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Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle toimi Kaskipuu Oy. Yrityksen liiketoimintaan kuuluu ulko-

ovien ja ikkunoiden valmistus Ylikiimingissä ja Viitasaarella sijaitsevilla tehtailla. Tehtaanedustajia on 

ympäri Suomen, ja asennusryhmät on jaettu heidän mukaansa.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mistä asiakkaat ovat saaneet ensimmäisenä tiedon yrityk-

sestä. Lisäksi työllä mitattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen kokonaispalveluun.  

 

Teoriapohjana tutkimuksessa käytettiin myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kirjoja. Kysely to-

teutettiin jakamalla kyselylomakkeet suoraan Kokkolan alueen asiakkaille, sekä osittain puhelimitse. 

Vastaajia oli yhteensä 14 kappaletta, ja kaikki olivat ostaneet tuotteita Kaskipuulta viimeisen vuoden 

sisällä. Työssä selvitettiin ensikontaktia yritykseen, sekä tyytyväisyyttä myyjään, asentajiin ja tuottei-

siin. Lisäksi haluttiin tietää, ovatko sovitut toimitusajat pitäneet, ja kuinka todennäköisesti asiakkaat 

olisivat valmiita suosittelemaan Kaskipuuta muille. 

 

Tulosten perusteella asiakkaat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä kokonaispalveluun sekä tuot-

teisiin, mutta toimitusajoissa oli muutamia viivästymisiä. Kokonaisuutena asiakkaiden mielipiteet oli-

vat kuitenkin positiivisia.  
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The principal for this thesis is Kaskipuu Oy. The business of this company includes manufacturing of 

doors and windows in their factories located in Ylikiiminki and Viitasaari. The company has sales rep-

resentatives all over Finland and assembling groups have been separated accordingly. 

 

The objective for this thesis is to find out how the customers have developed their first contact with the 

company and how satisfied they are with the overall performance. 

 

The theory for this thesis is based on books discussing selling, marketing and consumer service. The 

survey was executed by distributing the questionnaires straight to the customers in Kokkola area and 

partly by phone. 14 customers answered to the survey and they all had bought products from Kaskipuu 

Oy over the last year. The survey studied the customers’ first contact to the company and how satisfied 

they were with the sales representatives, assemblers and final products. The survey also inquired how 

the estimated delivery times took place and how likely the customers would recommend Kaskipuu Oy 

to others. 

 

Based on the results, the customers were mainly very satisfied with the performance and products of 

the company, even though there were a few delays in delivery times. Overall the customer opinions 

were mainly positive. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asiakastyytyväisyyttä ulko-ovi- ja ikkuna-alan yrityksessä. Opinnäyte-

työn toimeksiantajana toimi Kaskipuu Oy. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella menetelmällä käyttäen 

kyselylomaketta, joka sisälsi myös yhden vapaakenttäkysymyksen.  

 

Kaskipuu on yli neljäkymmentä vuotta vanha perheyritys, joka valmistaa ulko-ovia ja ikkunoita. Kas-

kipuu on saanut alkunsa Ylikiimingissä vuonna 1978, perustajanaan Eero Kaski. Tuolloin yritys val-

misti pelkästään ulko-ovia, ja vuosien saatossa Kaskipuu onkin kasvanut Suomen suurimmaksi ulko-

ovien valmistajaksi. Jopa 90% talotehtaiden käyttämistä ulko-ovista tulee Kaskipuun kautta, ja lisäksi 

ovia toimitetaan useisiin rautakauppoihin. Kaskipuun toiminta ylettyy koko Suomen alueelle, ja myy-

jiä työskentelee ympäri Suomen sekä kuluttaja-asiakkaille että taloyhtiöille. Kaskipuu on toisen polven 

perheyritys, ja vuodesta 2003 lähtien yrityksen toimitusjohtajana on toiminut perustaja Eero Kasken 

poika, Matti Kaski. 

 

Nykyään Kaskipuu toimii Ylikiimingissä, Viitasaarella ja Latviassa, sekä myös suurin osa Eko-villa 

Oy:stä kuuluu Kaskipuun omistukseen. Yrityksen kasvaessa myös työntekijöiden määrä on noussut 

350 henkilöön. (https://www.rantapohja.fi/tiedotteet/kaskipuun-miljoonien-eurojen-ikkunatehdasinves-

tointi-valmistui/) (Rantapohja 2018.) 

 

Vuonna 2014 Kaskipuu osti ovitehtaan Viitasaarelta, Fenestran konkurssipesältä. Ovitehtaan yhteyteen 

rakennettiin uusi, Euroopan nykyaikaisin ikkunatehdas, jonka myötä Kaskipuu lähti mukaan myös ik-

kunabisnekseen. Matti Kasken mukaan yritys uskaltautui ikkunavalmistukseen, koska asiakkaat ostavat 

ovet ja ikkunat mielellään samasta paikasta. (https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ovivalmistaja-uskaltau-

tui-ikkunabisnekseen/2c7dfaf1-ab45-3f00-b173-5d03bce34f70) (Rantapohja 2018.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin seuraavia asioita:  

• Kuinka asiakkaan ensikontakti yritykseen on syntynyt 

• Millainen mielikuva asiakkaille on jäänyt palvelun eri osista 

• Onko sovittu toimitusaika pitänyt 

• Vaihdettiinko asiakkaille kaikki ikkunat ja ovet samalla kertaa 

• Kuinka todennäköisesti asiakkaat olisivat valmiita suosittelemaan Kaskipuuta  
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Lisäksi tutkimus sisälsi yhden vapaakenttäkysymyksen.  

 

Tämä tutkimus suuntautui kuluttaja-asiakkaille, joille on myyty yrityksen tuotteita kokonaispalveluna. 

Tutkimuksella haluttiin selvittää asiakkaiden yleistä tyytyväisyyttä Kaskipuun tarjoamiin palveluihin.  
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2 MYYNTI JA MARKKINOINTI 

 

Markkinointi käsitetään monesti pelkästään myynniksi, vaikka todellisuudessa se alkaakin jo ennen 

tuotteen ilmestymistä. Jokainen toimi tuotteeseen liittyen on jo itsessään markkinointia, vaikka tuotetta 

ei olisikaan vielä tuotu markkinoille. Muita oleellisia markkinoinnin osia ovat tuotekehitys, testaus, 

markkina-analyysit ja tutkimukset, potentiaalisten kohderyhmien määrittely. Myös monet muut asiat 

ovat keskeisiä markkinoinnin elementtejä. Vasta tuotteen valmistuttua voidaan aloittaa sen myyminen. 

Tuotteen markkinointi jatkuu koko sen eliniän ajan, eli pyritään etsimään uusia potentiaalisia asiak-

kaita ja yritetään luoda tuotteelle lisää kiinnostavuutta, sekä tuotteen ominaisuuksia halutaan parantaa 

eri markkinoinnin keinoja käyttäen. (Korkeamäki, Lindström, Ryhänen & Selinheimo 2002, 11.) 

 

 

2.1 Markkinoinnin kilpailukeinot 

 

Asiakasmarkkinoinnissa keskeisimmät asiat ovat kysynnän selvittäminen, sen luominen, tyydyttämi-

nen ja säätely. Edellä mainittuja asioita varten luodaan markkinoinnille kilpailukeinot, joiden avulla 

yritys lähestyy asiakkaita. Yritys luo kilpailukeinoista itselleen sopivan kokoelman, jota käytetään, ja 

tämä on nimetty markkinointimixiksi.  

 

Markkinointimix sisältää kilpailukeinoja, jotka ovat tuotetarjooma, hinta ja saatavuus. Markkinointi-

viestintä on myös tärkeässä osassa edellä mainittujen lisäksi. Tämä kokonaisuus on nimetty 4P-mal-

liksi, jossa yrityksen markkinointimixin osat ovat tuote, hinta, jakelu/saatavuus sekä markkinointivies-

tintä. Vuosien saatossa 4P-mallia on alettu kritisoimaan sen perusteella, että se mielletään liian tuote-

lähtöiseksi, ja olisi sen perusteella vanhentunut ajattelutapansa vuoksi. 4P-mallista onkin luotu uusia 

laajennuksia ja yhdistelmiä, sekä uudeksi kilpailukeinoksi on lisätty koko markkinointiprosessi. 

 

Henkilöstö ja palvelu ovat merkittävä osa kilpailua sekä tavaroita että palveluja markkinoivassa yrityk-

sessä. Työntekijöiden ammattitaito vaikuttaa oleellisesti koko yrityksen menestykseen. Tänä päivänä 

yrityksen jokainen työntekijä antaa oman panoksensa markkinointiin, nykyaikaisen markkinointiajatte-

lutavan mukaan. Markkinointi ei ole enää pelkästään markkinointiosaston vastuulla, joten yrityksessä 

on tärkeää panostaa sisäiseen markkinointiin.  
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Markkinointiviestintä on kilpailukeino, joka näkyy eniten ulospäin yrityksen toiminnassa. Tämän 

avulla luodaan asiakkaille mielikuva tuotteesta ja yrityksen asemasta markkinoilla, sekä saadaan lisät-

tyä kiinnostusta ja ostohalua. Mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynnin edistäminen sekä tiedo-

tus ja suhdetoiminta ovat markkinointiviestinnän eri osat. Yritys valitsee mielestään parhaan mainos-

tustavan siten, että haluttu kohderyhmä tavoitetaan helposti ja mahdollisimman pienillä kustannuksilla. 

(Bergström & Leppänen 2015.) 

 

 

2.2 Tuote  

 

Tuote mielletään yleensä joksikin tavaraksi, mutta se voi tarkoittaa myös palvelua tai jotakin aatetta. 

Tuote kokonaisuutena on ominaisuuksien, etujen ja hyötyjen kokoelma, joka konkretisoidaan asiak-

kaalle. Myytävä tuote on hinnoiteltava siten, että asiakkaat pystyvät kelpuuttamaan sen. Lisäksi tuote 

on oltava saatavilla tietyistä jakelukanavista, ja tuotteesta halutaan saada synnytettyä jonkinlainen 

imago. (Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Saukkonen & Selinheimo 2002, 47.) 

 

Tuote on kerroksellinen käsite, jonka ytimessä sijaitsee ydintuote. Muotoilu, laatu, ominaisuudet, pak-

kaus ja merkki ovat ensimmäisen kerroksen osia, konkreettisia tuotteen ominaisuuksia. Mielikuvatuote 

on kokonaisuuden uloin kerros, joka sisältää tuotteen ulkoiset avut ja tekijät. Tämän kerroksen osia 

voivat olla asennuspalvelu, tuotteen takuu, jälkihoito tai maksuehdot. (Bergström & Leppänen 2015, 

179.) 

 

2.3 Myynnin merkitys kaupanteossa 

 

Liiketoiminnassa keskeisin asia on kaupanteko, ja kaupan tekemisen ydin on myyminen. Myynti on 

asiakkaaseen vaikuttamista, aktiivista työtä, ostamisen helpottamista ja päätöksentekoon vaikuttamista. 

Tärkeintä ei ole se, mitä myyjän päässä liikkuu, vaan mitä tapahtuu asiakkaan aivoissa. Myynnissä vai-

kutetaan asiakkaaseen siten, että lopputuloksena molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä päätökseen. 

Myyjän tehtävä on ohjata asiakas tuotteen tai palvelun ostamiseen siten, ettei asiakas koe painostusta 

tai tunnetta siitä, että hänelle yritetään myydä jotain väkisin. Tärkeä osa myyntiä on saada synnytettyä 

asiakkaan halu saada myytävä asia. (Rope 2003, 9-10.) 
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Myynti on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana. Syitä tähän ovat asiakkaiden toimenkuvien ke-

hittyminen, sekä jatkuvasti kasvava kilpailu markkinoilla. Tästä päästäänkin siihen, että eri myyjien 

toimenkuvat ovat saaneet hyvin erilaisia suuntia. (Laine 2008, 23.) 

 

Myynti on tänä päivänä pitkäaikaiseen toimintaan tähtäämistä, jonka pitää sisältää luottamusta ja toi-

mintaa, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Suhteet ovat nousseet entistä suurempaan merkitykseen 

myynnissä. (Parviainen 2013, 75.) Adaptiivisessa myynnissä on olennaista, että myyjä pystyy vaihta-

maan myyntityyliänsä eri asiakkaiden mukaan. Tässä haetaan sitä, että asiakas pystytään kohtaamaan 

hänelle mieleisellä tavalla. Adaptiivinen myynti vaatii siis hyvää tilannetajua sekä vahvaa intuitiota. 

(Parviainen 2013, 75.) 

 

Samoin kuin puhelinmyynnissä, ovelta ovelle- myynnissä asiakas voi kokea, että hänelle tullaan väkisin 

myymään. Myyjä torjutaan helposti, kun asiakas ei pääse itse valitsemaan milloin ostaa, mitä ostaa ja 

mistä ostaa. Nykyään ovelta ovelle- myynti on siis melko haastavaa, eli vaatii paljon työtä, jos aikoo 

päästä oven sisäpuolelle tekemään kauppaa. Myytävät tuotteet ovat myös muuttuneet merkittävästi vuo-

sien varrella. Ennen tuotteet olivat pieniä, joita oli helppo kuljettaa, kun nykyisin tuotteet ovat sen verran 

hintavia, että ostamista joudutaan harkitsemaan usein pidempään. Ratkaiseva tekijä ovelta ovelle- myyn-

nissä on myyjän taitavuus toteuttaa tätä myynnin muotoa. Ovelta ovelle- myynnissä myyjän pitää saada 

rakennettua luottamus ja olla uskottava, jotta kauppaa päästään tekemään.  (Rope 2003, 21-22.) 

 

 

2.4 Myynnin perusmuodot 

 

Myynti ei ole vain myyjän henkilökohtaista kaupantekoa, vaan myyntityö voidaan jakaa kolmeen eri 

myynnin lajiin: toimipaikkamyyntiin, neuvottelumyyntiin ja edustajamyyntiin.   

 

Toimipaikkamyynti tunnetaan myös nimellä tiskimyynti. Tässä myynnin muodossa myynti tapahtuu 

jossakin toimipaikassa. Oleellista on, että myyjä palvelee asiakkaita siten, että myynnistä saadaan 

mahdollisimman suuri. Avaintekijöitä toimipaikkamyynnille ovat palvelumyynti ja lisämyynti. Palve-

lumyynnissä toimipaikan henkilöstö myy palvelun myötä yrityksen tuotteita. Lisämyynnin tarkoitus on 

varmistaa, ettei asiakkaalta unohtunut jotain, mitä olisi voinut samalla kertaa hankkia.  

 

Neuvottelumyyntiä tekevät pääasiassa organisaation asiantuntija-asemassa olevat henkilöt, joiden pyr-

kimyksenä on vakuuttaa asiakas omasta ehdotuksesta tai tuotteesta. Neuvottelumyyntiä tekevä henkilö 
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toimii usein testi- ja tutkimustuloksia hyödyntäen ja tuomalla esille niiden tuomaa asiantuntija-asemaa. 

Eniten neuvottelumyyntiä käytetään organisaation sisäisissä palavereissa, joissa pyritään myymään va-

kuuttavasti oma asia.  

 

Edustajamyynnissä myyjä joutuu itse hankkimaan asiakkaan, minkä jälkeen päästään vasta myyntiti-

lanteeseen. Edustajamyynti on näistä myynnin muodoista kaikkein aktiivisinta, ajatuksena tehdä kaup-

paa, jota ei ilman myyjän omaa aktiivisuutta syntyisi. Edustajamyynti on yleistä teollisuusyrityksissä. 

Myyjällä on oma myyntialue, jossa hän toimii itsenäisesti. (Rope 2003, 15-17.) 

 

 

2.5 Myynnin portaat 

 

Seuraavassa käydään läpi Myynnin portaat -mallia, jonka on esittänyt Vuorio (2015) liittyen myyntiti-

lanteisiin. Malli noudattaa seuraavaa järjestystä: 1. Aloitus 2. Silta 3. Kartoitus 4. Tuote-esittely 5. Tar-

jous 6. Kertaus. Myyntiprosessia aloitettaessa tärkeintä on saada tavoitettua päätöksenteon kannalta oi-

kea ihminen eli potentiaalinen asiakas sekä saada tämän henkilön mielenkiinto myytävää tuotetta koh-

taan heräämään. (Vuorio 2015, 98.)  

 

Silta-vaiheessa asiakasta informoidaan aihealueesta ja tarkoituksena on saada hänet ymmärtämään, että 

tarjolla oleva tuote on hänelle arvokas ja hyödyllinen. Tämä vaihe toimii johdatuksena kartoitukseen. 

(Vuorio 2015, 99.)  

 

Seuraava ja myynnin kannalta erittäin tärkeä vaihe on kartoitus, jonka tarkoituksena on kerätä mahdol-

lisimman paljon informaatiota ennen tuote-esittelyvaihetta. Tietääksesi mitä asiakas tarvitsee, kannattaa 

käyttää mahdollisimman laaja-alaisia kysymyksiä sekä välttää liian ennakoitavaa ja rutiinimaista lähes-

tymistapaa. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman positiivinen ja vuorovaikutuksellinen dialogi, 

joka tarjoaa asiakkaalle paljon uutta tietoa. (Vuorio 2015, 101.)  

 

Tuote-esittelyyn on tarkoitus tiivistää asiakkaan kannalta oleellisimmat faktat. Kaikkia yksityiskohtia ei 

ole tarkoitus mahduttaa esittelyyn, vaan huomio tulee keskittää niiden ongelmien ratkaisuun, joita myyjä 

on kartoitusvaiheessa tunnistanut. (Vuorio 2015, 102.)  
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Tarjouksen esittäminen on kriittinen ja monelle myyjälle hankala vaihe. On hyvin tärkeää antaa asiak-

kaalle riittävästi aikaa ja tilaa pohtia tarjousta, ja tässä monet myyjät pilaavatkin mahdollisuutensa hä-

täilemällä ja kadottamalla uskottavuutensa. (Vuorio 2015, 104.) 

 

Kauppojen synnyttyä seuraa portaiden viimeinen vaihe eli kertaus. Myyjän tulee varmistaa asiakkaalta, 

että kauppa on todella syntynyt sekä tarkistaa, että asiakas on tyytyväinen tilanteeseen. Kertauksen väliin 

jättäminen johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että asiakas jää katumaan tekemäänsä kauppaa. (Vuo-

rio 2015, 104.) 
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3 ASIAKASPALVELU 

 

Asiakaspalvelu on kontaktilaji, jossa asiakaspalvelija selventää asiakkaalle yrityksen arvoja ja luo tätä 

kautta suhdetta asiakkaaseen. Jokainen palvelutilanne on erilainen, ja näin ollen siihen ei ole määritelty 

yhtä oikea tapaa toimia. Näin ollen palvelutilanteiden erilaisuus tuokin työhön lisää haasteita, mutta 

myös mielenkiintoa. Riittävällä osaamisella pärjää jo pitkälle, mutta tässäkin työssä asenne ratkaisee.  

 

Lupausten pitäminen on merkittävä osa hyvää asiakaspalvelua. Asiakkaat katoavat nopeasti, jos lu-

pauksia ei pystytä toteuttamaan. Mikäli lupausta ei pystytä pitämään, on äärimmäisen tärkeää pystyä 

pitämään hyvä tasapaino asiakkaaseen ja tätä kautta yrittää yhdessä löytää sopiva keino sovittaa tapah-

tunut virhe. (Lundberg & Töytäri 2010, 170-171.) 

 

Yritykset voivat erottua kilpailijoistaan oikeanlaista asiakaspalvelua hyödyntämällä. Hyvää asiakaspal-

velua kun ei kilpaileva yritys pysty pois viemään. Palvelutilanteet ovat tietenkin kaikki erilaisia, joten 

jokainen asiakas pitää vastaanottaa yksilöllisesti. (Aarnikoivu 2005, 19-20, 28-30.) 

 

3.1 Asiakaspalvelun perusteet 

 

Hyvässä asiakaspalvelussa keskeisiä tekijöitä ovat sen suunnitteleminen, kehittäminen ja toteuttami-

nen. Ilman asiakkaiden tuntemusta ei voi olla hyvää asiakaspalvelua. Kuten myynnissä ei ole yhtä oi-

keaa toimintatapaa, ei sitä ole myöskään asiakaspalvelussa. Mitään valmista toimintamallia ei voida 

suoraan liittää yrityksen toimintatapoihin. Asiakaspalvelun ongelmaksi muodostuukin usein kliseisten 

asiakkaiden arvosta kertovien lauseiden toistaminen, vaikka käytännössä tämä arvo harvoin todella nä-

kyy yrityksen toiminnassa. (Aarnikoivu 2005, 37.)  

 

Yrityksissä todetaan asiakkaan ajatukset yleensä liian itsestään selvyydeksi. Omat kuvitelmat asiakas-

palvelusta nähdään helposti vain positiivisina. Kun tarkastellaan syvemmin asiakkaiden mielipiteitä, 

palvelu on kuitenkin vain näennäisesti hyvällä tasolla. (Aarnikoivu 2005, 37.)  

 

Jokaisella yrityksellä on omat toimintamallinsa, miten se palvelee asiakkaita. Asiakaspalvelun linjat 

olisi hyvä määritellä jo suunniteltaessa yrityksen liikeideaa, jotta työntekijöiden olisi helpompi sisäis-

tää asiat jo etukäteen. Tällä tavoin asiakkaiden palvelu on helpompaa, kun sitä aletaan tehdä käytän-
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nössä. Jokaisella asiakaspalvelijalla tulee olla selkeä käsitys siitä, miten asiakas kohdataan myyntiti-

lanteessa. Näin saadaan asiakaspalvelun tavoitteet täytetyksi. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 

2000, 12.)  

 

Kuluttajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota palveluun, ja he osaavat sitä myös vaa-

tia. Jokainen asiakas on otettava huomioon yksilönä, ja hänen omia tarpeitaan on osattava kuunnella. 

Onnistunut asiakaspalvelu onkin yritykselle yksi suurimpia voimavaroja tänä päivänä. (Korkeamäki, 

Pulkkinen & Selinheimo 2000, 12.) 

 

Hyvä asiakaspalvelu on elintärkeää yrityksen menestymisen kannalta, sillä asiakaspalvelu ratkaisee 

asiakassuhteen jatkuvuuden ja luo asiakastyytyväisyyden. Asiakaspalveluun kannattaa panostaa, sillä 

hyvän ja huonon asiakaspalvelun tuottaminen asiakkaalle kestää yleensä ihan yhtä kauan. (Korkea-

mäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 12.) 

 

Hyvästä työilmapiiristä työntekijöiden kesken kehittyy hyvä palveluhenki. Kun työpaikalla on hyvä 

ilmapiiri, työntekijöiden on aina mukava tulla töihin, ja tämä vaikuttaa suoraan myös asiakkaisiin. 

Asiakaspalvelutyössä jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan omaan työntekoonsa oman itsensä 

avulla. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 14.) 

 

Onnistuneen asiakaspalvelun perusta on se, että pystyy ottamaan asiakkaan omakseen. Eli puhutaan 

asiakkaan kanssa asioista samoilla käsitteillä ja selkeällä kielellä. Työntekijän on aina oltava mahdolli-

simman paljon läsnä palvelutilanteessa, sillä näin saadaan herätettyä hyvä luottamus asiakkaaseen. 

Vaikka asia olisi kuinka henkilökohtainen asiakkaalle, palvelijan tulee saada asiakkaalle sellainen olo, 

että hänen kanssaan on helppo asioida.  (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 14,17.) 

 

Kun yritys pyrkii hyvään palvelumaineeseen, on työntekijät perehdytettävä syvällisesti yrityksen toi-

mintatapoihin, kohderyhmiin ja imagoon, jonka halutaan näkyvän muille ulospäin. Muutoksiin on kui-

tenkin aina oltava valmiina, sillä käsitykset asiakaspalvelusta muuttuvat ja sen mukana on pystyttävä 

kehittämään omaa asiakaspalvelua. Muutoksissa työntekijän on pystyttävä olemaan itsenäinen, ja halu 

asioiden kehittämiseen on oltava korkealla tasolla. Nopeita muutoksia on siedettävä, jotta hyvä palvelu 

säilyy entisellään. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 14-15.) 
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Yritys voi monesti kokea asiakaspalvelun laadun olevan hyvällä tasolla, mutta todellisuus tulee kuiten-

kin asiakkaiden kokemuksista. Laatuun vaikuttaa palvelutilanteen lisäksi asiakkaan odotukset palve-

lusta, sekä mahdolliset aiemmat kokemukset yrityksen toiminnasta. Kun asiakas kokee saaneensa hy-

vää palvelua, toinen asiakas voi kokea saman palvelun epäonnistuneena. Asiakkaita on siis palveltava 

aina heidän haluamallansa tavalla, jotta palvelu saadaan pidettyä hyvällä tasolla. (Korkeamäki, Pulkki-

nen & Selinheimo 2000, 17.) 

 

3.2 Palveluprosessin osat 

 

Asiakkaat katsovat monesti asiakaspalvelua yhdenlaisena prosessina, joka koostuu monesta eri vai-

heesta. Vaikka asiakas ei olisi aikaisemmin asioinut yrityksessä, hänellä voi olla jotain käsityksiä tai 

odotuksia sen toiminnasta. Käsitykset ovat voineet muodostua yrityksen markkinoinnista ja sen luo-

masta yrityskuvasta, tai esimerkiksi jonkun tuttavan kokemuksista.  (Korkeamäki, Pulkkinen & Selin-

heimo 2000, 19.) 

 

Puhelinkontakti 

 

Asiakas voi saada jonkinlaisen kuvan yrityksestä jo puhelinkeskustelun avulla. Asiakkaan mielipitei-

siin puhelinkeskusteluissa vaikuttavat, millainen henkilö puhelimen toisessa päässä on, ja kuulostaako 

hän positiiviselta vai negatiiviselta. Jos asiakas joutuu odottamaan pitkään ja saa sellaisen tunteen, että 

asian hoitaminen on hidasta, palvelu mielletään huonoksi. Asiakas luo siis äänen ja asioiden hoitotavan 

perusteella mielipiteitä yrityksestä. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 19.) 

 

Ulkoinen ympäristö 

 

Paikasta, jossa yritys sijaitsee, asiakas tekee omat ympäristövaikutelmansa. Tähän vaikuttavat viihtyi-

syys ja siisteys, sekä muut mahdollisesti samalla alueella olevat rakennukset ja yritykset. Mielikuva 

asioitavasta yrityksestä tulee kuitenkin sen rakennuksen julkisivusta ja näyteikkunoista. (Korkeamäki, 

Pulkkinen & Selinheimo 2000, 19.) 

 

Sisääntulovaihe 

 

Se, että yrityksen tiloihin on helppo tulla, vaikuttaa asiakkaan mielipiteisiin. Kun asiakas kokee ole-

vansa tervetullut, asiointi sujuu huomattavasti helpommin. Henkilökunnan on otettava asiakas heti 
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huomioon, kun hän astuu ovesta sisään, ja opastaa häntä menemään oikeaan paikkaan. Näin saadaan 

asiakas tuntemaan olonsa mukavaksi. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 19.) 

 

Odotusvaihe 

 

Usein kun asiakas haluaa palvelua, hän joutuu ensin odottamaan omaa vuoroaan. Kokemus siitä, 

kuinka häntä ohjeistetaan ja kauanko hän joutuu odottamaan, vaikuttaa paljon asiakkaan mielipiteisiin 

yrityksestä. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 19.) 

 

Ydinpalvelu 

 

Varsinaisessa palvelutapahtumassa asiakas haluaa kokea olevansa asian keskipisteenä. Hän on tullut 

yritykseen hakemaan ratkaisua johonkin hänen ongelmaansa tai tarpeeseensa. Asiakkaan tulee kokea, 

että hänen asiansa on häntä palvelevalle henkilölle tärkeä ja hän hoitaa asiaa sen mukaisesti. Ydinpal-

velu koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäisenä on tarvekartoitus, eli tiedustellaan asiakkaan tarpeita. 

Toisena tulee ratkaisun tarjoaminen, jossa tarjotaan asiantuntevasti sopivaa ratkaisua asiakkaan tarpei-

den mukaisesti. Viimeisenä on kaupan päättäminen, jossa molemmat osapuolet ovat toivon mukaan 

tyytyväisiä lopputulokseen. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 20.) 

 

Palvelusta irrottautuminen 

 

Irrottautumisvaiheeseen voivat kuulua kassatoiminnot, rahastus ja hyvästely. Yritys jättää asiakkaalle 

hyvän kuvan, kun työntekijä on hetken aikaa vielä läsnä sillä välin, kun asiakas tekee lähtöä. (Korkea-

mäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 21.) 

 

Asiakkaan jälkihoito – jälkimarkkinointi 

 

Yrityksen tuottama jälkihoito asiakasta kohtaan jatkuu vielä paljon asiakkaan käynnin jälkeen. Jälki-

hoitoon voi kuulua esimerkiksi laskutuksen hoitaminen tai tilatun tavaran toimitus ajankohtana, joka 

on etukäteen sovittu. Jälkimarkkinoinnilla voidaan pitää hyvät suhteet asiakkaaseen vielä paljon asioi-

misen jälkeen. Yritys voi muistaa asiakasta vaikkapa kiitoskirjeellä tai jollain yrityslahjalla, ja näin 

saadaan asiakkaan mieli pidettyä tyytyväisenä. Tällä tavoin asiakas voi mahdollisesti kertoa yrityksestä 

myös ystävilleen ja tuttavilleen, mikä on yritykselle parasta mahdollista markkinointia.  
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Asiakas saa itselleen omakohtaisia kokemuksia koko palveluprosessin ajan yrityksen palvelutavoista. 

Seuraavan kerran yrityksessä asioidessaan asiakkaalla on jo valmiiksi kokemuksia ja mielikuvia, jotka 

vaikuttavat hänen mielikuviinsa ja odotuksiinsa seuraavan asioinnin tapahtumista. Tällä asetetaan yri-

tykselle vaatimuksia, sillä asiakas odottaa saavansa seuraavallakin kerralla vähintäänkin yhtä hyvää 

palvelua.   (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 21.) 

 

3.3 Asiakaspalvelu myyntityössä 

 

Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeä osa onnistunutta kaupantekoa. Jokaiseen 

asiakastilanteeseen täytyy olla henkisesti valmiina. Aktiivisessa myyntityössä se tarkoittaa sitä, että 

myyjän täytyy pystyä määrittämään jonkinlainen mielikuva asiakkaasta, sekä laittaa myytävien tuottei-

den materiaalit kuntoon.  

 

Myyntityössä yksi tärkeimpiä asioita on saada hyvä keskustelutasapaino asiakkaan kanssa, ja näin saa-

daan rakennettua myös hyvä luottamus asiakkaaseen. Myyntikeskustelun avaus ei ole pakko liittyä 

myyntitilanteeseen, vaan keskustelu voidaan aloittaa myös jollain ihan muulla, jolloin luottamuksen 

rakentaminen alkaa jo avaustilanteessa. Seuraavaksi voidaan siirtyä tarvekartoitukseen, jolloin myyjä 

alkaa selvittämään asiakkaan tarpeita. Myyjä voi joko itse tarjota erilaisia ratkaisuja, tai antaa asiak-

kaan itse kertoa omat toiveensa tuotteen suhteen. Tässä vaiheessa on normaalia, että asiakas vertailee 

myyjän tarjoamia vaihtoehtoja ja esittää lisäkysymyksiä. Tämän jälkeen myyjä tarjoaa asiakkaalle so-

pivaa ratkaisua. Kun asiakas tekee ostopäätöksen, myyjä lukitsee kaupan. Aktiivisessa myyntityössä 

asiakaspalvelu tulee esiin vasta myyntikeskustelun jälkeen. Silloin katsotaan, pystyykö myyjä pitä-

mään lupauksensa. (Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Saukkonen & Selinheimo 2002, 100.) 

 

 

3.4 Asiakastyytyväisyys 

 

Usein parasta omaisuutta yrityksille ovat tyytyväiset asiakkaat, sillä nykyajan liiketoiminnassa ne nou-

sevat entistäkin tärkeämmiksi yrityksen kannalta. Tyytyväisten asiakkaiden kautta yritys saa oikean-

laista näkyvyyttä, kun asiakkaat kertovat kokemuksistaan tuttavilleen. Tämän kaltainen markkinointi 

on myös erittäin tehokasta, ja lisäksi yritykselle täysin ilmaista. Asiakastyytyväisyys on siis sitä, mil-

lainen ensikokemus asiakkaalle on jäänyt yrityksestä hänen tarpeitaan silmällä pitäen. Positiivinen ko-

kemus yrityksestä luo asiakkaalle halun asioida samassa paikassa toisenkin kerran.  
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Asiakassuhteen hoito ja jälkimarkkinointi ovat myös iso osa asiakastyytyväisyyttä. Näin varmistetaan 

tyytyväinen asiakas myynnin tai toimituksen jälkeen kysymällä asioita joko kirjallisesti tai suullisesti. 

Jälkimarkkinointi tarkoittaa sitä, että asiakkaaseen pidetään yhteyttä kertomalla uusimmista tuotteista 

tai palveluista. (Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Saukkonen & Selinheimo 2002, 101.) 
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4 MYYNNIN TOTEUTUS KASKIPUULLA 

 

Tässä luvussa käsitellään tehtaanedustajan myynnin toteuttamista Kaskipuun kuluttajamyynnin kan-

nalta. Eli millaiset myynnin periaatteet ja asiakaspalvelu kuuluvat tehtaanedustajan työhön, ja millai-

nen on itse myyntiprosessi. Lisäksi käydään läpi tehtaanedustajan omaa asiakashankintaa.  

 

4.1 Kaskipuun tuotteet 

 

Kaskipuun tarina on lähtenyt liikkeelle ulko-ovien valmistuksesta. Ovet ovat tunnettuja niiden jäme-

ryydestä ja tyylikkyydestä, ja ne valmistetaan asiantuntemuksella valikoiduista materiaaleista. Kaski-

puu on Suomen suurin ovivalmistaja, ja 90% talotehtaiden ulko-ovista tulee Kaskipuulta. Ovet eroavat 

kilpailijoiden tuotteista paksuudellaan ja lämmön eristyksellään, ja ne ovat 30% paksumpia kuin va-

kio-ovet. Tiivisteiden kohdalta ovien muotoilu on huolella suunniteltu, ja paksuudesta huolimatta ovi 

on erittäin kevyt käyttää.  

 

Ikkunat ovat tulleet myöhemmin mukaan Kaskipuun toimintaan. Sukupolvelta toiselle siirtynyt käden-

taito ja moderni tekniikka kohtaavat Kaski-ikkunoissa, joilla pyritään lisäämään asumisen viihtyisyyttä 

sekä vähentämään energiankulutusta. Lisäksi ikkunoissa on parempi äänieristys, ja tasaisempi sisäläm-

pötila.  Uusi ikkunatehdas Viitasaarella on koko Euroopan nykyaikaisin, ja yritykselle yksi tärkeimpiä 

asioita onkin kotimaisuus. Yritys on suomalaisessa omistuksessa ja kaikki tuotteet valmistetaan Suo-

messa. (Kaskipuu Oy.) 

 

Asennuspalvelu on iso osa Kaskipuun kokonaisuutta. Tehtaalla on omat asentajat, ja asennustyöt teh-

dään aina alusta loppuun. Saneerauskohteissa pakettiin kuuluu myös vanhojen tuotteiden kierrätys, eli 

kauppaa tehdään avaimet käteen- periaatteella. Näin remontista saadaan asiakkaalle todella vaivaton ja 

miellyttävä kokemus. (Kaskipuu Oy.) 
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4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin periaatteet 

 

Asiakaspalvelu on yksi tärkeimpiä elementtejä tehtaanedustajan tehtävissä. Kaskipuun tarkoituksena 

on saada asiakkaalle miellyttävä kokemus ovi- ja ikkunaremonttia tehtäessä. Tavoitteena on aina rehti 

palvelu ja laadukkaat tuotteet, on asiakas sitten hankkimassa yksittäistä ovea, tai tilaamassa avaimet 

käteen ovi- ja ikkunaremonttia. Kun asiakas antaa talonsa remontoitavaksi, kaikki on mahdollista 

saada kuntoon jopa yhdessä päivässä. 40 vuoden kokemus ja osaaminen on huomattavissa ammattitai-

dolla tehdyissä tuotteissa sekä remonttipalveluissa.  

 

Kaskipuun remontteihin kuuluu suunnittelu- ja mittatilauskäynti, jossa tehtaanedustaja kuuntelee asi-

akkaan tarpeita, ja auttaa valitsemaan toiveiden mukaiset tuotteet. Ovet ja ikkunat mitoitetaan aina ta-

lon mukaan, tai miten asiakas toivoo. Kaikki tuotteet toimitetaan suoraan asiakkaan kotiin yhdessä so-

vittuna aikana. Tehtaan asentajat tulevat sovittuna ajankohtana asentamaan tuotteet, ja asennus sisältää 

kaikki tarvittavat asennusmateriaalit. Työn jälki tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa, minkä jälkeen 

tehdään vielä asennuspöytäkirja. Remontti halutaan tehdä asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi, 

joten vanhat ovet ja ikkunat sekä purkujäte eivät jää asiakkaan harteille. Ne viedään kierrätykseen, ja 

näin saneeraus hyväksi sekä talolle että ympäristölle. Kaskipuu myöntää oville 15 vuoden suo-

ranapysymistakuun, joka on markkinoiden pisin. Lisäksi ikkunoille myönnetään 25 vuoden lahoamat-

tomuustakuu. (Kaskipuu Oy.) 

 

  



16 

 

4.3 Tehtaanedustajan myyntiprosessi Kaskipuulla 

 

Seuraavassa tekstissä (alaluvut 4.3 ja 4.4) kuvaan oman asiantuntemukseni ja kokemukseni pohjalta 

myyntiprosessia Kaskipuun tehtaanedustajan näkökulmasta. 

 

Kaskipuulla asiakaskontaktit luodaan pääsääntöisesti puhelimitse. Asiakaskäyntien sopiminen on tällä 

tavoin paljon tehokkaampaa kuin esimerkiksi ovelta ovelle kiertäen. Näin tavoitetaan myös kohteita, 

joita ei muutoin tulisi edes löydettyä. Useimmiten puhelu alkaa tiedustelemalla asiakkaan asuinmuotoa 

sekä kiinteistön rakennusvuotta. Lisäksi soittaja yrittää käydä läpi tarvekartoitusta mahdollisimman laa-

jasti. Tämän jälkeen on erittäin tärkeää varmistaa, ovatko kaikki päättävät osapuolet kotona silloin, kun 

myyntiedustajan on määrä tulla paikalle. 

 

Myyntiedustajan saapuessa sovitulle käynnille on tärkeää herättää asiakkaan mielenkiinto heti ensim-

mäisestä lauseesta alkaen. On olennaista saada hyvä keskustelutasapaino asiakkaan kanssa, jossa mo-

lemmat osapuolet osallistuvat keskusteluun. Näin luodaan molemminpuolinen luottamus, minkä jälkeen 

on helpompi lähteä rakentamaan myyntitilannetta eteenpäin.  

 

Seuraavaksi edetään tarvekartoitukseen, jossa kysellään asiakkaalta vanhojen ikkunoiden ja ovien kun-

toa sekä toimivuutta. Tämän jälkeen tiedustellaan, ovatko vanhat mallit toimivia käytön kannalta, vai 

onko jotain kohtaa tarvetta muuttaa. Kun mallit on saatu selville, vanhat mitat kirjataan ylös myöhempää 

käyttöä varten. Seuraavaksi voidaan näyttää asiakkaalle vielä tietokoneelta kuvia ikkunoiden ja ovien 

malleista sekä värivaihtoehdoista. Kun nämä asiat on saatu selville, myyntiedustaja alkaa laskemaan 

tarjousta Kaskipuun myyntiohjelmaa avuksi käyttäen. Yleensä tämän jälkeen myyntiedustaja esittelee 

vielä ovi- ja ikkunamallit, jotka ovat aina asiakaskäynnillä mukana. Näin pystytään helposti näyttämään 

tuotteiden ulkonäkö ja rakenne.  

 

Tarjouslaskelman ollessa valmis, se tulostetaan ja käydään asiakkaan kanssa läpi. Tässä vaiheessa ker-

rataan vielä paketti läpi ja varmistetaan, että kaikki on varmasti oikein. Kertauksen jälkeen asiakkaalle 

esitetään paketin hinta, joka on yksi tärkeimmistä vaiheista asiakaskäynnillä, sillä siitä kaupanteko lähtee 

vasta kunnolla liikkeelle. Kun hinta on asiakkaalla selvillä, myyntiedustaja selventää vielä, mistä kai-

kesta paketin hinta koostuu. Seuraavaksi annetaan asiakkaalle erilaisia maksuvaihtoehtoja, eli katsotaan 

mikä olisi asiakkaan näkökulmasta paras ratkaisu.  
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Kauppojen synnyttyä tulostetaan vielä tilausvahvistus, jonka sekä myyntiedustaja että asiakas allekir-

joittavat. Viimeisenä myyntiedustaja tarkistaa vielä mitoitukset siten, että asentajan on helppo laittaa 

uudet ikkunat ja ovet paikoilleen ilman ylimääräisiä työstöjä. 

 

4.4 Ovelta ovelle- myynti Kaskipuulla 

 

Myyntiedustajan on välillä tehtävä myös ovelta ovelle- myyntiä, jos soittavat henkilöt eivät ole saaneet 

myyjän kalenteria täyttymään asiakaskäynneillä. Myyjä katsoo mielestään hyvän asuinalueen, jossa al-

kaa kiertelemään ja tiedustelemaan ihmisten kiinnostusta ikkuna- ja oviremontteja kohtaan. Tässä myyn-

titilanteessa myyjän tulee olla riittävän itsevarma ja yrittää puhua asiakas puolelleen siten, että saa herä-

tettyä mielenkiinnon tuotteita kohtaan. Kun asiakas pyytää myyjän sisälle, käydään samanlainen myyn-

tiprosessi kuin valmiiksi sovituilla asiakaskäynneillä. Suoraan ovelta tehtävä kaupankäynti on usein hel-

pompi viedä loppuun, koska kontakti on itse luotu ja myyjä on saanut jo ovella luotua jonkin asteen 

luottamuksen asiakkaaseen. Tässäkin myyntitilanteessa kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista on, että saa 

asiakkaan innostumaan kaupattavista tuotteista. Kun asiakas kokee, että remontin tarve on olemassa, on 

helpompi käydä asioita läpi askel askeleelta.  
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5 TUTKIMUS JA TULOKSET 

 

Seuraavan luvun aiheena on käydä läpi tutkimuksen kokonaisuutta ja sen toteutusta, sekä tarkastella 

kyselyn tuloksia. 

 

5.1 Kyselyn tausta, suunnittelu ja toteutus 

 

Tämä tutkimus tehtiin toimeksiantona Kaskipuu Oy:lle, ja tutkimus suuntautui kuluttajamyynnin asi-

akkaille. Tavoitteena oli selvittää olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan 

asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kysymykset laadittiin yhdessä Kaskipuun liiketoimintajohtajan kanssa. 

Kysely oli suhteellisen lyhyt, yhteensä kuusi kysymystä, mutta sillä saatiin kuitenkin selkeä tulos siitä, 

millainen vaikutelma asiakkaille on jäänyt Kaskipuun palveluista. Kysely oli määrällinen tutkimus, 

jossa esitettiin kysymyksiä liittyen lukumääriin ja prosentteihin. Kysymyksiin vastattiin numeerisesti, 

rastittamalla, minkä lisäksi yhdessä kysymyksessä asiakkailla oli vapaa kenttä kirjoittaa oma mielipi-

teensä. Tällä kyselyllä saatiin selvitettyä yrityksen tämänhetkinen tila. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin jakamalla kyselylomake Keski-Pohjanmaan alueen asiakkaille, sekä osittain 

puhelinhaastatteluilla. Vastaukset saatiin lähes kaikilta, joihin oltiin yhteydessä, ja vastaajia oli yh-

teensä 14 kappaletta. Kaikki kyselyyn vastanneet asiakkaat olivat ostaneet Kaskipuun tuotteita viimei-

sen vuoden sisällä.  

 

Tehtaanedustaja jakoi Kokkolan alueen asiakkaille kyselylomakkeet henkilökohtaisesti, joihin he pys-

tyivät vastaamaan saman tien. Tällä tavoin edustaja sai nopeasti vastaukset kyselyihin, ja asiakkaat ta-

voitettiin suhteellisen hyvin. Asiakkaat ottivat edustajan mielellään vastaan, ja kyselyihin vastaaminen 

sujui erinomaisesti.  

 

Puhelinhaastattelulla toteutetut kyselyt suuntautuivat hieman Kokkolan ulkopuolelle. Suurin osa asiak-

kaista tavoitettiin, ja he olivat erittäin avoimia kyselyn suhteen. Työntekijä kävi kysymykset tarkasti 

läpi asiakkaiden kanssa, ja kirjasi vastaukset itselleen niiden myöhempää analysointia varten.  

 

Asiakkaille esitettiin yhteensä 6 kappaletta kysymyksiä, joissa kysyttiin heidän mielipiteitään Kaski-

puun palveluiden eri osiin. Kysymyksiin 1, 3 ja 5 vastattiin rastittamalla, ja näissä selvitettiin ensikon-

taktin syntymistä, toimitusaikojen pitävyyttä, sekä sitä, kuinka moni asiakkaista oli vaihtanut kaikki 
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ikkunat ja ovet kerralla. Kysymyksiin 2 ja 6 vastattiin numeraalisesti. Kysymyksessä 2 haluttiin selvit-

tää asiakkaille jäänyt mielikuva yrityksen kokonaispalvelusta ja tuotteista, ja kysymyksessä 6 kysyt-

tiin, kuinka todennäköisesti asiakkaat olisivat valmiita suosittelemaan Kaskipuuta muille. Neljännessä 

kysymyksessä oli vapaa kenttä, johon asiakkaat saivat itse kirjoittaa mielipiteitä Kaskipuun palvelui-

den kehittämiseen tai parantamiseen.   

 

 

5.2 Tutkimuksen tulokset 

 

Kyselyn ensimmäinen kysymys oli, miten syntyi ensikontakti Kaskipuuhun. Kuviosta 1 selviää, mitä 

kautta ensikontakti on syntynyt. 

  

 
Kuvio 1 Miten asiakkaan ensikontakti Kaskipuuhun on syntynyt 

 

Kuviosta 1 käy ilmi, että suurin osa asiakaskontakteista tulee call centerin kautta. Call centerin tehtävä 

on soittaa asiakkaille ja sopia tapaamisia, minkä seurauksena sen prosentti on kuviossa suurin. 

Toiseksi eniten kontakteja on tullut myyjän kautta. Myyjä yrittää sopia parhaansa mukaan itse asiakas-

käyntejä silloin, kun hänen kalenterinsa näyttää tyhjältä. Selvästi vähiten kontakteja on tullut lehti-il-

moitusten kautta. Tämä voi johtua osittain myös siitä, että Kaskipuu mainostaa lehdissä suhteellisen 

harvoin. Lisäksi asiakkaalla voi olla liian iso kynnys ottaa itse yhteyttä yritykseen, jos hän on huoman-

nut jonkin mainoksen.  

  

64,5%7%

28,5%

Miten syntyi ensikontakti Kaskipuuhun?

Call center Lehti-ilmoitus Myyjä
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Kysymys 2 keskittyi siihen, millainen mielikuva asiakkaalle jäi call centeristä, myyjästä, asentajasta, 

tuotteiden laadusta, tuotteiden toimivuudesta ja hinta-laatusuhteesta? 

 

Kysymyksessä käytetty asteikko oli seuraava: 

 

1 – Erittäin tyytymätön 

2 – Jokseenkin tyytymätön 

3 – Neutraali 

4 – Tyytyväinen  

5 – Erittäin tyytyväinen 

 

Kuvioon 2 on koottu kysymyksen 2 tulokset kohdittain. 

 

 

 
Kuvio 2 Millainen mielikuva asiakkaalle on jäänyt Kaskipuun eri ominaisuuksista 

 

Kuviosta 2 huomataan, että vastausvaihtoehtoja 1 tai 2 ei ole annettu mihinkään kohtaan. Vastaukset 

ovat jakautuneet tyytyväisyyden kannalta positiivisiin vaihtoehtoihin, eli asiakkaat ovat selkeästi olleet 

tyytyväisiä Kaskipuun kokonaispakettiin. Selvästi tyytyväisimpiä asiakkaat ovat olleet asentajiin, ja 

asennus onkin yksi tärkeimpiä asioita koko prosessissa.  
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Millainen mielikuva jäi....

1 2 3 4 5
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Kysymys 3 tiedusteli, pitikö sovittu toimitusaika. 

 

 
Kuvio 3 Pitikö sovittu toimitusaika? 

 

Kuviosta 3 käy ilmi, että melkein kaikille vastaajista tuotteet olivat tulleet sovittuna aikana. Parantami-

sen varaa kuitenkin löytyy, koska viivästyksiä oli ollut muutamia. Viivästymiset tapahtuivat, kun uutta 

ikkunalinjastoa oltiin ajamassa ylös Viitasaarella. Näistä ongelmista on selvitty, ja toimitusajat ovat 

tämän jälkeen pitäneet.  

 

Kysymyksessä 4 haluttiin selvittää, onko Kaskipuulla asiakkaiden mielestä jotakin kehitettävää tai pa-

rannettavaa. Tähän kysymykseen asiakkaat saivat itse kirjoittaa mielipiteitään yrityksen toiminnasta. 

Kaikki eivät tähän vastanneet, mutta alle on koottu asiakkaiden omia kommentteja.  

 

”Kaikki toimi hyvin.” 

 

”Kaskipuun pitäisi kuunnella myyjää enemmän. Laskun kanssa tuli ongelmia, olimme ulkomailla, kun 

lasku oli tullut. Ei mennyt niin kuin oli sovittu.”  

 

”Tyytyväinen.” 

 

”Kokonaisuutena ihan tyytyväinen.” 

 

92,9%

7,1%

Pitikö sovittu toimitusaika?

Kyllä Ei
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”Kaikki toimi hyvin, tyytyväinen.” 

 

”Aikataulujen suhteen parannettavaa. Meinasin hermostua, kun aikataulut eivät pitäneet paikkaansa.” 

 

”Tehtaalta lähetettiin kahteen kertaan vääränlaiset kaihtimet. Pitäisi olla tarkempi näissä asioissa.” 

 

 

 

Kysymys 5 liittyi siihen, vaihdettiinko asiakkaalle kaikki ikkunat ja ovet. 

 

 

 
Kuvio 4 Vaihdettiinko kaikki ikkunat ja ovet? 

 

Kuviosta 4 nähdään, kuinka moni asiakas vaihtoi kaikki ikkunat ja ovet samalla kertaa. Tilanne näyttää 

vaihtelevan todella paljon asiakkaasta riippuen, ja tarve ikkunoille ja oville on hyvin yksilöllistä. 

  

42,85%

57,15%

Vaihdettiinko kaikki ikkunat ja ovet?

Kyllä Ei



23 

 

Kysymys 6 keskittyi siihen, kuinka todennäköisesti asiakas olisi valmis suosittelemaan Kaskipuuta.  

 

Käytetty asteikko oli seuraava: 

 

1 – Hyvin epätodennäköisesti 

2 – Jokseenkin epätodennäköisesti 

3 – Melko todennäköisesti 

4 – Hyvin todennäköisesti 

 

 
Kuvio 5 Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kaskipuuta? 

 

Kuvio 5 kertoo, että vaihtoehdot ”jokseenkin epätodennäköisesti” ja ”melko todennäköisesti” ovat mo-

lemmat saaneet vain yhden äänen. ”Hyvin todennäköisesti” on saanut puolestaan erinomaiset 12 ääntä, 

joten asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Kaskipuun toimintaan. Tämä on todella positiivinen ja 

hyvä tulos. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa oli tavoitteena selvittää, millainen mielikuva asiakkaille on 

jäänyt yrityksen toiminnasta. Asiakkailta kysyttiin yksitellen heidän mielipidettään call centeristä, 

myyjästä, asentajasta, tuotteista, niiden laadusta ja lopuksi yleisarvosana koko prosessin toteutumi-

sesta. Vastausten perusteella pyrittiin saamaan esille mahdollisia epäkohtia ja parannusehdotuksia, 

joilla kehittää yrityksen toimintaa.  

 

Tutkimuksen kohteena oli 1,5 vuoden sisällä Kaskipuulta palveluita ostaneet asiakkaat. Kyselyyn vas-

tanneet asiakkaat asuivat pääsääntöisesti Kokkolan talousalueella, ja vastaajia oli yhteensä 14 kappa-

letta. Kysely tehtiin myyjän toimesta sekä puhelimitse että käymällä asiakkaiden luona. Asiakkaat saa-

tiin huomattavasti paremmin kiinni käymällä heidän luonaan, minkä lisäksi asiakkaat lähtivät helpom-

min mukaan tutkimukseen. Puhelimitse asiakkaita ei tavoitettu kovinkaan helposti, ja suhtautuminen 

tutkimukseen oli hieman kielteisempää.  

 

Ensimmäiseksi tutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden ensikontaktin syntymistä Kaskipuuhun. Yrityk-

selle oli jo suhteellisen selvää, mistä kontaktit pääsääntöisesti saadaan, mutta tämä haluttiin vielä tutki-

muksen kautta varmistaa. Kuten oletettuakin, ylivoimaisesti suurin osa kontakteista muodostui call 

centerin kautta.  

 

Seuraavaksi asiakkailta tiedusteltiin, millaisia mielikuvia heille oli jäänyt palvelun eri osa-alueista. 

Vastauksista kävi ilmi, että asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä yrityksen toimin-

taan, sillä suurin osa annetuista arvioista olivat vaihtoehdoissa ”erittäin tyytyväinen” tai ”tyytyväinen”. 

Arvosanoja ”neutraali” oli vain muutamia ja tyytymättömiä ei ollenkaan, mitä voidaan pitää erittäin 

hyvänä tuloksena.  

 

Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin toimitusajan pitävyyttä. Toimitusaika piti 92,9% asiakkaista, 

missä on edelleen melko paljon parantamisen varaa. Toimitusten viivästymiset tapahtuivat, kun Viita-

saaren uutta ikkunalinjastoa oltiin ajamassa ylös. Toimitusviikoilla oli ylikuormituksia, ja muutamia 

tilauksia viivästyi tämän takia. Näistä ongelmista on selvitty, ja toimitusajat ovat tämän jälkeen saatu 

pitäviksi.  
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Tämän jälkeen asiakkailla oli mahdollisuus kertoa vapaasti esille nousseista huomioista tai kehityside-

oista. Suurin osa näistä vapaista palautteista oli positiivissävytteisiä, mutta huomautettavaa löytyi toi-

mitusajoista, laskujärjestelyistä sekä vääränlaisista tuotteiden osista. Laskujärjestelyihin liittyvä on-

gelma sekä vääränlainen tuote olivat yksittäistapauksia, mutta toimitusajan pitämiseen pitää kiinnittää 

jatkossa entistäkin enemmän huomiota.  

 

Viidennessä kysymyksessä selvitettiin, vaihdettiinko asiakkaalle kaikki ovet ja ikkunat. Kyselyyn vas-

tanneista asiakkaista 42,85%:lle vaihdettiin kaikki ovet ja ikkunat. Vaihtamiselle tai vaihtamattomuu-

delle ei ole mitään yhtä selkeää syytä, vaan se riippuu tilannekohtaisesti asiakkaiden tarpeista. Tämä 

kysymys sisällytettiin tutkimukseen, jotta call center voi tulevaisuudessa tunnistaa asiakkaat, joilla on 

vielä jotain vaihtamatta. Kysymyksellä ei ollut tämän tutkimuksen kannalta suurta merkitystä, mutta 

call center käyttää kyselypohjaa myöhemmin työnsä tukena.  

 

Viimeisessä kysymyksessä haluttiin tietää, kuinka todennäköisesti asiakkaat olisivat valmiita suositte-

lemaan Kaskipuuta. Vaihtoehdot ”melko todennäköisesti” ja ”jokseenkin epätodennäköisesti” saivat 

molemmat yhden äänen, mutta loput vastaajista antoivat vastauksen ”hyvin todennäköisesti”. Tästä 

voidaan todeta, että asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä kokonaispalveluun.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimus antoi yrityksen asiakastyytyväisyydestä positiivisen kuvan muutamia poik-

keuksia lukuun ottamatta. Samaa kyselypohjaa voidaan käyttää tasaisin väliajoin tulevaisuudessa tutki-

muksen toistamiseen ja asiakastyytyväisyyden kehityksen mittaamiseen.  

 

Yritykselle on tehty asiakastyytyväisyystutkimus aiemminkin, mutta nyt haluttiin selvittää, mikä ti-

lanne on tällä hetkellä. Kysymykset, jotka liittyivät yrityksen palveluihin tai tuotteisiin, saivat suurim-

maksi osaksi positiivista palautetta. Näiden vastausten perusteella saatiin selville, että yrityksen toi-

mintatavat ovat hyvällä pohjalla. Tulokseksi saatiin se, mitä haluttiinkin tietää, eli näkemys siitä, miten 

yritys pärjää asiakkaiden silmissä.  
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LIITE 1: Kyselylomake LIITE 1/1 

 

Kaskipuu Oy 

Asiakastyytyväisyyskysely  

 

 

1. Miten syntyi ensikontakti Kaskipuuhun? Rastita sopivin vaihtoehto. 

- Call center  __ 

- Lehti-ilmoitus  __ 

- Internet  __ 

- Facebook  __ 

- Myymälä  __ 

- Messut  __ 

- Myyjä  __ 

- Tuttavan suositus __ 

- Jokin muu, mikä? __________________________________ 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla mielestäsi parhaiten kuvaava numero 

1 – Erittäin tyytymätön 

2 – Jokseenkin tyytymätön 

3 – Neutraali 

4 – Tyytyväinen 

5 – Erittäin tyytyväinen 

 

2. Millainen mielikuva jäi 

 

Call centeristä?  __ 

 

Myyjästä?  __ 

 

Asentajasta?  __ 

 

Tuotteiden laadusta? __ 

 

Tuotteiden toimivuudesta? __ 

 

Hinta-laatusuhteesta? __ 

 

 

3. Pitikö sovittu toimitusaika? 

 

Kyllä  __ 

 

Ei  __ 

 

 

 



 

      LIITE 1/2 

 

 

4. Onko Kaskipuulla mielestäsi jotakin kehitettävää tai parannettavaa? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

5. Vaihdettiinko kaikki ikkunat ja ovet? 

 

Kyllä  __ 

Ei  __ 

 

Vastaa seuraavaan kysymykseen valitsemalla mielestäsi parhaiten kuvaava numero 

 

1 – Hyvin epätodennäköisesti 

2 – Jokseenkin epätodennäköisesti 

3 – Melko todennäköisesti 

4 – Hyvin todennäköisesti 

 

6. Kuinka todennäköisesti olisit valmis suosittelemaan Kaskipuuta? __ 

 

 

 

 

 

 

 

 


