävijöitä arkeen, ja 

että ostosten tekeminen arjessa helpottuisi. Tavoitteena on saavuttaa uusia sidosryhmiä sekä 

saada lisää laadullista tietoa olemassa olevilta asiakkailta. 

 

2 Yritysesittely 

Toimeksiantaja opinnäytetyössä on Helsingin Stockmann Herkku. Stockmann on vuonna 1862 

perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann Herkkuja on yh-

teensä 6 kpl. Osana kesällä 2016 tehtyjä organisaatiouudistuksia Stockmann Herkku eriytettiin 

omaksi toiminnoksi, joka vastaa ketjun elintarvike hankinnoista, myymälätoiminnoista, 
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markkinoinnista, palveluista, toimitusketjun kehittämisestä ja omasta Herkkukeittiöstä. (Pie-

tiläinen 2018.) 

 

”Stockmann Herkku on laajasti palveleva ruokakauppa, joka tarjoaa monipuolisen ja herkulli-

sen tuotevalikoiman niin arjen kiireisiin kuin erityisiin juhlahetkiinkin. Stockmann Herkun 

valtteja ovat laaja, vaativampaankin makuun suunniteltu valikoima sekä asiantunteva pal-

velu. Stockmann Herkku -ruokakaupat sijaitsevat Stockmann-tavaratalojen yhteydessä. Kai-

kista ostoistasi saat myös Bonusta S-Etukortilla.” (S-kanava 2018.) 

Helsingin Herkun palveluihin sisältyvät suuret ja kookkaat palvelutiskit, demokeittiö, info-

piste, sekä kassapalvelut. Koska Herkku on osana konsernia, siellä ei ole esimerkiksi kosme-

tiikka tai elektroniikkaa. Stockmann tavarataloissa on näille päivittäistavaroille omat osastot, 

jotka eivät varsinaisesti sijaitse Herkun yhteydessä, mutta löytyvät saman rakennuksen si-

sästä. Helsingin Herkku- myymälä sijaitsee Stockmann tavaratalon pohjakerroksessa.    

Herkusta löytyvät lisäksi tilaus- ja lahjapalvelu sekä palvelupiste. Herkun palvelupisteen 

kautta voi tehdä muun muassa tuotetilauksia. Sieltä asiakkaat saavat myös reseptejä sekä tie-

toa tuotteista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Juhlien ruokatarjoilu järjestyy kätevästi ti-

laamalla sen palvelupisteen kautta. Herkkukeittiö huolehtii ruokien valmistuksesta ja tilaus-

palvelu toimittaa valmiit ruokalajit juhlapaikalle. Herkun lahjapalvelusta voi puolestaan tilata 

lahjan saajan toiveiden mukaan räätälöidyn herkkulahjan. Herkku haluaa jatkossakin tarjota 

asiakkailleen laajan ja ainutlaatuisen valikoiman, laatua, tuoreutta, vaivattomuutta ja inspi-

raatiota. Työntekijöitä Helsingin Herkussa on noin 230.  

 

3 Teoreettinen viitekehys 

Palvelu, palvelukokemus ja asiakaslähtöisyys ovat opinnäytteen pääkäsitteitä. Alakäsitteitä 

ovat: Vähittäis- ja päivittäistavarakauppa, kilpailu sekä asiakkuudet. Opinnäytetyössä ja pe-

rehdytään näihin käsitteisiin, jotta osataan valita oikeat tutkimusmenetelmät ja tehdä järke-

viä ja totuudenmukaisia johtopäätöksiä teoriaan viitaten.  

3.1 Palvelun määritelmä 

Palvelu sanan merkitys vaihtelee henkilökohtaisesta palvelusta aina palveluun tuotteena, ja 

se on monimutkainen ilmiö. Olennaisinta palvelussa on sen aineettomuus, jonka takia asiak-

kaan on vaikea arvioida palvelua. Palveluiden yksi tärkeä peruspiirre on, että niitä voi vaihtaa 

mutta ei konkreettisesti kokea. Suurissa määrin palvelu on siis aineetonta, millä ratkaistaan 

asiakkaan ongelma siten, että asiakas, palveluhenkilökunta, fyysisten resurssien, tavaroiden 

ja/tai palvelun tarjoajan järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa. Varsinainen vuorovaikutus siis 

tapahtuu ennen ja jälkeen varsinaisen palvelun. (Grönroos 1998, 49 – 54.) 
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Palvelut ovat aineettomia, mutta sen lisäksi niiden tärkein piirre on prosessiluonne. Palvelut 

ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista. Palveluissa käytetään monenlaisia resursseja- 

ihmisiä ja muita resursseja, kuten tietoa, infrastruktuureja sekä järjestelmiä. Nämä ovat 

usein suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Palveluprosessin tarkoituksena on löytää 

asiakkaan ongelmaan ratkaisu. Palvelussa korostuu myös se, että asiakas ei ole ainoastaan 

palvelun vastaanottaja, vaan osallistuu myös tuotantoresurssina palveluprosessiin. Asiakas on 

palvelun kanssatuottaja. (Grönroos 2009, 79-80.) 

 

Palveluun sisältyy useimmiten jonkinlaista vuorovaikutusta palvelutarjoajan kanssa. Asiakas ei 

kuitenkaan ole aina henkilökohtaisesti vuorovaikutuksessa palveluyrityksen kanssa. Kun putki-

mies menee korjaamaan vesivuotoa huoneistoon silloin, kun asukas ei itse ole paikalla, putki-

mies ja hänen fyysiset resurssinsa tai toimintajärjestelmänsä eivät ole suoranaisessa vuorovai-

kutuksessa asiakkaan kanssa. Toisaalta vuorovaikutusta esiintyy monessa sellaisessa tilan-

teessa, jossa sitä ei näytä olevan. Kun autokorjaamo korjaa autossa ilmenneen vian, asiakas 

ei ole läsnä eikä ole vuorovaikutuksessa kenenkään tai minkään kanssa. Mutta kun korjaamo 

ottaa vastaan auton tai toimittaa sen takaisin asiakkaalle, vuorovaikutusta tapahtuu. Nämä 

vuorovaikutustilanteet ovat osa palvelua, kuten jäljempänä käy ilmi. (Grönroos 2009, 77.) 

Palvelujen johtamisen ja markkinoinnin mallit ja käsitteet perustuvat siihen, että asiakas on 

jossain määrin läsnä palveluprosessissa, jossa palvelu tuotetaan ja toimitetaan, ja että asia-

kas myös osallistuu prosessiin ja näkee prosessin toiminnan sen edetessä. Näin käy myös sil-

loin, kun asiakkaat näyttävät käyttävän palveluja yksinään, eli kun he maksavat laskuja verk-

kopankissa, soittavat puhelun tai lähettävät tekstiviestin. Asiakas osallistuu palveluprosessiin 

olemalla vuorovaikutuksessa palveluyrityksen järjestelmien ja infrastruktuurin ja joskus myös 

toisen asiakkaan kanssa. Asiakas vaikuttaa näissä vuorovaikutustilanteissa palveluprosessin 

etenemiseen ja lopputulokseen aivan yhtä paljon kuin syödessään päivällistä ravintolassa. 

(Grönroos 2009, 79.) 

Yritykset tarjoavat asiakkailleen aina palvelua riippumatta siitä, mitä ne tuottavat. Jos pal-

velu tarkoittaa asiakkaiden toimintojen ja prosessien tukemista, niin kun palvelu tässä ym-

märretään, kaikenlaiset ratkaisut, jotka koostuvat tavaroista, palveluista tai niiden yhdistel-

mistä, ovat yrityksen asiakkaille palveluja. (Grönroos 2015, 25.)  

Valvio Timo (2010) määrittelee palvelun seuraavilla tavoilla:  

 Palvelut ovat ainakin osaksi aineettomia. 

 Palvelut ovat prosesseja tai toimintasarjoja. 

 Palvelut kulutetaan – tai koetaan -samanaikaisesti, kun niitä tuotetaan. 
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3.2 Palvelun ulottuvuudet 

Palvelujen tärkein piirre on niiden prosessiluonne. Palvelut ovat toiminnoista koostuvia pro-

sesseja, joissa käytetään monenlaisia resursseja – ihmisiä ja muita fyysisiä resursseja, tietoa, 

järjestelmiä ja infrastruktuureja – usein suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, jotta 

asiakkaan ongelmaan löydetään ratkaisu. Useimmat muut palvelujen ominaispiirteet johtuvat 

niiden prosessiluonteesta. (Grönroos 2009, 79.) 

Palvelu voi tarkoittaa henkilökohtaista palvelua, mutta myös laajempaa palvelua, jossa palve-

lun kohteena on enemmän kuin yksi henkilö. Osa palveluista on niin sanottuja ”näkymättömiä 

palveluita”. Ne eivät siis koske asiakasta näkyvästi vaan toimivat taustalla asiakkaan hyväksi. 

Näitä palveluita pidetään yleisesti kuitenkin ongelmina eikä varsinaisina palveluina. Laskutus 

ja valitusten käsittely voidaan laskea ”näkymättömiksi palveluiksi”. (Grönroos 1998, 49 – 50.) 

Tämä tarjoaa runsaasti kilpailuetumahdollisuuksia organisaatioille, jotka oppivat kehittämään 

ja hyödyntämään tällaisia ”näkymättömiä palveluja”. (Grönroos 2009, 77.) 

Fyysinen tuote on helppo nähdä, kokea ja arvioida. Palvelun aineettomuus taas tekee sen ar-

vioimisesta ja palvelun laadun määrittelemisestä monimutkaisempaa. Palvelun näkyvien osien 

lisäksi taustalla toimivat myös asiakkaalle näkymättömät toiminnot, kuten esimerkiksi tieto-

verkkojen toiminta tai tavaroiden ja henkilöiden liikkuminen sekä siirtäminen. Itse palvelun 

toteutumisesta on asiakkaalla olemassa vain palveluntarjoajan tuottama palveluehdotus, jo-

hon hän luottaa aiemman kokemuksen tai muuta kautta syntyneiden odotusten pohjalta. 

(Tuulaniemi 2013, 90 - 92.) 

Valvio Timo (2010), toteaa: ”Erilaiset sähköiset palvelut ovat muuttaneet palvelujen käytet-

tävyyttä uudella tavalla. Nykyisin ostetaan, haetaan eri tuotteita ja palveluita netin välityk-

sellä. Mutta loppujen lopuksi myös tällaisessa palvelussa, jossa ihmiset eivät suoraan kohtaa 

toisiaan, on kysymys siitä, miten pystymme tyydyttämään asiakkaiden tuotteilla ja palveluille 

asettamat odotukset ja toiveet. Palveluiden saatavuus on tänä päivänä helpompaa kuin kos-

kaan ennen, mutta on eri asia, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat siihen etsimänsä tuotteen tai 

palvelun kohdalla.”    

Jokainen palveluorganisaatio on täynnä sisäisiä palvelutoimintoja, jotka tukevat toinen tois-

taan ja ulkoisten asiakkaitten kanssa vuorovaikutuksessa olevia asiakaspalvelijoita ja toimin-

toja. Sisäisiä palvelutoimintoja on usein enemmän kuin ulkoisia asiakkaita palvelevia toimin-

toja. Jos sisäinen palvelu ei ole hyvää, ulkoinen palvelu kärsii. (Grönroos 2009, 413.) 

Grönroos (2009, 80) määrittelee palvelujen eri ulottuvuuksia seuraavalla tavalla; Ensimmäi-

sessä ulottuvuudessa asiakas on läsnä ja vastaanottaa palvelun, jossa asiakas kiinnittää huo-

miota nimenomaan tuotantoprosessin näkyvään osaan. Toisessa ulottuvuudessa tuotteita toi-

mitettaessa asiakas kokee ja kuluttaa vain osan tuotantoprosessista, jossa suurin osa 
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tuotantoprosessista on näkymätöntä. Tässäkin tapauksessa asiakas kiinnittää huomiota nimen-

omaan tuotantoprosessin näkyvään osaan. Kolmannessa ulottuvuudessa asiakas ei ole ainoas-

taan palvelun vastaanottaja, vaan osallistuu palveluprosessiin myös tuotantoresurssina, jossa 

asiakas toimii palvelun kanssatuottajana. 

Palvelut voi jakaa inhimillisyyttä tai käyttäjäystävällisyyttä korostaviin (high-touch) ja tek-

niikkaa korostaviin (high-tech) palveluihin. Inhimillisyyttä korostavat palvelut ovat riippuvai-

sia etupäässä palveluprosessiin osallistuvista ihmisistä, kun taas huipputekniset palvelut pe-

rustuvat automatisoituihin järjestelmiin, tietotekniikkaan ja muunlaisiin fyysisiin resursseihin. 

Tämä on tietysti olennainen ero, mutta tulee muistaa, että myös inhimillisyyttä korostaviin 

palveluihin voi sisältyä fyysisiä resursseja ja tekniikkaan perustuvia järjestelmiä, joita tulee 

hallita ja jotka tulee yhdistää palveluprosessiin asiakaslähtöisesti. (Grönroos 2009, 84.)  

Toiseksi palvelut voi ryhmitellä asiakassuhteen luonteen mukaan jatkuvasti tarjottaviin pal-

veluihin ja ajoittaisiin palveluihin. Esimerkiksi teollisuussiivous, vartiointi, tavarantoimituk-

set ja pankkitoiminta ovat palveluja, joissa asiakkaan ja palvelutarjoajan välillä on jatkuvasti 

vuorovaikutusta. Tällöin yrityksellä on runsaasti mahdollisuuksia kehittää asiakkaidensa 

kanssa näiden arvostamia suhteita. Ajoittain käytetyissä palveluissa, joista ovat esimerkkejä 

kampaamopalvelut, monet matkailupalvelut ja laitteiden rikkoutumisesta johtuvat korjauk-

set, on paljon vaikeampi solmia suhde, jota asiakkaat arvostavat. Monet kampaamot, hotellit, 

ravintolat ja muut ajoittaisia palveluja tarjoavat palveluyritykset onnistuvat kuitenkin solmi-

maan arvokkaita ja kannattavia asiakassuhteita. Jatkuvasti käytettäviä palveluja tarjoavilla 

yrityksillä ei ole varaa menettää asiakkaita, koska uusien asiakkaiden löytäminen käy usein 

liian kalliiksi. (Grönroos 2009, 85.) 

3.3 Palvelun laatu 

Palvelun laatua tarkastellaan asiakaskeskeisen ajattelun mukaisesti ennen kaikkea asiakkaan 

kokeman laadun näkökulmasta. Asiakas on tyytyväinen, mikäli hänen kokemuksensa ovat hä-

nen odotuksiinsa nähden parempia tai yhtä hyviä. Hyvät kokemukset lisäävät odotuksia, joten 

jatkuva asiakkaan odotusten ylittäminen on haastavaa. Asiakkaan kokema laatu on lisäarvoa, 

joka erottaa palvelun tai tuotteen kilpailijoistaan. (Tikka 2011, 9.) 

Useimmiten laadulla tarkoitetaan sitä, miten hyvin myytävä tuote vastaa asiakkaan odotuksia, 

eli miten hyvin asiakkaan toiveet saadaan toteutettua. Laatu voidaan siis ilmaista asiakkaan 

yleisenä näkemyksenä tuotteen tai palvelun onnistuneisuudesta. Laatua tulee aina tarkkailla 

asiakkaan näkökulmasta, sillä asiakas on laadun tulkitsija. Yrityskuva, eli imago on yksi laadun 

osatekijä. Imago on siis asiakkaan mielikiva yrityksestä. Jos yrityksellä on hyvä imago, asiakas 

kokee palvelun yleensä vähintäänkin tyydyttävänä, vaikka teknillisessä tai toiminnallisessa 

laadussa olisi virheitä. Huono imago puolestaan korostaa laadun virheitä entisestään. (Ylikoski 

2001, 118 – 119.)  
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Suoritetussa palvelussa on kaksi puolta: tekninen laatu ja toiminnallinen laatu. Teknisellä laa-

dulla tarkoitetaan tuotelaatua ja toiminnallisella laadulla palvelun sisältöä ja sen toteutta-

mista. Teknisen ja toiminnallisen laadun yhteisvaikutuksesta syntyy koettu laatu, jota asiakas 

vertaa omiin odotuksiinsa. Vaikka palvelu olisikin puolueettomasti katsottaessa kelvollista, voi 

asiakkaalle syntyä odotetun ja koetun laadun välinen kuilu, jos palvelua on esimerkiksi mai-

nostettu ylisanoin ja näin luotu asiakkaalle liian korkea odotusarvo. Toiminnallista laatua ei 

voida arvioida yhtä objektiivisesti kuin teknistä laatua (Grönroos 2009, 101-102.) 

Laadulle on laajalti moniulotteisia määritelmiä. Taulukosta 1 selviää kuinka muut alan asian-

tuntijat ovat määritelleet laatua:  

Taulukko 1: Laadun määritelmiä (Leclin & Laine 2009, 15; Silén 2001, 15.) 

 

Laatu on sopivuutta käyttötarkoitukseen Joseph M. Juran 

Laatu on kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet George D. Edwards 

Laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa Mikel Harry 

Asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden 

täyttämistä laadun avulla 

Edwards Deming 

Tuotteen tai palvelun markkinoinnin, insinöö-

riosaamisen, tuotannon ja huollon kautta 

määrittyviä piirteitä, joiden avulla pystytään 

täyttämään asiakkaiden tarpeet 

Armand Feigenbaum 

Vastaavuutta vaatimuksiin Philip Crosby 

Toiminnan laadun avulla jatkuvasti kilpailuky-

kyisenä pysymistä muuttuvissa olosuhteissa 

Timo Silén 

 

3.4 Palvelukokemus 

Palvelukokemukseen vaikuttavat vahvasti tunteet ja alitajuisesti tehdyt tulkinnat. Tämän 

vuoksi ei ole täysin mahdollista vaikuttaa siihen, millaisen kokemuksen asiakas muodostaa. 

Yritykset voivat kuitenkin valita, millaisia kokemuksia ne pyrkivät luomaan. Palvelukokemus-

ten luominen edellyttää, että yritys ensin asettaa asiakkaan toimintansa keskiöön ja järjestää 

sitten omat toimintonsa asiakkaan ympärille luomaan kokemuksia ja arvoa asiakkaalle. (Löy-

tänä & Kortesuo 2011, 11- 19.) 
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Palvelu koetaan yleensä subjektiivisesti. Koska palvelu on hyvin abstrakti, asiakkaan on usein 

erittäin vaikea arvioida sitä. Palvelun ytimenä on kuitenkin itse ilmiön aineettomuus. On kui-

tenkin syytä muistaa, ettei aineettomuus ole pelkästään palveluille ominainen piirre. Monet 

fyysiset tuotteet, kuten urheiluauto ja ylellinen matkapuhelin, ovat yhtä lailla aineettomia ja 

asiakkaat kokevat ne subjektiivisesti. Monissa palvelun määritelmissä todetaan, että palvelut 

eivät johda mihinkään omistukseen. Koska palvelun tuotanto- ja jakeluprosessiin vaikuttavat 

ihmiset, joko henkilökunta tai asiakkaat tai molemmat, prosessissa on usein vaikea säilyttää 

johdonmukaisuutta. Peruspiirteisiin liittyy myös heterogeenisuus. Yhden asiakkaan sama pal-

velu ei ole koskaan sama kuin seuraavan asiakkaan saama ”sama” palvelu. (Grönroos 2009, 

81.) 

Asiakas tekee koko palvelukokemuksen ajan jopa huomaamattaan havaintoja. Tiedostettujen 

havaintojen lisäksi myös tiedostamattomat havainnot muokkaavat kuvaa palvelukokemuk-

sesta. Asiakas arvioi koko tilanteen ajan kokemustaan. Lopputuloksena kokemuksesta on joko 

positiivinen, negatiivinen tai neutraali. Enää ei pelkkä tehokas ja ystävällinen palvelu riitä, 

vaan vaaditaan paljon enemmän. Koska palvelukokemukseen on panostettu, asiakkaista tulee 

aiempaa kriittisempiä sekä vaativampia. (Kuusela & Rintamäki 2002, 132.)  

Tarvitaan asiakasymmärrystä, henkilökunnan koulutusta sekä suoraa palautetta asiakkailta, 

jotta voitaisiin kehittää paremmaksi koettua palvelua. Palvelun ja sen kokemuksen paranta-

miseksi on tärkeää tunnistaa yrityksien vahvuudet palveluun ja siitä saatavat hyödyt. Ensim-

mäiset kymmenen sekuntia määräävät ensivaikutelmaa yrityksestä ja kokemuksesta. (Kuusela 

& Rintamäki 2002, 138.) 

 

3.4.1 Asiakas ja asiakastyytyväisyys 

Asiakas voi olla joko yksilö tai ryhmä. Saattaa olla kohtalokasta määritellä asiakas liian kape-

asti. Palvelun laadun kokijoita ovat palvelun käyttäjät. Palvelun tai tuotteen on ensinnäkin 

sovittava asiakkaan arvonluontiprosesseihin ja tuettava arvon luomista tai muodostumista hä-

nen päivittäisissä toiminnoissaan ja prosesseissaan. (Grönroos 2009, 420.) 

Asiakassuhde on olemassa aina, kun asiakkaalla on kontakti yritykseen esimerkiksi henkilöön, 

tuotteeseen tai toimipaikkaan. Yleisesti asiakkaaksi mielletään tuotteen tilaaja. Välitön asia-

kas on sellainen, joka on suorassa yhteydessä yrityksen myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstöön 

Sen sijaan välillinen asiakas ei ole suorassa yhteydessä yrityksen kanssa, mutta käyttää yrityk-

sen tuotteita. (Lecklin 2006, 79–80.) 

Tyytyväisyys palvelujen ja tuotteiden laatuun näyttää edistävän asiakkaiden halukkuutta jat-

kaa suhdetta tai tehdä uusintaostoja, mutta on tärkeää ymmärtää, että riippuvuus ei ole suo-

raviivaista. Hart ja Johnson toteavat Xeroxin kokemuksista kertoessaan, että 
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asiakastyytyväisyyden ja uusintaostoaikeiden välisessä suhteessa on selvä yhdentekevyys-

vyöhyke, johon kuuluvat asiakkaat väittävät olevansa ”jotakuinkin tyytyväisiä” tai ”tyytyväi-

siä”. Vain ”erittäin tyytyväiset” asiakkaat tekevät runsaasti uusintaostoja ja levittävät myön-

teistä sanaa palvelutarjoajasta. Hart ja Johansson päättelevät, että yrityksen täytyy edetä 

normaalia, hyvänä pidettyä palvelua ja hyväksyttävää arvoa pidemmälle, jotta asiakkaat olisi-

vat uskollisia. Yrityksen tulee palvella asiakkaitaan niin, että nämä kokevat voivansa luottaa 

yritykseen kaikissa suhteissa ja kaikkina aikoina. (Grönroos 2009, 178.)  

Asiakkaiden säilyttämisasteen ja asiakasuskollisuuden kasvu ei luultavasti johdu pelkästään 

palvelun parantamisesta, mutta asiakkaiden tyytyväisyys palvelun laatuun lienee silti keskei-

nen tekijä. Toisaalta on selvää, ettei tyytyväisyys sinänsä takaa asiakasuskollisuutta. Asiakkai-

den hinnan, mukavuuden, ajan ja kustannusten muodossa tekemät uhraukset ja asiakkaiden 

kokemus saamastaan arvosta vaikuttavat ratkaisevasti asiakasuskollisuuteen ja asiakassuhteen 

pituuteen. (Grönroos 2009, 182.) 

Suhteiden lujuus vaikuttaa siihen, miten monia vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaat harkitse-

vat. Jos suhde on luja, asiakas ajattelee vähemmän vaihtoehtoja ja päinvastoin. Lisäksi luja 

suhde sisältää luultavasti vähemmän kriittisiä episodeja tai kohtaamisia. Suhteen lujuus vai-

kuttaa suoraan ja epäsuorasti suhteen pituuteen. Mitä lujempi suhde, sitä kauemmin se kes-

tää. Asiakkaat eivät koe tarvetta lopettaa saman yrityksen palvelujen käyttämistä. Luja suhde 

saa asiakkaat kokemaan, että vaihtoehtoja on vähemmän, millä on myönteinen vaikutus suh-

teen lujuuteen. Samanlainen vaikutus on koettujen kriittisten kohtaamisten puutteella. 

(Grönroos 2009, 202.) 

Asiakkuus perustuu vaihdantanäkökulmaan. Perinteisissä, vaihtonäkökulmaan perustuvissa 

markkinointimalleissa yritys tuottaa arvoa asiakkaalle tehtaassa tai toimistossa, sisällyttää ar-

von tuotteeseen ja jakelee sen asiakkaille. Markkinoinnin huomio kohdistuu asiakkaille tuote-

tun arvon jakeluun. Perinteisen vaihtoarvonäkemyksen sijaan tulee käyttöarvokokemus, jonka 

mukaan asiakkaan saama arvo ei sisälly tuotteisiin vaan muodostuu silloin, kun asiakkaat käyt-

tävät fyysisiä tuotteita tai palveluja. Vaihtoon perustuvassa markkinoinnissa kohteena ovat 

massamarkkinat, joilla toimii anonyymejä asiakkaita. Tavoitteena on saada asiakkaat valitse-

maan yksi brändi kilpailevien brändien joukosta. Tällöin markkinoijan ja asiakkaat välille 

muodostuu usein kilpailutilanne. (Grönroos 2015, 50-51.)  

Yksi tapa määrittää, milloin osapuolten välille on kehittynyt suhde, on mitata, miten monta 

kertaa tietty asiakas on ostanut samalta yritykseltä. Jos ostoja on ollut useita tai jos sopimus 

on ollut voimassa tietyn ajan, asiakassuhteen voi sanoa muodostuneen. Myös asiakkaan teke-

mät uusinta ostot voivat olla merkki asiakassuhteen muodostumisesta. Tämä ei kuitenkaan ole 

hyvä tapa arvioida, onko suhde muodostunut vai ei, mutta sitä voi käyttää rinnan muiden mit-

taustapojen kanssa. Edulliset hinnat voivat olla yksi syy, tai syynä voi saattaa olla yrityksen 
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hyvä sijainti. Supermarket sijaitsee ehkä kätevästi asiakkaan kotimatkalla, minkä vuoksi hä-

nellä on tapana käydä siellä töistä tullessaan. (Grönroos 2015, 61.) 

Kun yritys on kohdentanut palvelunsa niin, että ne vastaavat kohderyhmien toiveita, tällöin 

taataan yrityksen toiminnan kannattavuus ja taloudellinen kasvu. Kun yrityksen toimintaa ale-

taan kehittää asiakaslähtöisesti, sekä markkinointi- että myyntiosastolla on merkittävä osuus 

tuotteiden kannattavuuden nostattamisessa. Yrityksen toiminnan kannalta asiakaslähtöisyy-

den kehittämisen rinnalla on muistettava se, että yrityksen on tehtävä tulosta ja pysyttävä 

kilpailukykyisenä. Näin ollen on verrattava yrityksen toimintaa kilpailijoihin, ja tarkasteltava 

mitä etuja omalla yrityksellä on tarjottavana asiakkaille verrattuna kilpailijoihin. (Ylikoski 

2000, 33 - 37.) 

3.4.2 Asiakkaiden kokema lisäarvo 

Arvon ymmärtämisen lähtökohtana on havainto, että asiakkaat kokevat arvon sisäisissä pro-

sesseissaan ja toimittajan tai palvelutarjoajan kanssa käymässään vuorovaikutuksessa kulutta-

essaan tai käyttäessään palveluja, tuotteita, tietoja, henkilökohtaisia kontakteja, normali-

sointia ja muita pitkäaikaisten suhteiden elementtejä. Vastoin tavallista johtamisalan kieltä 

johtamis- ja markkinointikirjallisuuden perinteistä näkemystä arvoa ei tuoteta tehtaassa eikä 

palveluyrityksen taustatoiminnoissa. Arvo muodostuu asiakkaiden prosesseissa. Yrityksen teh-

tävänä on tukea asiakkaan arvonmuodostusta. Yritys tarjoaa asiakkaalle resursseja ja palvelu-

prosesseja, joissa tapahtuu yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Sen lisäksi, että 

asiakas luo arvoa, myös yritys ja asiakas yhdessä luovat arvoa. Kaikki tämä tekee arvosta vai-

keasti ymmärrettävän ja hallittavan käsitteen. (Grönroos 2009, 192.) 

Lisäarvoon vaikuttaa moni asia kuten hinta, mutta lisäarvoa voidaan tuottaa asiakkaalle asia-

kaspalvelun avulla. Lisäarvon tuottaminen vaikuttaa asiakassuhteen syntymiseen sekä sen jat-

kuvuuteen.  (Aarnikoivu 2005, 25.). Asiakkaalle lisäarvoa voi tuottaa brändi, yksilöllinen pal-

velu, tuotteen ulkomuoto tai pakkaus. (Hynynen 2012, 4-5.) 

Jos yritys helpottaa asiakkaan mahdollisuuksia olla tekemisissä yrityksen kanssa ja tekee sen 

entistä taloudellisemmaksi, tämä voi vaikuttaa myönteisesti asiakkaan kokemaan arvoon. 

Ydinratkaisun parantaminen tai uusien lisäpalvelujen tarjoaminen voi saada asiakkaat koke-

maan suhteen arvon entistä suuremmaksi. (Grönroos 2009, 194.) 

3.4.3 Laatu kokemuksen muodostuminen asiakkaalla 

Kokemus asiakkaalle laadusta muodostuu palveluprosessin sujuvuudesta, sekä siitä, mitä asia-

kas lopulta saa. Joissain tilanteissa palveluprosessi saattaa olla asiakkaalle jopa tärkeämpää 

kuin lopputulos. Näissä tapauksissa asiakkaan ja yrityksen henkilöstön välinen vuorovaikutus 

on tärkeässä asemassa hyvän palvelukokemuksen saavuttamisessa. (Grönroos 2000, 63.) 
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Taulukko 2: Palvelun laadun kokemuksen muodostumisen kriteerejä (Grönroos 1999, 73-74.) 

Ammattitaito Palvelutarjoajan ja työntekijöiden 

Palvelutyöntekijöiden asenne Asiakkaiden huomioiminen 

Lähestyttävyys ja joustavuus Asiakkaiden tarpeet 

Luotettavuus ja uskottavuus Tavoitellaan asiakkaan etua 

Normalisointi Miten virheet korjataan 

Maine  Asiakkaan rahoille vastinetta 

  

Asiakkaan kokemukseen palvelun laadukkuudesta vaikuttaa kuusi kriteeriä. Tärkeimpänä on 

ammattitaito, jota asiakas olettaa olevan palvelun tarjoajalla ja sen työntekijöillä. Toisena 

kriteerinä on palvelutyötekijöiden asenne ja käyttäytyminen. Asiakkaat haluavat, että heihin 

kiinnitetään huomiota. Seuraavana kriteerinä on lähestyttävyys ja joustavuus eli se, että yri-

tyksen eri osa-alueet on suunniteltu asiakasta varten. Luotettavuus ja uskottavuus kriteerin 

mukaan asiakkaan tulee voida luottaa yrityksen hoitavan asiat asiakkaan etujen mukaisesti. 

Viides kriteeri on normalisointi, mikä tarkoittaa sitä, että virheen sattuessa yritys ryhtyy vä-

littömästi toimiin ja korjauttaa virheen välittömästi. Kuudes kriteeri on maine, mikä painot-

taa sitä, että palveluntarjoaja antaa asiakkaan rahoille vastineen. (Grönroos 1998, 73 – 74.)  

Asiakkaan laatukokemukseen vaikuttaa erityisesti se, kun hän on tekemisissä palvelun tarjo-

ajan resurssien ja toimintatapojen kanssa. Ne määrittävät toiminnallisen laadun tason. Palve-

lukohtaamisissa tekninen laatu siirtyy kokonaan tai suurimaltaosaltaan asiakkaalle. Palvelu-

kohtaamiset koostuvat totuuden hetkistä. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus osoittaa palve-

lunsa laadun taso näissä totuuden hetkissä. Koska palvelun laatu ilmenee asiakkaalle yleensä 

palvelukohtaamisen aikana, työntekijöiden suoritus on olennaisessa osassa. Palvelun laatu on 

siis hyvin riippuvainen työntekijöiden suorituksesta, mikä ei ole organisaation hallittavissa sa-

malla tavalla kuin tuotteiden laatuun vaikuttavat tekijät. Koska palvelujen luonne on ainee-

ton, asiakas arvioi palvelua etsimällä siitä erilaisia konkreettisia todisteita. Nämä tekevät pal-

velusta näkyvän asiakkaalle ja asiakas voi niiden perusteella arvioida palvelun laadun palvelu-

kohtaamisessa. (Grönroos 1998, 67.) 

 

Asiakkaiden käsitykset tarjooman arvosta ja jatkuvissa suhteissa koko suhteen arvosta riippu-

vat siitä, millaiseksi he kokevat koko palvelutarjooman eli ydinratkaisun ja lisäpalvelujen laa-

dun verrattuna uhrauksiin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä kokemaansa laatuun, jos uhraus – hinta 
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ja suhdekustannukset – ei ole liian suuri. Koettu arvo siis määrää asiakastyytyväisyyden. 

(Grönroos 2009, 202.) 

4 Vähittäis- ja päivittäistavarakauppa 

Vähittäiskaupalla tarkoitetaan kuluttajia palvelevaa kauppaa, joka välittää kuluttajille tuot-

teita niin teollisuudesta, tuotannosta kuin ulkomailta eri tukkuportaiden tai maahantuojien 

välityksellä. Vähittäiskaupat on jaettu kolmeen toimialaryhmään; päivittäistavara- ja tavara-

talokauppoihin, erikoiskauppoihin sekä autoalan vähittäiskauppoihin. Näistä päivittäistavara- 

ja tavaratalokaupat ovat suurimpia toimipaikkoja. Kuluttajat kohtaavat vähittäiskaupat toimi-

paikkoina, eli myymälöinä. Vähittäiskauppa on toimipaikkaan vahvasti sidottuna, mutta kulut-

taja voi kohdata saman kaupan paikasta riippumatta ketjuuntumisen myötä. Vaikka nykyään 

ketjuuntuminen on lisääntynyt, on moni vähittäiskaupan yrityksistä edelleen ketjuuntumatto-

mia, itsenäisiä yrityksiä. (Santasalo & Koskela, 2015.)  

Päivittäistavaroihin luetaan ruoka, juomat, teknokemian tuotteet, kodin paperit, tupakka-

tuotteet, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. Päivittäistavarakauppa on päivittäistavaroiden koko 

valikoimaa myyvä, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimiva marketmyymälä. Marketkaupan 

lisäksi päivittäistavaroiden vähittäiskauppaan lasketaan elintarvikkeiden erikoismyymälöiden, 

huoltamoiden ja halpahallien päivittäistavaroiden myynti. (Kauppa.fi 2017.) 

Päivittäistavaroilla tarkoitetaan niitä tuotteita elintarvikkeiden ohella, joita kotitaloudet ovat 

tottuneet ostamaan elintarvikeostosten yhteydessä samasta myymälästä. Päivittäistavaroilla 

tarkoitetaan siis tuotteita, joita tarvitaan lähes päivittäin. 

4.1 Päivittäistavarakauppa Suomessa 

Suomen päivittäistavarakauppa on vastuullinen toimija. Valikoimia kehitetään kuluttajia 

kuunnellen ja asiakaspalveluun panostetaan. Alan yritykset tekevät aktiivisesti työtä muun 

muassa ruokahävikin vähentämisen, elintarviketurvallisuuden, ikärajavalvonnan, kuluttaja-

pakkausten kierrätyksen ja hankinnan vastuullisuuden edistämiseksi. Päivittäistavarakauppo-

jen tavoite on vuoden 2018 raportin mukaan hävikin tehokas vähentäminen. Kauppojen hävi-

kin vähentäminen on onnistunut hyvän menekinhallinnan, sähköisten ennuste- ja tilausjärjes-

telmien, tehokkaan logistiikan, vapautuneiden aukioloaikojen sekä ammattitaitoisen henkilö-

kunnan ansiosta. Tuotteita voidaan myös myydä alennetuilla hinnoilla parasta ennen –merkin-

nän tai viimeinen käyttöpäivä -päiväyksen lähestyessä. Myymättä jääneitä elintarvikkeita an-

netaan ensisijaisesti hyväntekeväisyyteen. Kaatopaikalle ei Suomessa päädy lainkaan kauppo-

jen ruokahävikkiä. (Päivittäistavarakauppa ry 2018.) 

Päivittäistavarakaupan keskeinen kilpailukeino on tehokkuus. Suurien myymälöiden kustannus-

tehokkuus on pieniä myymälöitä parempi ja Suomen päivittäistavaramarkkinalle onkin tyypil-

listä isojen myymälöiden vahva rooli. Myymäläkoon kasvuun ovat johtaneet muuttoliike 
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kasvukeskuksiin, autoistuminen, asiakastarpeiden muutos ja valikoimien kasvu sekä päivittäis-

tavarakaupan kilpailutilanne. Suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista ketjuuntu-

minen sekä hankinnan ja logistiikan keskittyminen. Tilanne on samankaltainen muissakin Poh-

joismaissa. Ilman suureksi koottuja volyymeja ei laajassa ja harvaan asutussa maassa päästä 

riittävään logistiseen tehokkuuteen. Heikompi kustannustehokkuus merkitsisi asiakkaille kor-

keampia hintoja, pienempiä valikoimia sekä huonompaa palvelua ja saavutettavuutta. Elintar-

vikkeiden osuus päivittäistavaramyymälöiden myynnistä on noin 80 prosenttia. (Päivittäistava-

rakauppa ry 2018.)  

Suomalaiset ovat varovaisia verkko-ostajia. Yli yhdeksälle kymmenestä verkkoasiakkaasta Suo-

messa tärkeimpiä kriteereitä pt-verkkokaupan valinnassa ovat toimitusten oikeellisuus, toimi-

tettujen tuotteiden hyväkuntoisuus, verkossa esitettyjen tuotekuvausten selkeys sekä henkilö-

tietojen turvallinen säilytys. Vastaavasti Ruotsissa näitä painottaa noin kaksi kolmasosaa asi-

akkaista. Siellä tärkeimpiä kriteereitä ovat hyvät tarjoukset, laaja valikoima, edulliset hinnat 

ja hyvä vastine rahalle. Lisäksi suomalaiset nostavat tärkeimmäksi esteeksi verkko ostamiselle 

siihen liittyvät lisäkustannukset, kun taas muissa Pohjoismaissa tärkeimmäksi nousee kiinnos-

tus itse kaupassa asiointia kohtaan. (Päivittäistavarakauppa ry 2018.) 

4.2 Kilpailu ja kilpailuetu 

Kilpailu on markkinatalouden ydin. Se kannustaa taloudellisen toiminnan kehittämiseen eli 

kannattavuuden parantamiseen. Tehokkuudesta koituvat kustannussäästöt voidaan kilpailun 

ansiosta siirtää kuluttajille. Päivittäistavarakaupassa kilpailun esivaihe käydään jo hyvistä 

kauppapaikoista, koska hyvät kauppapaikat ovat ainutkertaisia. Kilpailua voidaan mitata myy-

mälöiden lukumäärällä ja myyntitehokkuudella sekä hintatasolla, myymälätyypeillä, vali-

koimien syvyydellä ja palvelutasolla. (Sandberg 2010, 34.)   

 

Palvelun laadusta on tullut kilpailukeino, joka on erittäin merkittävä. Sen avulla pyritään 

erottumaan kilpailijoista sekä houkutella uusia asiakkaita. Sekä asiakkaalla että palvelun tar-

joajalla on omanlaisensa näkemykset palvelun laadusta. Palvelun laatua tulisi kuitenkin tutkia 

ja lähestyä asiakkaan näkökulmasta, koska vain asiakas voi vastata, onko palvelu hyvää vai 

huonoa hänen mielestään. Asiakasta voidaan pitää eräänlaisena laadun tulkitsijana ja tämän 

vuoksi laadun tarkastelun tulee tehdä aina ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta. (Ylikoski 

2000, 117-118.) 

Lisäpalvelujen tarjoaminen asiakkaalle varsinaisen ydintuotteen (joko fyysisen tuotteen tai 

palvelujen) ohella on yksi keino peitota ne kilpailijat, joiden ydintuotteet ovat hinnaltaan ja 

laadultaan saman tasoisia. Tämä on nykyaikaisessa kilpailussa tavallinen tilanne. On vaikea 

kehittää kilpailuetua ydintuotteen varaan, ellei yrityksellä ole pysyvää teknistä etua tai ellei-

vät sen kustannukset ole jatkuvasti pienemmät kuin muilla. Monet yritykset laskevat hinnalla 

kilpailemisen ansaan. Hintakilpailu voi joskus olla tehokas keino, mutta useimmiten se 
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merkitsee vain luopumista kipeästi tarvittavista tuotoista, joilla voitaisiin kehittää ja ylläpitää 

muista erottumisen takaavaa kilpailuetua. Edullinen hinta ei ole koskaan pysyvä etu, sillä 

asiakas vaihtaa toimittajaa heti, kun jokin kilpailija alittaa yrityksen perimän hinnan. (Grön-

roos 2015, 26.)  

Kilpailussa on siirrytty hyperkilpailun aikaan. Sitä ei käydä eikä voiteta pelkillä tuotteilla, hin-

noilla ja palveluilla vaan kiehtovilla konsepteilla, olemalla omaperäisesti erilainen. Ratkaise-

vaa ei ole se, missä konsepti on kehitetty tai kuka sen omistaa, vaan miten houkuttelevaa 

ketjun palvelutarjonta asiakkaiden silmissä on. Kärjistetysti voi sanoa: ketjun pitää joko erot-

tua tai sen voi lopettaa. Muutosten seurauksena asiakkaille on tullut vaihtoehtoja lisää, mutta 

tarjonta on supistunut. Kilpailu käydään yhä enemmän ketjujen välillä eikä vain kauppa kaup-

paa vastaan. Ketjujentarjonta on usein konseptilähtöistä eikä asiakaslähtöistä. Kun valikoima 

päätetään keskitetysti, kaukana asiakkaista, asiakkaiden todelliset tarpeet voivat jäädä tyy-

dyttämättä. (Peltola 2009, 37 – 39.)  

Hyvä palvelu ja halvat hinnat eivät hyperkilpailuksi muuttuneessa taistelussa takaa kaupan 

menestymistä. Asiakkaat eivät sitoudu yhteen ostopaikkaan eivätkä he halua ostaa vain siksi, 

että tavaraa on tarjolla tai se on halpaa. Ostaessaan asiakkaat toteuttavat itseään ja arvo-

jaan, hakevat elämyksiä ja merkityksiä, vaihtelua ja välittämistä. Kaupalle tämä merkitsee 

haastetta, johon se ei ole ennen joutunut vastaamaan. Asiakasta on opittava kuuntelemaan 

uudella tavalla. Ei riitä, että kuulee sanat, pitää kuulla sanojen välit. Toiseksi asiakasta on 

opittava palvelemaan uudella tavalla. Ei riitä, että tarjoaa sitä mitä kysytään, pitää tarjota 

myös sitä mitä ei osata kysyä, mutta halutaan ostaa, jos joku ymmärtää tarjota. Jos haluaa 

palvella hyvin, pitää tuntea asiakas. (Peltola 2009, 47.) 

Myymälässä tarjottava palvelu saattaa vaikuttaa asiakkaiden ostopaikan valintaan. Jot-

kut asiakasryhmät ovat tottuneet vaatimaan henkilökohtaista palvelua ja he ovat valmiita 

myös maksamaan siitä normaalia korkeamman hinnan. Henkilökohtainen asiakaspalvelu edel-

lyttää melkoisia henkilöresursseja myymälässä, joten sen tarpeellisuus pitää kartoittaa ni-

menomaan kohdeasiakkaiden näkökulmasta. Palvelu saattaa olla kaupan keino erottua kilpai-

lijoistaan, jolloin kustannukset eivät ole tärkein päätöstä ohjaava tekijä. Normaalia pidem-

mät aukioloajat mielletään myös yhdeksi palvelun muodoksi. (Finne & Kokkonen 2005, 192.)  

Nykyään yhä suurempi osa niin perinteisistä kuin palveluyrityksistä kuin teollisuusyrityksistä-

kin on tilanteessa, jossa ydintuote ei takaa kilpailuetua, vaan muodostaa vain lähtökohdan 

sen kehittämiselle. (Grönroos 2015, 33.) 

Päivittäistavarakauppa Ry:n mukaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä oli 

Suomessa 1.1.2018 yhteensä 2 824 kappaletta. Päivittäistavarakaupan keskeinen kilpailukeino 

on tehokkuus. Suurien myymälöiden kustannustehokkuus on pieniä myymälöitä parempi ja 

Suomen päivittäistavaramarkkinalle onkin tyypillistä isojen myymälöiden vahva rooli. 
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Myymäläkoon kasvuun ovat johtaneet muuttoliike kasvukeskuksiin, autoistuminen, asiakastar-

peiden muutos ja valikoimien kasvu sekä päivittäistavarakaupan kilpailutilanne. (Päivittäista-

varakauppa ry 2018.) 

4.3 Kilpaillaan palvelulla 

Kun yritys luo palveluillaan kokemuksia, se voi erilaistaa toimintansa jopa uniikille tasolle. 

Kun toiminta on uniikkia, ei hintakilpailu uhkaa: kilpailijoilla ei ole tarjota mitään vastaavaa, 

eikä asiakas voi tehdä hintavertailua. Kun yritys palveluiden tuottamisen sijaan luo kokemuk-

sia, se saa uusia mahdollisuuksia kasvattaa asiakkailleen luomaansa arvoa. Näin yritys syven-

tää asiakassuhteitaan ja tekee niistä arvokkaampia - sekä itselleen että asiakkailleen. (Löy-

tänä & Kortesuo 2011, 19.) 

Palvelukokemusten luominen ei aina edellytä edes palvelua. Esimerkiksi luomu- ja lähiruo-

kaan erikoistuneet kaupat tarjoavat ensikatsomalta pelkkiä raaka-aineita, mutta niiden lisäksi 

asiakas saa käyttöopastusta, reseptejä ja hyvän omantunnon. Usein lähi- ja luomukauppojen 

tuotteista käydään myös aktiivista nettikeskustelua, ja monella kaupalla on oma pieni verkko-

yhteisönsä. Kokemuksen tuottaminen voi siis perustua myös raaka-aineisiin ja siihen, että asi-

akkaalle annetaan mahdollisuus kokea ja tehdä asiat itse. (Löytänä & Kortesuo 2011, 19.) 

Jotta jokainen yksilö ja yksikkö pystyvät ymmärtämään, miten oma toiminta vaikuttaa asia-

kaskokemuksen synnyttämisessä, tarvitaan läpinäkyvyyttä, prosessien pitää olla riittävän yk-

sinkertaisia ja organisaatiota pitää kouluttaa ymmärtämään, miten oma työtehtävä vaikuttaa 

palveluketjun onnistumiseen. (Fischer & Vainio 2014, 10.) 

5 Tutkimusmenetelmät 

Laadullinen tutkimus tarkoittaa mitä tahansa tutkimusta, jonka avulla pyritään ”löydöksiin” 

ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja. Laadullinen tutkimus käyttää sa-

noja ja lauseita, kun taas määrällinen tutkimus perustuu lukuihin. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa ei pyritä määrällisen tutkimuksen mukaisiin yleistyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa ei 

voida etukäteen määritellä, kuinka paljon ja mitä tietoa/aineistoa kerätään. Aineistoa kerä-

tään niin paljon, että tutkimusongelma ratkeaa ja tutkija ymmärtää ilmiön. (Kananen 2014, 

18-19.) 

Kananen (2014), mukaan: ”Laadullisella tutkimuksella pyritään saamaan ymmärrys ilmiöstä eli 

vastaus kysymykseen: ”Mistä tässä on kyse?” Laadullinen tutkimus ei pyri yleistämään kuten 

määrällinen tutkimus, jonka taustalla on aina hyvä käsitys tutkittavasti ilmiöstä eli teoriat ja 

mallit. Laadullisessa tutkimuksessa ei voida laatia yksityiskohtaisia kysymyksiä.” 

Laadullista tutkimusmenetelmää käytetään opinnäytteessä niin, että haastatteluja varten 

suunnitellaan kyselylomake, jonka avulla haastatellaan Stockmannin asiakkaita. 
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Henkilökuntaa varten suunnitellaan teemahaastattelulomake. Asiakkaille ja henkilökunnalle 

on suunniteltava omat lomakkeet, koska kysymykset tulevat olemaan eriäviä. Haastatteluja 

varten tehtävässä kyselylomakkeessa on valmiita kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja, joista 

osa tulee olemaan avoimia kysymyksiä. Vastausten avulla voidaan kehittää Stockmann Herkun 

palveluja. 

5.1 Teemahaastattelu 

Haastattelun etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin on se, että haastattelun aikana voidaan 

joustavasti säädellä aineiston keruuta tilanteen edellyttämällä tavalla sekä vastaajia myötäil-

len. Haastatteluun vastaajat saadaan yleensä mukaan tutkimukseen, jolloin heihin on mahdol-

lista myöhemmin ottaa yhteyttä, jos on tarpeen täydentää aineistoa. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2004, 205.)  

Haastattelujen ongelmana on se, että haastattelut vievät paljon aikaa.  Haastattelujen suun-

nittelu vie paljon aikaa sekä kouluttautumista haastattelijan rooliin ja tehtäviin. Haastattelun 

luotettavuutta heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vas-

tauksia. (Hirsjärvi, ym. 2004, 206.)  

Haastattelut voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna.  Eri haastattelumuotoja 

voidaan käyttää yhdessä toisiaan täydentämään. Tulee miettiä haastattelua suunniteltaessa, 

minkälainen haastattelumuoto sopii parhaiten omaan tutkimukseen. Ryhmähaastattelussa saa-

tetaan olla vapautuneempia, varsinkin, jos haastateltavat saattavat aristella haastattelutilan-

netta. Yksilöhaastattelussa taas keskustelut saattavat olla vapautuneempia ja luotettavim-

pia.  Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Tyypillistä tässä haas-

tattelumuodossa on se, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat päätetty, mutta ky-

symysten tarkka muoto sekä järjestys puuttuvat. Teemahaastattelua voidaan käyttää niin 

kvantitatiivisena kuin kvalitatiivisenakin tutkimuksena. (Hirsjärvi, ym. 2004, 209-211.)  

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset ovat 

kaikille samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voi-

vat vastata omin sanoin. Robsonin (1995) näkemys on, että kysymykset on määrätty ennalta, 

mutta haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoa. Puolistrukturoiduille menetelmille on 

siis ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Teema-

haastattelusta puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelulle luonteenomainen kysymysten 

tarkka muoto ja järjestys, mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelu. (Hirsijärvi & 

Hurme 2011, 45-48.) 

Haastatteluvaiheen aikana laatua voi parantaa huolehtimalla siitä, että tekninen välineistö on 

kunnossa. Haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. Jos vain osaa haastatelta-

vista on haastateltu tai jos tallenteiden kuuluvuus on huonoa, tai litterointi noudattaa eri 
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sääntöjä alussa ja lopussa tai jos luokittelu on sattumanvaraista, haastatteluaineistoa ei voida 

sanoa luotettavaksi. (Hirsijärvi & Hurme 2011, 184-185.) 

5.1.1 Toteutus 

Opinnäytetyössä käytettiin menetelmänä teemahaastattelua haastateltaessa henkilökuntaa. 

Menetelmä valikoitui, koska haluttiin saada tarkat vastaukset ennalta suunniteltuihin teemoi-

hin. Tavoitteena oli tehdä haastattelu, jossa pystyi läsnäolevasti kuunnella haastateltavien 

vastauksia sekä myös johdattaa haastattelua haluttuun teemaan apukysymysten avulla. Tär-

kein tavoite oli saada luotua teemat, joihin haastateltavilla olisi paljon omia näkemyksiä ja 

mielipiteitä.  

Teemat suunniteltiin niin, että jokaisen teeman alla oli 2-3 tarkentavaa kysymystä. Esimer-

kiksi laajin teema haastatteluissa oli palvelu, jossa tarkentavina kysymyksinä olivat: ”Millaista 

on mielestäsi hyvä palvelu?”, ”Miten koet asiakaspalvelun toimivuuden työympäristössäsi?” ja 

”Oletko saanut asiakkailta palautetta? Millaista?”  

Teemoiksi valikoituivat: työympäristö, kilpailu, asiakkuudet ja asenteet, palvelu, palvelutis-

kit, trendit ja kehitettävät asiat. Haastattelun aikana samat kysymykset esitettiin kaikille, 

mutta teemojen tarkentavat kysymykset kysyttiin sattumanmukaisesti. Tarkentavien kysymys-

ten järjestys haluttiin pitää avoimena, jotta pystytään kysymään tarvittaessa lisäkysymyksiä 

perustuen heidän vastauksiin. Tavoitteena on tehdä tuloksista aineistolähtöinen analyysi.  

Toimeksiantaja valikoi meille haastateltavat. Suoritimme yhteensä 3 henkilön teemahaastat-

telut. Heistä kaikki työskentelevät Herkussa, ja jokaisella on takana useampi työvuosi sa-

massa yrityksessä. He muodostivat informatiivisen joukon, koska kaikki haastateltavat työs-

kentelevät asiakkaiden rajapinnassa. Teemahaastattelut päätettiin toteuttaa yksilöhaastatte-

luina, jotta saadaan jokaisen yksilön mielipiteet kuuluviin.  

Haastattelut suoritettiin 22.03.2018 Helsingin Stockmann Herkussa. Haastattelutilana toimi 

toimistotila Herkun yläkerrassa. Haastateltavia oli 3, ja jokaiselle haastattelulle oli varattu 

noin 30 minuuttia aikaa. Toinen opinnäytteen tekijöistä haastatteli samalla kun toinen kirjasi 

koneelle muistiinpanoja. Muistiinpanojen lisäksi haastattelut äänitettiin, jotta analysointi olisi 

todenmukaista ja helpompaa. Äänite litteroitiin, jonka pohjalta vastaukset on analysoitu ai-

neistolähtöisesti. Asiakkaiden haastattelut toteutettiin kaupan sisällä, toimeksiantajalta saa-

tiin lupa järjestää haastattelut heidän tiloissaan. Haastatteluja tehtiin kolmekymmentä, 

jonka jälkeen tulokset analysoitiin ja dokumentoitiin opinnäytetyöhön. 

5.1.2 Tulokset 

Teemahaastattelussa haastateltavia pyydettiin määrittelemään hyvä palvelu. He määrittelivät 

onnistuneen palvelun seuraavilla tavoilla: “Palvelu on onnistunutta, kun asiakkaat yllätetään 
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positiivisesti ja he lähtevät palvelutapahtuman jälkeen tyytyväisinä. Onnistuneessa palvelussa 

on tärkeää saada asiakas ymmärtämään, että häntä arvostetaan, kunnioitetaan ja kuunnel-

laan. Hänelle tarjotaan vaihtoehtoja hänen tarpeiden mukaisesti. Palvelun pitäisi aina olla 

henkilökohtaista, eikä vuorovaikutuksen merkitystä saisi väheksyä, sillä hyvässä palvelussa on 

aina kyse vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa. Välittäminen välittyy asiakkaille, kun asiakas-

palvelija on läsnä ja aito.”  

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että Stockmann Herkku on tunnettu hyvästä palvelusta, ja 

että asiakkaat osaavat myös odottaa hyvää palvelua. Haastateltavien mielestä henkilökunta 

haluaa tehdä kaikkensa sen eteen, että Herkku on maineensa arvoinen. Haastateltavien näke-

myksen mukaan asiakkaat haluavat ammattilaisten opastusta, ja tietävät saavansa sitä tarvit-

taessa. Tärkeää heidän mielestään oli, että asiakaspalvelijoita on helposti saatavilla myös 

ruuhka-aikoina.  

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että hyvään palvelukokemukseen voi vaikuttaa joko 

positiivisesti tai negatiivisesti palvelutarjoajan tarjoamat puitteet kuten tarjoama, valikoima 

ja viihtyvyyteen liittyvät asiat kuten meluisuusaste ja kaupan visuaalinen ulkonäkö. Valikoi-

maa on heidän mielestään hankalaa parantaa siitä mitä se juuri nyt on. Kuitenkin haastatelta-

vien mukaan tulevaisuudessa ruokapalvelujen tarjoajien tulisi huomioida entistä enemmän 

ekologisuutta päivittäisessä työssä.  

Henkilökunnan teemahaastattelussa kävi myös ilmi, että haastateltavien mielestä päivittäista-

varakauppojen kilpailu on hyvästä, koska se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden valita juuri 

mieleisensä kauppa ja lisäksi kehittää omaa toimintaa aktiivisesti. Haastateltavat olivat eri 

mieltä siitä, onko Stockmann Herkulla verrattavissa olevia kilpailijoita tällä hetkellä. Osan 

mielestä oli, osan ei. 

5.2 Asiakaskysely 

Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Englanninkielinen termi sur-

vey tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, jossa aineistoa kerä-

tään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perus-

joukosta. Standardoituus tarkoittaa sitä, että jos haluaa esimerkiksi saada selville, mikä kou-

lutus vastaajilla on, tätä asiaa on kysyttävä kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. 

(Hirsijärvi 2004, 193.) 

Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutki-

musaineisto. Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. 

Jos lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan nopeasti käsitellä tallennettuun 

muotoon ja analysoida se tietokoneen avulla. Myös aikataulu ja kustannukset voidaan arvioida 
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melko tarkasti. Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Tavallisimmin aineistoa pidetään 

pinnallisena ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. (Hirsijärvi 2004, 195.) 

Kysymyksiä voidaan muotoilla monella tavalla. Yleensä käytetään kolmea muotoa, joita ovat: 

1. Avoimet kysymykset, joissa esitetään vain kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta 

varten. 

2. Monivalintakysymykset, joissa tutkija on laatinut valmiit, numeroidut vastausvaihto-

ehdot ja vastaaja merkitsee rastin tai rengastaa lomakkeesta valmiin vastausvaihtoeh-

don tai useampia vaihtoehtoja, jos sellainen ohje on annettu.  

3. Asteikkoihin eli skaaloihin perustuva kysymystyyppi, jossa esitetään väittämä ja vas-

taaja valitsee sen, miten voimakkaasti hän on samaa mieltä tai eri mieltä kuin esi-

tetty väittämä.  

(Hirsijärvi 2004, 198-200.) 

5.2.1 Toteutus 

Osana toiminnallista opinnäytetyötä suoritettiin asiakaskysely Helsingin Herkun sisäänkäynnin 

läheisyydessä toimeksiantajan luvalla maaliskuussa 2018. Vastauksia saatiin yhteensä 30. Vas-

taajia ei valikoitu segmentin mukaan vaan satunnaisesti. Vastaajat olivat asiakkaita, jotka oli-

vat juuri tulossa tai lähdössä Herkusta ja jotka olivat halukkaita vastaamaan. Kysymykset kos-

kivat Stockmann Herkun palvelukokemusta palvelutiskeillä, sekä niiden valikoimaa.   

Asiakaskyselyä suunniteltiin alusta alkaen toteutettavaksi kasvotusten kysymällä ne asiak-

kailta, jotta jokainen vastaaja ymmärtää kysymykset samalla tavalla, ja jotta saatava tutki-

mustulos olisi mahdollisimman luotettava. Suunniteltu kysely sisälsi sekamuotoisia kysymyk-

siä. Ennalta määrättyjä vastausvaihtoehtoja olivat esimerkiksi ”kyllä” ja ”ei” sekä arviointias-

teikko 1-5, jossa 1 vastasi erittäin huonoa ja 5 erinomaista. Kyselyssä oli mukana 2 avointa ky-

symystä. 

Kysymykset on suunniteltu tutkimusongelmaa peilaten. Kyselylomake sisälsi selviä asiakoko-

naisuuksia, joita olivat: käyntikertojen määrä, syyt mitkä ohjaavat tekemään ostokset kysei-

sessä yrityksessä, valikoiman vastaaminen tarpeisiin, palvelun laadun kokemus ja kokemus 

henkilökunnasta.  

5.2.2 Tulokset 

Haastatelluista asiakkaista 29/30 ovat tehneet ostoksiaan Herkussa viimeisen puolen vuoden 

aikana. Vastaajista 1/3 kertoi asioivansa Herkussa satunnaisesti. Asiakkailta kysyttiin, 
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vastaako Herkku heidän tarpeisiinsa, josta käytännössä kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että se 

vastaa heidän tarpeitaan sellaisenaan (29/30).  

Kysyttäessä mielipidettä Herkun valikoimasta, avoimia vastauksia saatiin yhteensä 26 kpl. Val-

taosa asiakkaista olivat tyytyväisiä Herkun nykyiseen valikoimaan (20/26). Heidän mielestään 

se on runsas, hyvä ja korkealaatuinen, ja kaikki tarvittava on löytynyt ostokerroilla. Palvelu-

tiskien laajuutta, ja etenkin lihatiskiä kehuttiin. Kukaan vastaajista ei poistaisi valikoimasta 

mitään, mutta asiakkaat lisäisivät vaihtelevuutta leivonnaisiin ja leipiin sekä toivoivat laajem-

paa kasvis- ja hedelmävalikoimaa.    

Palvelutiskejä arvioidessaan kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että palvelu on hyvää. Valta-

osa vastanneista asiakkaista olivat sitä mieltä, että se on erittäin hyvää tai erinomaista. 

(25/30 arvio että palvelutiskien palvelu on erittäin hyvää tai erinomaista loput 5/30 arvioivat 

palvelun hyväksi.) Palvelutiskien valikoima sai samanlaisen arvion kuin palvelu. Valtaosa asi-

akkaista kokivat sen erittäin hyvänä tai erinomaisena.   

Kysyttäessä asiakkailta mikä saa heidät tekemään ostoksensa Herkussa, yli puolet vastaajista 

kertoivat Herkun valikoiman olleen tärkein tekijä (17/30). Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi 

nousi sijainti. Kysyttäessä vähiten vastaajien asiointiin vaikuttivat hinta ja kampanjat (Hullut 

Päivät.)   

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin kokevatko he, että henkilökuntaa on tarpeeksi, sekä arvioi-

maan omin sanoin millaisena he kokevat henkilökunnan ammattitaidon. Valtaosa vastaajista 

olivat sitä mieltä, että henkilökuntaa on tarpeeksi (26/30.) Vastaajat kuvailivat ammattitai-

toa seuraavilla tavoin:  

“Henkilökunta on osaavaa. Asiakaspalvelu on toisinaan hieman kylmää.” 

“Hyvänä, mutta asiakkaan tarpeen ymmärtäminen olisi hyvä” 

“Henkilökunnan ammattitaito on aina ollut todella hyvää! Asiakaspalvelu on aina välitöntä ja 

asiantuntevaa, mikä tekee asioinnista helppoa ja vaivatonta!” 

“Henkilökunta ammattitaitoista ja palveluhenkistä. Aina on saanut vastaukset kysymyksiin. 

Tuotetietous on ollut henkilökunnalla hyvä.” 

“Ammattitaito on ollut hyvää, kiireaikoina kaipaisin lisää henkilökuntaa.” 

 

Kyselyn lopuksi vastaajilta kysyttiin, oliko heillä huomioita tai terveisiä joita he haluavat vä-

littää Herkulle. Esiin nousi seuraavia asioita, kuten:   
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“Kiitos laadukkaasta palvelusta!” 

“Toivottavasti pysyy herkku samanlaisena eikä muutu.” 

“Tyytyväinen asiakas, pitäkää tämä henkilökunta!” 

“Kassat ruuhkautuvat perjantaisin ruuhka-aikana, toivoisin enemmän henkilökuntaa” 

“Uusia valmisruokia, laktoosittomia tuotteita tuoretiskeihin” 

5.3 Kehittämisehdotukset 

Sekä henkilökuntahaastatteluissa että asiakashaastatteluissa kävi ilmi, että Herkun palvelu on 

hyvää ja monipuolista. Herkusta löytyy kaikki tarvittava, sekä erikoisempiakin tuotteita, mitä 

ei muualta saata löytyä. Henkilökunta vastasi, että Herkku tunnetaan hyvästä asiakaspalve-

lusta ja haluavat parhaansa mukaan pitää tämän imagon yllä. Sekä henkilökunta että asiak-

kaat olivat sitä mieltä, että Herkun palvelu on ammattitaitoista ja osaavaa. Kysymyksiin löy-

tyy aina vastaus, jos ei suoraan asiakaspalvelijalta itseltään, niin joltain hänen kollegaltaan. 

Tuoretiskien takana on aina ammattitaitoinen henkilökunta, joka tietää mitä myy. Jotta 

Herkku varmistaisi jatkossakin hyvän palvelun on henkilökunnan koulutukseen panostettava 

jatkossakin, jotta kaikilla palvelijoilla on yhtenäiset toimintatavat.   

Konkreettisia kehittämisehdotuksia tuli ilmi seuraavasti; Ruuhka-aikana, kuten perjantai-iltai-

sin ja viikonloppuisin tulisi olla enemmän henkilökuntaa. Samoin ruuhkan helpottamiseksi 

voisi tulla itsepalvelukassat käyttöön Herkkuun. Kehittämisehdotuksina olisi myös, että mm. 

tuoretiskien ja varsinkin valmisruokien valikoimaa uudistettaisiin ja otettaisiin enemmän huo-

mioon erityisruokavaliot.  

Asiakashaastatteluissa tuli ilmi, että Herkkuun voisi tulla lisää erilaisia kahvipapuja, ei vain 

paahtoasteiden ääripäitä. Toivottiin myös, että leipä- ja leivonnaisosastolla olisi tuotteissa 

vaihtelevuutta ja olisi eri ruokavalioihin sopivia tuotteita. Yleisesti ottaen valikoimaa kehut-

tiin hyväksi, mutta toivottiin vaihtelevuutta.  

Tulevaisuudessa Herkussa voisi kehittää: 

• Uudenlaisia konsepteja myymälän sisälle ”pop-up” tyylisesti, niin että niitä olisi 

helppo muokata ajan ja trendin mukaan ilman ylimääräisiä taloudellisia kustannuksia. 

• Markkinointiin panostaminen kampanjoiden ulkopuolella laajemmalle asiakaskunnalle.  

• Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa. Esimerkiksi demokeittiössä tapah-

tumien promoaminen.  
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• Laajempi vihannes- ja hedelmä osasto, satokauden tuotteiden ja reseptien nostami-

nen palvelutiskeillä.  

• Vegaanisten tuotteiden laajempi valikoima palvelutiskeillä.  

• Bistro/kahvila tyyppinen ratkaisu Herkun sisälle. Mahdollisuus lähialueella työskente-

levien tulla nauttimaan lounas helposti paikan päälle. 

• Palvelupisteen sijoittaminen rauhallisempaan paikkaan. 

Asiakastyytyväisyyttä olisi mahdollista seurata vuosittain järjestettävillä vastaavanlaisilla 

asiakaskyselyillä. Kyseessä ovat kuitenkin niin palvelun loppukäyttäjien eli asiakkaiden arvok-

kaat ja neuvoa-antavat mielipiteet palvelun laadusta. Yrityksen ja asiakkaiden arvojen on 

kohdattava jatkossakin, jotta yritys voi jatkossakin menestyä. 

6 Johtopäätökset 

Opinnäytteen tarkoituksena oli tutkia, kuinka Herkku voisi erottua palvelullaan tulevaisuu-

dessa ja miten pidetään asiakastyytyväisyys korkealla tasolla. asiakkaita saataisiin houkutel-

tua Herkkuun. Haastatteluiden perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä Herkun tämän hetkiseen 

palveluun ja palvelun tasoon, mutta toivoisivat vielä ripeyttä palvelutapahtumissa.  

Herkku ei kilpaile hinnoilla vaan tuotteiden ja palveluiden korkealla laadulla. Herkku herättää 

mielikuvia laadukkaista ja tuoreesta tuotevalikoimasta, sekä ammattitaitoisesta palvelusta. 

Palvelutiskit ovat monipuolisia ja laajoja, joista löytyy niin valmiita aterioita kuin laaja vali-

koima erilaisia raaka-aineita ruoan valmistukseen. Pysyäkseen mukana kilpailussa on toimit-

tava eri tavalla kuin aikaisemmin, eri tavalla kuin muut ja huomioitava asiakkaiden yksilölliset 

tarpeet entistä paremmin. Sen mahdollistavat esimerkiksi helposti saatavilla oleva henkilö-

kunta myös ruuhka-aikaan. 

Haastatteluissa ilmeni, että asiakkaat arvostavat kauppakäynneillään helppoutta, ammattitai-

toista palvelua sekä laatua. Tärkeimpinä tavoitteina voisivat mielestämme olla uusien konsep-

tien kehittäminen Herkun palvelutorilla sekä itsepalvelun lisääminen kassoilla. Palvelutiskien 

ammattitaitoon voidaan panostaa jatkossakin. Lisäksi tuotevalikoimaan kannattaa kiinnittää 

huomiota ja tarjota monipuolisia vaihtoehtoja.  

Asiakastyytyväisyyttä olisi mahdollista seurata vuosittain järjestettävillä vastaavanlaisilla 

asiakaskyselyillä. Kyseessä ovat kuitenkin niin palvelun loppukäyttäjien eli asiakkaiden arvok-

kaat ja neuvoa-antavat mielipiteet palvelun laadusta. Yrityksen ja asiakkaiden arvojen on 

kohdattava jatkossakin, jotta yritys voi jatkossakin menestyä.  
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Herkku erottuu palvelullaan, koska henkilökunnan taso on ammattimaista, henkilökuntaa kou-

lutetaan koko ajan ja henkilökunta on valmis palvelemaan hymy huulilla ja auttamaan asia-

kasta. Herkun palvelutiskit erottuvat valikoimallaan ja ammattitaitoisella henkilökunnalla, 

joka osaa neuvoa raaka-aineissa ja niiden valmistuksessa. 
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Liitteet 

Liite 1: Teemahaastattelun rakenne 
 

1. Haastateltavan tiedot  
  

• Suoritettava työtehtävä  

• Työsuhteen kesto  

• Onko ollut talon sisällä muissa työtehtävissä   
  

2. Työympäristö ja kilpailu  
  

• Koetko Herkun toimitilat viihtyisäksi?  

• Koetko että Stockmann Herkulla on verrattavissa olevia kilpailijoita toi-
mialalla?  

• Oletko huomannut, että kilpailijoilla olisi (konsepti, osa-alue, valikoima, 
markkinointi yms.) olisi houkuttelevampi kuin Stockmann Herkulla? Jos on niin mikä?  

  
3. Palvelu  

  

• Millaista on mielestäsi onnistunut palvelu?  

• Miten koet asiakaspalvelun toimivuuden työympäristössäsi?  

• Oletko kuullut asiakkailta palautetta? Millaista?  
  

4. Asiakkuudet   
  

• Millaisia ovat mielestäsi Stockmann Herkun asiakkaat?  

• Onko Herkun liittyminen S-ryhmään vaikuttanut asiakkaisiin? Millä tavoin?  
  

5. Palvelutiskit  
  

• Miten palvelutiskit ja MealsBar toimivat mielestäsi?  

• Onko sinun mielestäsi palvelutiskien palveluprosessissa kehittämistä?  

• Onko sinun mielestäsi palvelutiskien valikoimassa kehittämistä?  
  

6. Muuta  
  

• Millaisia arvoja toteutat työssäsi?  

• Mitkä ovat mielestäsi tulevaisuuden trendejä toimialalla?  

• Muuta huomioitavaa?  
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Liite 2: Asiakaskysely 

1. Kuinka usein teette ostoksenne Stockmann Herkussa? 

• Viikoittain   

• Noin 1-3 kertaa kuukaudessa   

• Harvemmin kun kerran kuukaudessa  

• Satunnaisesti   

• En koskaan   

2. Onko Herkun valikoima tarpeisiinne sopiva? 

• on  

• ei  

3. Millainen on Herkun tuotevalikoima? Pitäisikö siihen mielestäsi lisätä tai pois-

taa jotakin?  

4. Arvioi Stockmann Herkun tuoretiskin valikoima 1-5 

5. Arvioi tuoretiskin asiakaspalvelua 1-5 

6. Mikä saa sinut tekemään ostoksesi Herkussa?  

• Sijainti 

• Valikoima 

• Palvelu 

• Hinta 

• Muu? 

7. Koetko, että henkilökuntaa on tarpeeksi? 

8. Millaisena koet henkilökunnan ammattitaidon?  

9. Muita huomioita tai terveisiä  
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