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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää DHL Freight (Finland) Oy:n uutta asiakaspal-
velukokonaisuutta asiakaslähtöisesti. Tähän uuteen asiakaspalvelukokonaisuuteen kuuluvat 
uusi asiakaspalveluosasto sekä -ohjelma. Asiakaspalvelun lisäksi tutkittiin yrityksen sisäisiä 
muutoksia. Tarkoituksena oli täyttää työelämänedustajan sekä oppilaitoksen määrittelemät 
tavoitteet sekä tuottaa konkreettista hyötyä kohdeyritykselle innovatiivisia ratkaisuja hyödyn-
täen. 

Teoriaosuudessa käsiteltiin asiakaspalvelua ja muutosta yrityksen sisällä. Teoriaosuudessa 
kerrottiin myös, millaista asiakaspalvelu on nykypäivänä ja millaista laatua asiakkaat odotta-
vat saavansa. Myös muutosprosessin teoriaa käsiteltiin ja selvitettiin, millaisia toimia muutok-
sen läpi vieminen vaatii. Muutoksen ja siihen liittyvän jatkuvan kehittämisen tuomia hyötyjä 
ja mahdollisuuksia tarkasteltiin, jotta muutoksen syyt eivät jää epäselväksi. Teoriaosuudessa 
käytiin myös läpi, millaisia haasteita uusien asioiden implementointi voi tuoda yritykselle. Lo-
puksi käytiin läpi tutkimusmenetelmät ja -työkalut, joita hyödynnettiin tutkimuksessa.   

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellista toteutustapaa käyttäen. Opinnäytetyön tutkimus-
suunnitelmasta tehtiin monipuolinen, jotta tutkimuksella saatiin ajankohtaista ja tärkeää tie-
toa. Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua, asiakastyytyväisyyskyselyä sekä ha-
vainnointia, joita analysoitiin myöhemmin useita tutkimustyökaluja hyödyntäen. Tutkimuksen 
avulla saatiin tietoa, jota pystyttiin hyödyntämään kehitysehdotuksissa.  

Teoriaosuuden ja tutkimustulosten avulla luotiin realistinen näkemys yrityksen, sekä sen asia-
kaspalvelukokonaisuuden nykytilasta. Tutkimuksen perusteella loimme useita kehitysehdotuk-
sia, joissa keskityttiin asiakaspalvelun toimivuuteen, muutokseen sekä uuteen asiakaspalve-
luohjelmaan. Kehitysehdotukset perusteltiin teoriaosuuteen pohjautuvalla tiedolla ja niissä 
hyödynnettiin jatkuvan kehityksen tutkimustyökaluja implementoinnin helpottamiseksi. 

Tutkimus onnistui hyvin ja kehitysehdotuksista saatiin sellaisia, että ne ovat realistisesti to-
teutettavissa. Kehitysehdotusten avulla uusi asiakaspalvelukokonaisuus voi parantaa entises-
tään asiakaskokemusta sekä yrityksen sisäistä toimintaa.  

Asiasanat: asiakaspalvelu, jatkuva kehittäminen, laatu, muutosprosessi, tutkimus 
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The objective of this thesis was to study and develop the new customer service of DHL 
Freight (Finland) Ltd by using customer friendly methods. In addition to the customer service, 
internal changes in the company were also dealt with in this study. The purpose of this thesis 
was to fulfil the expectations of both, the partner from the employer side and the university. 
One of the main objectives of this thesis was to provide concrete benefits by utilizing innova-
tive solutions. 

The theoretical part discussed customer service and changes inside the case company. The 
theoretical section also discussed customer service in modern era and what kind of quality 
expectations customers have. The process of change was also discussed as well as the re-
quirements needed to conclude it. The benefits and possibilities for both the process of 
change and continuous improvement were closely examined. This was done to avoid missing 
the critical reasons that lead to the process of change. The challenges relating to the imple-
mentation of new ideas in business were also discussed. Finally, the authors presented the 
research methods and research tools that were applied in this thesis. 

The thesis was carried out by using a research-based approach. The research plan of the the-
sis was made versatile, so it would provide timely and important information. The research 
methods used were theme interviewing, customer survey and observation. The information 
provided by these methods was later analysed by using several research tools. The study pro-
vided useful information that was later used in development proposals.  

The knowledge gained from the theoretical part and the research results created a realistic 
view on the current state of the company itself and its customer service unit. Based on the 
study, the authors created several development proposals that focused on the functionality 
of customer service, the process of change, and the new customer service program. The im-
plementation of development proposals was made easier by using the tools of continuous im-
provement. 

The study was successful, and the development suggestions were realistic and possible to be 
implemented in the processes of the company. With the help of the development proposals, 
the new customer service can further improve the customer experience as well as the inter-
nal operations of the company. 
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1 Johdanto 

Tutkimuskohteenamme on DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalveluprosessi, sen nykytilanne 

ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet sekä prosessin parantaminen asiakasnäkökulman pe-

rusteella. Lisäksi tutustumme uuden asiakaspalvelukokonaisuuden tueksi otettuun asiakaspal-

veluohjelmaan. 

Tavoitteenamme on tutkia DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalvelun historiaa ja nykytilan-

netta. Lisäksi haluamme selvittää, mitkä asiat johtivat uuden asiakaspalveluohjelmiston ja 

sitä kautta uuden asiakaspalvelutoimintamallin tarpeeseen. Nykyhetken syvä ymmärtäminen 

on avainasemassa kehityksen ja toimintamallien parantamisen saavuttamiseksi. Tutkimus- ja 

kehitystyö keskittyy pääasiassa asiakaslähtöiseen arvon lisäämiseen ja asiakaskokemuksien pa-

rantamiseen. Asiakaslähtöinen näkökulma oli myös toimeksiantajan mielestä paras tapa to-

teuttaa tutkimus.  

Opinnäytetyöaiheen valintaan vaikuttivat monet asiat. Ajankohtaisuus on yksi tärkeimmistä 

tekijöistä, joka vaikutti tämän aiheen valintaan. Aihe on ajankohtainen, sillä uusi asiakaspal-

velukokonaisuus on vasta otettu käyttöön DHL Freight (Finland) Oy:lla. Uuden asiakaspalvelu-

kokonaisuuden tutkiminen ja kehitys sekä niistä saatavat hyödyt ovat vielä pimennossa. Li-

säksi henkilökohtaisella tasolla opinnäytetyön tekeminen DHL Freight (Finland) Oy:n kokoi-

selle organisaatiolle on sekä oppimismielessä, että saavutusmielessä suuri asia meille molem-

mille. Oma työkokemuksemme ja osaamisemme sijoittuu logistiikka-alalle ja asiakaspalve-

luun, joten koemme opinnäytetyön antavan myös tätä kautta arvoa toimeksiantajalle. 

Rajaamme työn teoriapuolen käsittelemään kahta pääaluetta: asiakaspalvelua ja muutosta. 

Asiakaspalvelun teoria auttaa ymmärtämään yleisesti, mitä asiakaspalvelu on, miten sitä kehi-

tetään, mitä asiakkaat arvostavat ja miten voidaan tutkia asiakaspalvelun tasoa. Asiakaspal-

veluteorian on tarkoitus ohjata ja auttaa meitä löytämään asiat, joissa on parannettavaa ja 

tarjota tapoja, joilla parannuksia voidaan saavuttaa. Lisäksi se toimii jatkuvana suunnannäyt-

täjänä, kun tutkimme työntekijöiden ja asiakkaiden antamia palautteita ja analysoimme 

niistä saatavaa tietoa. 

Muutos on toinen osa-alue, jota käsittelemme työn teoriaosuudessa. Muutoksen hahmottami-

nen auttaa meitä ymmärtämään, miksi muutosta tapahtuu ja millaisia tunteita muutos 

yleensä organisaatiossa aiheuttaa. Muutoksen ymmärtäminen yrityskohtaisesti on tärkeää, 

jotta voimme tietää, millaiset lähtökohdat olivat ennen muutosta, missä nyt ollaan ja millai-

seen lopputulokseen muutos tähtää. Muutoksen teoria tukee tutkimustyötämme varsinkin 

konkreettisessa tutkimusvaiheessa, koska muutoksen välilliset vaikutukset tulevat varmasti 

olemaan näkyvissä haastatteluvastauksissa ja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa. 
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Työn kehitysehdotukset ja johtopäätökset tulevat olemaan oman parhaan tulkintamme varai-

sia näkemyksiä asioista, joihin olisi syytä panostaa. On todennäköistä, että osa havainnoimis-

tamme kehityskohdista on jo otettu huomioon yrityksessä ja niitä on työn valmistuessa jo 

alettu työstää. Tavoitteenamme on kuitenkin tuottaa myös näkökulmia ja havaintoja asioista, 

joihin DHL Freight (Finland) Oy ei ole vielä paneutunut. Tällöin saamme tuotettua uutta ke-

hittävää tietoa ja aitoa hyötyä yritykselle.  

2 Yritysesittely 

DHL on vuonna 1969 San Franciscossa perustettu logistiikkayritys. DHL:n perustajat Adrian 

Dalsey, Larry Hillblom ja Robert Lynn halusivat vähentää merirahdin käsittelyyn kuluvaa ai-

kaa. He keksivät lähettää tulliasiakirjoja ilmateitse, jolloin tullissa rahtikuljetusten käsitte-

lyyn kulunut aika väheni huomattavasti, kun se voitiin aloittaa jo ennen kuin rahti saapui sa-

tamaan. Ensimmäisenä käytettiin vain San Franciscon ja Honolulun välistä lentoreittiä, mutta 

verkosto laajennettiin myöhemmin lähes kaikkialle maailmaan. DHL on sittemmin siirtynyt 

Deutsche Post DHL Groupin eli DPDHL Groupin omistukseen, joka on yksi maailman levittäyty-

neimpiä yrityksiä. Sillä on toimintaa yli 220 maassa ja alueella. Konsernin tunnuslause ja mis-

sio on ”Excellence. Simply delivered.” (Deutsche Post AG 2019.) 

DHL Freight (Finland) Oy kuuluu Deutsche Post DHL Groupin DHL Freight -liiketoimintayksik-

köön. DHL Freight -liiketoimintayksikön lisäksi muita Suomessa toimivia DPDHL Groupin liike-

toimintayksiköitä ovat pikalähetyksiä hoitava DHL Express, terminaali- ja varastotoimintoja 

hoitava DHL Supply Chain sekä meri- ja lentorahtia hoitava DHL Global Forwarding. Kaikkien 

Suomen DHL-yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat Vantaalla. Vantaan lisäksi toimipisteitä on Lah-

dessa, Haminassa, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Oulussa. DHL Freight (Finland) Oy:llä on 

ollut vuoden 2019 alussa 220 työntekijää. (DHL Freight (Finland) Oy 2019.) 

DHL Freight (Finland) Oy palvelee asiakkaitaan kansainvälisissä maantiekuljetuksissa. Yrityk-

sen kuormien koot vaihtelevat täysistä trailerikuormista kappaletavarakuljetuksiin, eli pieniin 

pakettilähetyksiin. Palveluihin kuuluu myös lämpösäädellyt kuljetukset, kotimaankuljetukset, 

huolinta- ja tullauspalvelut sekä varastointi. Suomessa on kaksi gateway-terminaalia, joiden 

kautta kaikki ulkomaille lähtevät tai ulkomailta Suomeen saapuvat lähetykset kulkevat. Maan-

tiekuljetusten gateway-terminaali sijaitsee Vantaalla ja Pohjoismaiden, alihankkijan ope-

roima, gateway-terminaali toimii Liedossa. Näiden gateway-terminaalien lisäksi Suomen ver-

kostossa on 22 alihankkijan terminaalia. Kaikki DHL Freight (Finland) Oy:n kuljetukset ovat 

pääosin B2B-kuljetuksia, eli yritykseltä yritykselle kuljetuksia. DHL Freight hoitaa myös B2C-

kuljetuksia, jolloin lähetys kulkee yritykseltä kuluttajalle.  

DHL Freight on yksi Euroopan johtavista maantiekuljetusratkaisujen tarjoajista Euroopassa ja 

sen ulkopuolella. DHL Freight -liiketoimintayksiköllä on yli 200 kuviossa 1 näkyvää terminaalia 
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yli 50 maassa. Suuren terminaaliverkoston välillä kulkee 22 säännöllistä eri maiden välistä kul-

jetusreittiä. Näitä reittejä pitkin kulkee vuosittain yli 43 miljoonaa lähetystä. 

   

Kuvio 1: DHL Freight Euroopan terminaalit 

3 Tutkimussuunnitelma 

Tutkimusmenetelmänä käytämme kvalitatiivista sekä kvantitatiivista tutkimusta, jossa hyö-

dynnämme teemahaastattelua, asiakastyytyväisyyskyselyä ja havainnointia. Kvalitatiivisella 

tutkimusmenetelmällä yritämme saada mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa tietoa henki-

löiltä, jotka ovat tekemisissä uuden asiakaspalvelukokonaisuuden kanssa. Haastattelemme eri 

työtehtävissä olevia henkilöitä, joilta saamme monipuolista tietoa liittyen uuteen asiakaspal-

velukokonaisuuteen. 

Haastattelutyyppinä työntekijöille käytämme avointa haastattelua, joka toteutetaan rentona 

keskusteluna. Avoimessa haastattelussa haastattelija ja haastateltava ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään ja tilanteesta pyritään luomaan mahdollisimman luonteva keskustelu. Ky-

symme samat kysymykset kaikilta haastateltavilta, mutta annamme mahdollisimman paljon 

liikkumavaraa vastauksille, jotta oleelliset asiat eivät jäisi pois. Pyrimme kuitenkin pitämään 

haastattelut järjestelmällisinä, emmekä anna aiheen lipsua pois alkuperäisestä. Tarvittaessa 

ohjaamme haastattelua takaisin oikeaan aiheeseen. Haastatteluissa keskitymme itse vastauk-

sien lisäksi, myös haastateltavien henkilöiden kehon kieleen ja eleisiin, emme ainoastaan vas-

tauksiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c.) 

Asiakkaita ja heidän kokemuksiaan tutkimme sähköisesti kyselyllä. Kyselyyn laitamme sekä 

monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Pyrimme tekemään kyselystä sellaisen, että vastaus-

aika ei ylitä 15 minuuttia, sillä silloin vastaajan mielenkiinto hiipuu. Lähetämme identtisen 
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kyselyn valitsemillemme asiakkaille, jotta vastauksia voidaan tulkita yhdenvertaisina. (Kvanti-

MOTV 2010.) 

Analysoimme kaikki tutkimuksista saadut tiedot, kun kaikki haastattelut ja kyselyt on saatu 

suoritettua. Analysoinnissa käytämme tutkimustyökaluja, jotka tukevat parhaiten tutkimus-

tamme. Valitsemillamme tutkimustyökaluilla saamme käsiteltyä tutkimustuloksia monipuoli-

sesti, jolloin saamme niistä enemmän hyötyä. Lisäksi hyödynnämme havainnointia analysoin-

nin yhteydessä. Analyysin teossa pyrimme välttämään omien mielipiteidemme vaikutusta tut-

kimustuloksiin. Tärkeää on lisäksi pitää koko tutkimuksen aikana mielessä eettiset toiminta-

periaatteet, haastateltavien tietosuoja sekä tiedon lähdekriittinen hyödyntäminen. 

Eettiset toimintaperiaatteet tulevat näkymään tutkimuksessa varsinkin tiedonhaku- ja kirjoi-

tusvaiheessa. Tiedonhakuvaiheessa on tärkeää pitää huoli haastateltavien kohdehenkilöiden 

anonymiteetistä. Tämän vuoksi pidämme haastatteluista saadut muistiinpanot ja henkilötie-

dot itsellämme, eikä niitä luovuteta kenellekään muulle. Tämän lisäksi on tärkeää suojella 

DHL Freight (Finland) Oy:n liikesalaisuuksia. Tutkimuksen aikana meillä on selvät työelämän 

edustajan asettamat raamit, jotka rajaavat tiedon mitä saa ja mitä ei saa julkaista. Myös läh-

teistä saatua tietoa pyrimme käyttämään eettisesti. Tämä tapahtuu lähdetietojen oikeaoppi-

sella merkitsemisellä sekä huolehtimalla tiedon paikkansapitävyydestä.  

Tutkimuksen luotettavuuteen panostamme monipuolisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä, 

sekä tarkkaa muistiinpanojen kirjausta ja analysointia hyödyntäen. Kvalitatiivisten tutkimus-

menetelmien käyttö, sekä tarkoin valitut haastattelukysymykset pitävät huolen siitä, että tut-

kimuksen validiteetti vastaa tutkimusongelmaan. Kun asiakas on jatkuvasti tutkimuksen keski-

össä ja omat mielipiteet sekä abduktiivinen päättely pois suljetaan, on mahdollista saada luo-

tettavaa ja oikeasti asiakasta hyödyttävää tietoa. 

Lähdekriittisyys ja oikeanlaisten lähteiden käyttö ovat tutkimusemme kulmakiviä. Ilman hyviä 

ja luotettavia lähteitä, ei ole luotettavaa teoriaa eikä tällöin voida tehdä luotettavaa tutki-

mus- tai kehitystyötä. Panostamme lähteisiin valitsemalla mahdollisimman uusia ja luotetta-

via kirjalähteitä sekä tarkistamalla sähköiset lähteet useampaa lähdettä hyödyntäen. Pi-

dämme lähdekriittisen ajatusmaailman läsnä tutkittaessa teoriaa, mutta myös haastatteluja 

käsiteltäessä. Vääristynyt ja vanha tieto vahingoittaa tutkimusta, joten pidämme huolen siitä, 

että tietopohjamme on luotettavalla tasolla. 

Toivomme, että koko tutkimuksen aikana oma ymmärryksemme tästä aihealueesta kasvaa ja 

saamme paljon eri näkökulmia, joiden avulla ymmärrämme tutkimuskohdetta kokonaisvaltai-

sesti. Kuviossa 2 on kuvattu kvalitatiivista tutkimusprosessia spiraalina, jossa teorian ja saatu-

jen tutkimustulosten avulla ymmärrys aiheesta kasvaa ja täten kyetään tuottamaan parempaa 

ja luotettavampaa tutkimustietoa. 
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Kuvio 2: Analysointi (Auvinen & Tarkiainen 2018.) 

4 Asiakaspalvelu 

Asiakaspalvelulla tarkoitetaan asiakkaaseen kohdistuvaa palvelua ennen ostamista, ostamisen 

aikana ja ostamisen jälkeen. Asiakaspalvelu on asiakkaiden ennakko-odotusten täyttämistä ja 

parhaillaan ylittämistä. Kun tavoitellaan hyvää asiakaspalvelua, on tärkeää panostaa asiakkai-

den tarpeiden ymmärtämiseen sekä asiakaspalvelun riittävään tasoon. Asiakkaiden ymmärtä-

mistä voidaan kartoittaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä asiakaspalvelijoiden 

havaitsemalla tiedolla asiakkaiden vaatimuksiin liittyen. Useissa yrityksissä oletetaan, että he 

ymmärtävät asiakkaiden tarpeet ja ovat asiakaslähtöisiä, mutta todellisuudessa mitään konk-

reettisia asiakastutkimuksia tai kehitystyötä ei ole toteutettu asiakaslähtöisesti. On tärkeää 

ymmärtää, että asiakkaiden tarpeet ja käsitys hyvästä asiakaspalvelusta voi vaihtua asiak-

kaista, ajankohdasta ja toimialasta riippuen. (Aarnikoivu 2005, 37-39.) 

Riittävä palvelutaso asiakaspalvelussa on asia, joka on nykyään tapetilla useissa palvelualan 

yrityksissä. Asiakkaan näkökulmasta huono asiakaspalvelu on suurin syy vaihtaa palveluntarjo-

ajaa ja yksikin hyvä asiakaskokemus voi kohentaa asiakkaan käsitystä koko yrityksestä. Asia-

kaspalvelu ja sillä erottautuminen tuo yritykselle hyvää mainetta ja luo pitkäaikaisia asiakas-

suhteita, mutta se maksaa aikaa ja rahaa. Asiakaspalvelun hyvään tasoon vaaditaan asiakkaan 

ymmärtämisen lisäksi hyviä asiakaspalvelijoita, eli oikeanlaisia henkilöitä. Hyvältä asiakaspal-

velijalta löytyy pelisilmää ja hän ymmärtää asiakkaan puheesta, mitä asiakas oikeasti tarvit-

see. Lisäksi hyvä asiakaspalvelija tarjoaa ratkaisuja, eikä ainoastaan tuputa tuotteita tai pal-

veluita. Hyvän asiakaspalvelun omaavassa yrityksessä käytetäänkin usein enemmän rahaa 

työntekijöiden kouluttamiseen kuin keskivertoyrityksessä sekä haastatellaan asiakkaita ennal-

taehkäisevästi palautetta varten. (Buchanan 2011.)  
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Kun puhutaan asiakaspalvelusta, on kyse yleensä ulkoisesta asiakaspalvelusta eli asiakas on 

yrityksen ulkopuolinen henkilö. Sisäisessä asiakaspalvelussa asiakas on henkilö yrityksen si-

sältä, jonka työtoiminnot riippuvat toisesta yrityksen työntekijästä. Tällöin palvelutapahtuma 

on yhteistyö kahden yrityksen työntekijän välillä, jonka tarkoituksena on hyödyttää yritystä ja 

tätä kautta ulkopuolista asiakasta. Yrityksen toimivuuden kannalta sisäinen asiakaspalvelu 

voidaan nähdä lähes yhtä tärkeänä, kuin ulkoinen asiakaspalvelu. Sisäisen asiakaspalvelun toi-

minen edistää parempaa laadun tuottamista loppuasiakkaalle ja luo yritykseen paremman 

työskentelyilmapiirin. Palveluyrityksissä juuri asiakaspalvelu on se asia, jolla kyetään erottu-

maan kilpailijoista. Oli kyse sitten ulkoisesta tai sisäisestä asiakaspalvelusta, on tärkeää tehdä 

tarvittavat toimenpiteet, jotta asiakaspalvelun- ja asiakasymmärtämisen taso on kilpailuky-

kyinen. (Niukkanen 2006.) 

4.1 Asiakaspalvelu nykypäivänä 

Nykyaikaisessa asiakaspalvelussa asiakaspalvelijat toteuttavat tehokkaasti yrityksen visiota ja 

missiota. Näiden lisäksi asiakaspalvelu markkinoi ja jopa myy tuotteitaan ja palveluitaan riip-

pumatta siitä, onko kyseessä täysin uusi tuttavuus vai vanha asiakas. Asiakaspalveluosasto ot-

taa vastaan yhteydenotot palvelutilanteessa ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa tie-

dot. Samalla selvitetään asiakkaan mahdolliset uudet toiveet ja kokonaistilanne. Asiakaspal-

velijan tuleekin työssään hallita toimialansa, sekä siihen liittyvät tuotteet. Kun näitä hallitaan 

empaattisesti, kunnioittaen myynnin ja markkinoinnin, sekä viestinnän lainalaisuuksia, saa-

daan asiakkaalle tunne hyvästä palvelukohtaamisesta. (Suutari 2016.)  

Asiakaspalvelun kolme kulmakiveä ovat asiakkaan kokemus, sisäiset prosessit ja luvut. Nyky-

päivän asiakkaalle hyvä asiakaspalvelu on jo itsestäänselvyys. Asiakkaat haluavatkin koko ajan 

parempaa palvelua, mikä tuottaa monen yrityksen johdolle harmaita hiuksia. Asiakaskokemus 

yritetään pitää mahdollisimman korkealla tasolla panostamalla sisäisiin prosesseihin ja pitä-

mällä prosessit laadukkaina ja toimivina. Prosesseja mitataan ja niistä saatuja lukuja analy-

soidaan, jotta huomataan, miten asiakaspalvelu kehittyy. Asiakaspalvelun ja asiakkaalle tuo-

tetun arvon parantaminen, ilman suuria lisäkustannuksia, onkin nykypäivänä suuri haaste lä-

hes jokaisessa yrityksessä. (Gerdt 2015.) 

Asiakaspalvelu muuttaa muotoaan ja yksi parhaista esimerkeistä tästä on puhelumäärien ro-

mahtaminen asiakaspalvelussa. Asiakkaat käyttävät yhteydenottokanavina mieluummin sosi-

aalista mediaa, sähköpostia ja muita viestien lähettämistapoja. Puhelimeen tartutaan vasta, 

kun ongelma on kasvanut suuremmaksi. Tämä on yksi näkyvimmistä muutoksista, kun nykypäi-

vän asiakaspalvelua verrataan vanhempaan asiakaspalveluun. (Latva-Koivisto 2017.) 

Yritykset, jotka pystyvät tuottamaan ensiluokkaista asiakaspalvelua, saavuttavat suuren etu-

lyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden. Parhaat yritykset seuraavatkin jatkuvasti uusia asiakas-
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palvelun trendejä, jotka liittyvät nykyään vahvasti nopeuteen ja helppouteen. Yhtenä suurim-

mista trendeistä on tällä hetkellä keskustelupalvelu, jossa asiakas saa nopeasti vastauksen ky-

symykseensä. Nykyajan asiakaspalveluun ja keskustelupalveluihin liittyy vahvasti myös teko-

äly. Se auttaa yrityksiä palvelemaan suuria asiakasmääriä, jotka kysyvät samoja yleisimpiä ky-

symyksiä. Tekoälyn kanssa pitää kuitenkin muistaa, että kun tekoälyn taidot eivät riitä, tarvi-

taan oikeita asiakaspalvelijoita täyttämään asiakkaiden tarpeet. (Steiman 2018.) 

Yritysten esiintyminen ja asiakkaiden palvelu sosiaalisessa mediassa on ollut kasvava trendi jo 

useita vuosia. Suurimmat asiakaskohtaamiset sosiaalisessa mediassa käydään Facebookissa ja 

Twitterissä. Näissä toimiminen ja asiakkaiden kysymyksiin sekä palautteisiin vastaaminen on 

tärkeää tehdä asiallisesti ja nopeasti, sillä muutkin kyseisten palvelujen käyttäjät näkevät 

kaikki viestit. Sosiaalisen median lisäksi Google on noussut suureksi osaksi asiakaskohtaamisia 

ja asiakaspalvelua. Kun asiakas haluaa löytää palvelun, hän kirjoittaa sen todennäköisimmin 

ensimmäisenä Googleen. Onkin tärkeää, että yritykset varmistavat, että ne näkyvät Googlen 

hakutuloksissa mahdollisimman ylhäällä. (Steiman 2018.)  

4.2 B2B-asiakaspalvelu 

Vaikka asiakaspalvelu on muuttunut vuosien varrella paljon ja uusia asiakaspalvelutrendejä ja 

-tapoja on syntynyt, on yritysten välinen asiakaspalvelu pysynyt suurimmaksi osaksi perintei-

sissä ja varmoiksi havaituissa tavoissa. Sähköposti, puhelut ja fyysiset tapaamiset ovat säilyt-

täneet suosionsa yritysten välisessä asiakaspalvelussa, eli B2B-asiakaspalvelussa. (Team Sup-

port 2019.) 

B2B-asiakaspalvelussa perusajatukset ovat samoja kuin yrityksen ja kuluttajan välisessä, eli 

B2C, asiakaspalvelussa: asiakkaille pyritään vastaamaan nopeasti ja heidän ongelmansa selvit-

tämään niin hyvin kuin mahdollista. Erojakin näiden kahden asiakaspalvelutyylin väliltä kui-

tenkin löytyy. Yleisesti B2B-asiakaspalvelun ongelmat ovat monimutkaisempia ja niiden rat-

kaisujen löytämiseen tarvitaan enemmän aikaa ja kommunikointia kuin B2C-asiakaspalvelussa. 

Yritysasiakkaat tietävät asioista yleisesti enemmän kuin yksityisasiakkaat ja ottavat yhteyttä 

asiakaspalveluun vasta, kun asiat ovat menneet monimutkaisiksi, eikä niitä ole helppo rat-

kaista. Yritysasiakkaat eivät näin ollen aina odotakaan nopeaa vastausta ongelmiinsa. (Young 

2014.) 

Monissa B2B-myyntitapahtumissa myydyn tuotteen tai palvelun arvo on suurempi kuin B2C-

myynnissä. B2C-myyntiä ja –asiakkaita on yleisesti ottaen enemmän ja yhden myynnin voitto 

on usein pienempi kuin B2B-myynnissä. Monet B2B-yritykset myyvät suuria ja monimutkaisia 

tuotteita asiakkailleen, joten jokaisella asiakaskohtaamisella on mahdollista saada tai menet-

tää enemmän tuloja kuin B2C-myynnissä. (Young 2014.) 
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Yritys- ja yksityisasiakkaiden eroavaisuudet pitää huomioida myös teknologian osalla. B2B-

asiakaspalveluohjelmissa on tärkeää, että sieltä löytyvät asiakastiedot mahdollisimman mo-

nista yrityksen asiakkaista, kun taas yksityisasiakkaita palvellessa asiakkaat vaihtelevat pal-

jon, eikä asiakaspysyvyys ole yleensä korkealla tasolla. (Team Support 2019.) 

4.3 Keskitetty asiakaspalvelu 

Keskitetty asiakaspalvelu tarkoittaa, että samaa palvelua tarjotaan useammalle kuin yhdelle 

asiakkaalle. Yleensä keskitetyssä asiakaspalvelussa palvelua tarjotaan kaikille asiakkaille, 

jotta varmistetaan nopea, tehokas, sujuva ja turvallinen asiakaskokemus. Keskitetyssä asia-

kaspalvelussa asiakaspalvelijat toimivat yhdessä paikassa ja ovat helposti hallittavissa. Keski-

tetty asiakaspalvelu näkyy asiakkaalle usein niin, että yhteydenottokanavia on vain yksi. 

(Smith 2011.)  

Keskitetyn asiakaspalvelun tarkoituksena on lisätä palvelun laatua, nostaa työntekijöiden tyy-

tyväisyyttä, lisätä tehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Tämä kaikki tapahtuu, kun yritys päi-

vittää prosessejaan jatkuvasti. Keskitettyä asiakaspalvelua täytyy valvoa ja kehittää, jotta 

palvelun taso pysyy ajantasaisena ja asiakkaita palvellaan tarvittavalla tasolla. (Fluss 2006.)  

Useat asiantuntijan ovat samaa mieltä siitä, että keskitetty asiakaspalvelu on välttämätön hy-

vien asiakaskokemuksien hallinnassa. Asiakkaille on hankalaa, jos he joutuvat olemaan yrityk-

sen kanssa vuorovaikutuksessa tiettyjen kanavien kautta ja useiden keskustelukumppaneiden 

kanssa, jolloin sama kysymys on esitettävä aina uudelleen ja uudelleen. Tämä pystytään vält-

tämään laittamalla asiakas kaiken keskipisteeseen ja keskittymällä enemmän asiakaskoke-

mukseen. Joissakin tapauksissa tämä voi edellyttää prosesseihin, kulttuuriin sekä teknologiaan 

liittyviä muutoksia. (I-scoop 2016.)  

4.3.1 Siirtyminen keskitettyyn asiakaspalveluun 

Kun yritys kasvaa, työntekijämäärä lisääntyy ja tieto leviää yhä laajemmalle, hidastuu asiak-

kaiden kyselyihin vastaaminen. Jossakin vaiheessa tulee piste, jolloin huomataan, että on 

liian vaikeaa pysyä asiakkaiden vaatimusten perässä. Tällöin johdonmukaisuus ja palvelun 

laatu kärsivät ja on alettava miettimään uutta strategiaa. Nykypäivän strategisella ajattelulla 

päädytään tässä kohtaa usein siihen, että aletaan toteuttaa keskitettyä asiakaspalvelua. En-

nen suuria organisaatiomuutoksia on tehtävä perusteellinen analyysi päätöksestä, ottaen huo-

mioon potentiaaliset kustannukset sekä keskitetyn asiakaspalvelun riskit ja edut. (Campbell, 

Kunisch & Müller-Stewens 2011.) 

Analyysi alkaa suorien ja epäsuorien asiakaspalveluun liittyvien nykyisten kustannusten arvi-

oinnilla. Työntekijöiden palkat ja etuudet sekä tarvikkeet ja laitekustannukset on otettava 
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huomioon. On myös hyödyllistä tarkastella muita, hieman aineettomia kysymyksiä: ovatko asi-

akkaiden valitukset lisääntyneet, kun organisaatio on kasvanut tai onko asiakkaita jopa mene-

tetty huonon palvelun takia. (Datamark 2014.) 

Seuraavaksi on aika laskea uuden keskitetyn asiakaspalvelun kustannukset, joita verrataan ny-

kyisiin kustannuksiin. Ensimmäiset arviot kustannuksista voivat olla karkeita, mutta se sel-

keyttää kokonaiskuvaa ja voidaan pohtia, onko järkevää kehittää keskitetty asiakaspalveluor-

ganisaatio. Tässä kohtaa voi olla hyödyllistä ottaa yhteyttä konsulttiin, jonka avulla voidaan 

saada tarkempi tilannekatsaus kustannuksista. (Datamark 2014.)  

4.3.2 Keskitetyn asiakaspalvelun hyödyt 

Keskitettyä asiakaspalvelua on helpompi valvoa ja hallita kuin suurta laajalle levinnyttä ja 

pirstaloitunutta asiakaspalvelua. Johtaja pystyy hallinnoimaan ja kertomaan ajankohtaisia asi-

oita yhtä aikaa kaikille työntekijöille, samoin työntekijät voivat vaivattomasti olla yhteydessä 

johtoon, sen ollessa lähellä. Lisäksi koulutukset ja opastukset ovat helpommin järjestettävissä 

ja apu on aina lähellä. Koulutuksia on myös helpompi pitää isolle ryhmälle ja ne saadaan pi-

dettyä johdonmukaisina ja laadukkaina, kun ei tarvitse järjestää montaa pienempää koulu-

tusta. Tämä sama pätee myös jatkokoulutuksiin. (Datamark 2014.) 

Asiakasviestintä paranee, kun asiakkaille tarjotaan vain yksi kanava johon olla yhteydessä. Tä-

män kanavan kautta asiakkaan kysymykset ja palaute voidaan siirtää helposti osastolle, joka 

tietää asiasta enemmän. Yrityksen sisällä on päätettävissä, vastaako kyseinen osasto suoraan 

asiakkaalle vai vastataanko asiakaspalvelun kautta. Keskitetty asiakaspalvelu helpottaa tieto-

jen keräämistä, jolloin asiakastietoja ja -palvelua on myös mutkattomampi analysoida. Analy-

soinnista saaduilla tiedoilla voidaan vastata asiakkaan tarpeisiin entistä paremmin, sekä kor-

jata ja ennaltaehkäistä mahdollisia virheitä ja ongelmakohtia. (Campbell, Kunisch & Müller-

Stewens 2011.) 

Keskitetty asiakaspalvelu antaa yrityksen muille osastoille enemmän aikaa keskittyä siihen, 

mikä on heidän todellinen tehtävänsä. Aika, energia ja resurssit saadaan keskitettyä tuotta-

maan ja parantamaan osastojen ydinosaamista, tuotetta tai palvelua, joka ensisijaisesti luo 

asiakassuhteita. Tällä tavoin voidaan myös hallita kustannuksia selkeämmin eri osastojen vä-

lillä ja nähdä mihin rahat oikeasti menevät ja mistä tulevat. Kustannuksia ja resursseja voi-

daan myös tarpeen mukaan jakaa osastojen välillä. (Datamark 2014.)  

4.4 DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalvelu 

DHL Freight (Finland) Oy:llä asiakaspalvelu on ollut aina isossa osassa yrityksen liiketoimintaa. 

Se on ajan saatossa muuttunut suuntaan ja toiseen, mutta sitä on kuitenkin aina yritetty ke-

hittää ja löytää oikea tapa palvella asiakkaita sekä yrityksen, että asiakkaiden näkökulmasta. 

Vuonna 2000 työntekijät jaettiin tuonti-, vienti- ja asiakaspalveluosastoille. Näiden osastojen 
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lisäksi asiakkaita palveltiin aluekonttoreissa ympäri Suomea. Muutama vuosi myöhemmin asia-

kaspalvelu yhdistettiin DHL Express:n asiakaspalveluun. Sisaryritysten yhteinen asiakaspalvelu 

oli käytössä vuoteen 2008 saakka, jolloin koko Freight-organisaatiossa tehtiin suuria muutok-

sia. Muutoksien aikana asiakaspalvelu sisällytettiin pääosin liikenteenhoitajien työtehtäviin ja 

asiakaspalvelu jakautui niin, että eri maiden kuljetuksiin liittyvää asiakaspalvelua hoidettiin 

eri osastoilla. DHL Freight (Finland) Oy:lla säilyi kuitenkin vaihtelevan kokoinen, vain asiakas-

palveluun keskittynyt osasto. Tämä asiakaspalveluosasto keskittyi kuitenkin vain tiettyihin 

osa-alueisiin eikä koko DHL Freightin toimintaan.  

Ennen vuoden 2018 muutosta, DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalvelu toimi eri tavoin eri 

maiden ja asiakkaiden kanssa eikä yhdenmukaisuutta ollut. Työntekijöiden piti hoitaa vähän 

kaikkea, jonka takia työtehtävät olivat paikoin sekavia. Asiakaspalvelu oli vanhanaikaista, 

mutta se toimi kuitenkin hyvin. Asiakaspalvelusta puuttui kuitenkin, pääasiassa teknologian 

takia, läpinäkyvyys ja selkeät toimintamallit muiden Freight-maiden kanssa.  

DHL Freight (Finland) Oy siirtyi kesällä 2018 uuteen asiakaspalvelukokonaisuuteen. Uusi keski-

tetty asiakaspalvelumalli syntyi ja työtehtävät järjestettiin uudestaan koko yrityksessä. Aluksi 

asiakaspalveluosasto toimi sähköpostin kanssa, mutta syyskuussa 2018 otettiin käyttöön oh-

jelma, joka helpotti ja selkeytti asiakaspalvelijoiden toimintaa. Uuden asiakaspalvelumallin 

avulla koko DHL Freight –liiketoimintayksikkö yrittää kohottaa palvelun tasoa palvelemalla 

asiakkaitaan tehokkaammin sekä keräämällä ja analysoimalla tietoa.  

4.5 Asiakaspalvelun laatu  

Kun yrityksessä lähdetään kehittämään asiakaspalvelun laatua, on tärkeä tiedostaa mitä laatu 

oikeasti tarkoittaa yrityksen asiakaspalvelussa. Aluksi on otettava huomioon, että asiakaspal-

velun laadun tulkitsija voi olla vain ja ainoastaan asiakas (Ylikoski 2001, 118). Jos asiakas ko-

kee, että palvelun laatu on huonoa, ei yrityksessä voida vain sivuuttaa tätä tai vähätellä asi-

akkaan mielipidettä. Yrityksessä on kyettävä kuuntelemaan ja kriittisesti arvioimaan asiakkai-

den antama palaute sekä käyttämään tätä saatua tietoa asiakkaan oletuksista palvelun laadun 

parantamiseksi.  

Laatuun voi panostaa monella tavalla ja laatuun panostavan yrityksen voi tunnistaa siitä, mi-

ten se harjoittaa liiketoimintaansa. Asiakkaalle näkyvä laatu saadaan pidettyä korkealla, kun 

itse asiakaspalveluun panostetaan tarpeeksi. Tämän lisäksi laatuun voi panostaa henkilöstön 

kehittämisen ja johtamisen saralla. Myös kumppanuussuhteiden rakentaminen sekä yhteiskun-

nallisten vastuiden kantaminen kertovat yrityksen laatukeskeisyydestä. Osa yrityksistä tähtää 

tuomaan laatukeskeisyytensä esiin sitoutumalla laadunhallintastandardeihin, kuten ISO-stan-

dardeihin, joilla laatu pystytään todistamaan. Koska yrityksen olemassaolon tarkoitus on tuot-

taa voittoa, on yrityksessä aina pohdittava, millainen laadunkehitys antaa pitkällä aikavälillä 

parhaan tuoton ja jatkuvuuden yrityksen toiminnalle. (Lecklin 2006, 26-28). 
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4.5.1 Asiakkaan laatukäsityksen muodostuminen 

Jokaiseen palvelutapahtumaan liittyy asiakkaan laatuoletus, eli oletus siitä minkälaista palve-

lua hän uskoo saavansa ja miten palvelutapahtuman kulku tulee kehittymään. Tämä laatuole-

tus on asiakaskohtainen ja siihen vaikuttavat aikaisemmat kokemukset samankaltaisista palve-

luista tai muiden kertomat kokemukset. Myös täysin uudesta tai tuntemattomasta palveluta-

pahtumasta muodostuu asiakkaalle aina jokin oletus, vähintäänkin oletus palvelutapahtuman 

lopputuloksesta. Kuviossa 3 on selkeytetty asiakkaan kokonaislaadun muodostuminen. (Hokka-

nen & Karhunen 2014, 312; Ylikoski 2001, 118.)  

 

Kuvio 3: Palvelun laadun kuvaaja (Ylikoski 2001, 119) 

Palvelutapahtuman jälkeen asiakas vertailee tapahtuman teknistä- ja toiminnallista laatua 

ennakko-oletukseensa ja muodostaa mielipiteen palvelutapahtuman laadusta. Teknisellä laa-

dulla kuvataan sitä hyötyä, jonka asiakas lopulta saa palvelutapahtumasta. Toiminallisella 

laadulla taas tarkoitetaan palvelutapahtuman eli asiakaspalvelutilanteen koettua laatua. Ko-

ettuun kokonaislaatuun vaikuttaa näiden lisäksi yrityksen imago, jolla voi olla sekä positiivi-

nen, että negatiivinen vaikutus koetun kokonaislaadun muokkaajana. Jos asiakkaan silmissä 

yrityksellä on hyvä imago ja kokemukset ovat yleisesti olleet hyviä, voi asiakas antaa tiettyjä 

virheitä tai laatupuutteita anteeksi palvelutapahtuman kokonaislaatua muodostaessaan. Jos 

taas imago ja kokemukset yrityksestä ovat valmiiksi huonoja asiakkaan silmissä, nähdään pie-

netkin laatupuutteet suurina tekijöinä kokonaislaatua arvioitaessa. (Ylikoski 2001, 118-119.) 
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4.5.2 Palvelun laadun kriittinen analysointi 

Kun tiedetään, mistä tekijöistä asiakkaan kokema kokonaislaatu muodostuu, on mahdollista 

kehittää laatua parempaan suuntaan, sekä teknistä- että toiminnallista laatua parantaen. 

Teknistä laatua ylläpidetään ja kehitetään, varsinkin logistiikka-alan yrityksissä, useimmiten 

toimivien tietojärjestelmien, järkevän infrastruktuurin sekä luotettavan kuljetuskaluston laa-

tuun panostamalla. Jokainen yritys panostaa tekniseen laatuun eri tavalla, kuitenkin niin, että 

asiakkaan hyöty on etusijalla. Tekniseen laatuun panostaminen on suhteessa helpompaa, 

koska teknistä laatua voi ostaa rahalla toisin kuin toiminnallista laatua. Teknistä laadun kehit-

tämistä ei pidä kuitenkaan väheksyä, sillä teknisen laadun puuttumista ei voi korvata ainoas-

taan toiminnallisella laadulla.  

Toiminallisen laadun parantaminen vaatii yritykseltä usein pitkäjänteistä tutkimustyötä siitä, 

mitä asiakkaat haluavat, sekä panostusta toiminalliseen yksikköön eli asiakaspalveluun. Toi-

minallisen laadun kehittämisessä jokainen asiakaspalvelutapahtuma voidaan asettaa puntariin 

pohtimalla kriittisesti seuraavia kysymyksiä: (Hokkanen & Karhunen 2014, 314) 

1. Miten asiakas koki asiakaspalvelutapahtuman? 

2. Miten minä asiakaspalvelijana koin asiakaspalvelutapahtuman? 

3. Käyttääkö asiakas uudelleen palveluitamme tämän asiakaspalvelutapahtuman perusteella? 

Näiden kysymysten pohjalta yritys voi luoda sisäisesti laatukriittisyyttä ja kehittää toimin-

taansa sen pohjalta. Kriittisyys palvelun laatua kohtaan on tärkeää ja sitä voivat harjoittaa 

kaikki yritykseen kuuluvat työntekijät, aina toimitusjohtajasta yksittäiseen asiakaspalvelijaan. 

Kehittävän laatukriittisyyden kulmakivenä on asiakkaan ymmärtäminen. Se, mitä asiakas ha-

luaa ja mitä asiakas arvostaa, täytyy olla nähtävissä jokaisessa palvelutilanteessa. Logistiik-

kayrityksen asiakkaille tärkeimpiä laatutekijöitä ovat esimerkiksi palvelun saanti helposti ja 

nopeasti, asiakaspalvelijoiden reipas asenne ja palvelualttius, toimitusvarmuus ja luotto yri-

tykseen sekä liiketoiminnan kannattavuus pitkällä aikatähtäimellä. (Hokkanen & Karhunen 

2014, 326-327.) 

Logistiikka-alan kilpailutilanteen jatkuva kiristyminen ja hintojen stabilisaatio ovat johtaneet 

siihen, että alalla kilpailu keskittyy yhä enemmän palvelun laadulla kilpailemiseen. Tämän 

vuoksi palvelun laadun kehittäminen vaatii yritykseltä myös tiettyjä uhrauksia ja joustoa kil-

pailuedun löytämiseksi. Jos havaitaan, että asiakkaille on yhä tärkeämpää saada palvelua 

myös virka-aikojen ulkopuolella, on yrityksen harkittava kannattaisiko sen laajentaa palvelu-

aikoja pidemmälle iltaan. Samoin kuljetustilausten reaaliaikainen seuraus ja jäljittäminen 

ovat monissa logistiikkayrityksissä palvelun laatua parantavia tekijöitä. Jatkuva laatukriitti-

syys ja asiakkaiden tarpeiden kuuntelu parantavat asiakkaan mielessä myös yrityksen imagoa, 

joka suojelee yrityksen asemaa alan markkinoilla. (Moment group 2015.) 
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4.5.3 Palvelun laatukuilut 

Palveluyritykset panostavat jatkuvasti siihen, että asiakas saisi parhainta mahdollista palvelua 

jokaiselta asiakaspalvelijaltaan, joka ainoassa palvelutapahtumassa. Asiakkaan laatukäsityk-

sen tunnistaminen ja niiden pohjalta palvelun tuottaminen sisältää kuitenkin aina käytäntöön 

vietäessä tiettyjä ongelmia. Laatukuiluksi kutsutaan tapahtumaa, jossa asiakas saa huonom-

man laatuista palvelua kuin mitä yrityksen on tarkoitus asiakkaalleen tarjota. Laatukuilujen 

syntyminen on useimmiten väistämätöntä, sillä palvelustandardeja luodessaan yritys ei usein 

osaa ottaa huomioon kaikkia kokonaislaatuun vaikuttavia tekijöitä. (Ylikoski 2001, 142-143.) 

Laatukuilu on aina seurausta huonosta laatujohtamisesta. Huono laatujohtaminen synnyttää 

huonoa laatua, joka vaikuttaa suoraan negatiivisella tavalla yrityksen imagoon ja sitä kautta 

asiakastyytyväisyyteen. Huonon laatujohtamisen seurauksena asiakas useimmiten antaa huo-

noa palautetta, joko suoraan yritykselle tai tuntemilleen ihmisille. Huono laatujohtaminen voi 

pahimmillaan johtaa asiakaskatoon. (Ylikoski 2001, 145.) 

Laatukuilun syntyminen johtuu siis huonon johtamisen synnyttämästä huonosta laadusta. Syitä 

huonoon laatujohtamiseen voi olla esimerkiksi asiakkaan arvomaailman puutteellinen tunte-

mus. Tämä voi olla seurausta liian vähäisestä resurssien ja ajan käytöstä asiakastutkimuksissa. 

Erilaisten asiakasryhmien arvomaailmojen puutteellinen tuntemus on usein seurausta johdon 

ja työntekijäosapuolen välisestä kommunikaation puutteesta. Toinen merkki huonosta laatu-

johtamisesta on, kun asiakaskohtaiset palvelustandardit eivät vastaa asiakkaan odotuksia. Tä-

hän ongelmaan syynä on useimmiten liian vähäinen segmentointi ja keskittyminen eri asiakas-

ryhmiin. Lisäksi eri asiakasryhmäkohtaiset palvelutuotteet voivat johdon silmissä vaikuttaa 

vähäpätöisiltä ja siksi niiden laatuun ei panosteta.  

Ongelmakohtana voi olla myös tuotetun palvelun laatu. Kun ongelmana on palvelun laatu voi 

syynä olla joko palvelua toteuttava henkilöstö, heidän ohjeistus tai palvelun kysynnän ja tar-

jonnan epätasapaino. Lopullinen epäonnistuminen tapahtuu, jos asiakas pettyy palveluun. 

Asiakas pettyy palveluun, kun siitä on luvattu markkinoinnissa liikoja. Asiakas odottaa saa-

mansa tiedotuksen perusteella palvelulta tiettyjä elementtejä, jotka eivät kuitenkaan ole lo-

pullisessa palvelutuotteessa läsnä. (Ylikoski 2001, 144.) 

4.5.4 ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmä 

ISO (International Organization for Standardization) on kansallisten standardoimisjärjestöjen 

maailmanlaajuinen liitto. Jokaisella jäsenjärjestöllä on oikeus lähettää oma edustajansa ko-

miteaan, jossa määritellään kansainväliset ISO-standardit. Tähän määrittelyyn osallistuvat 

myös kansainväliset viranomaiset ja organisaatiot, jotka tekevät yhteistyötä ISO:n kanssa. 

(Suomen standardoimisliitto SFS ry 2015, 4.) 
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Organisaatiot voivat itse päättää, ottavatko he käyttöönsä laadunhallintajärjestelmän, jonka 

avulla on mahdollista saada parannettua kokonaisvaltaisesti suorituskykyä. Suorituskyvyn pa-

rantaminen toimii hyvänä perustana kestävän kehityksen hankkeille. Organisaation hyödyt ISO 

9001 laatustandardijärjestelmän käyttöönotosta voivat näkyä parantuneina tuotteina sekä 

palveluina ja kasvavana asiakastyytyväisyytenä. Tämän laadunhallintajärjestelmän tarkoituk-

sena onkin täydentää lakisääteisiä vaatimuksia omilla vaatimuksillaan. Myöhemmin esiteltävä 

PDCA-ympyrä on ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän yksi käytetyimpiä työkaluja, koska pro-

sessimaisen työkalun avulla organisaation on helppo suunnitella omien prosessiensa toimi-

vuutta ja vuorovaikutusta. Tällä työkalulla voidaan myös varmistaa prosesseihin tarvittavat 

resurssit sekä niiden riittävä hallinta. Työkalun avulla voidaan lisäksi varmistaa, että saatujen 

parannusehdotuksien määrittäminen ja hyödyntäminen ovat onnistuneita. (Suomen standar-

doimisliitto SFS ry 2015, 5.) 

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmässä määritellään, mitä asiakasviestinnässä on otettava 

huomioon ja kuinka asiakasta on palveltava. Asiakkaan kanssa käytävän viestinnän on sisället-

tävä palveluihin ja tuotteisiin liittyvien tietojen jakaminen, sekä niihin liittyvät muutokset. 

Palveluihin ja tuotteisiin liittyvää asiakaspalautetta on myös kerättävä, oli se sitten negatii-

vista tai positiivista. Poikkeustilanteet on myös hallittava ja niitä koskevat erityistilanteet 

osattava ottaa huomioon. Näihin asioihin liittyen organisaation on toteutettava suunnittelu- ja 

kehittämisprosessi, jonka avulla voidaan varmistaa laadun pysyminen asiakastyytyväisyyden 

takana. (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2015, 20-21.) 

Laadunhallintajärjestelmien vaatimuksien avulla organisaatiot voivat osoittaa kykynsä tuottaa 

johdonmukaisesti palveluita tai tuotteita, jotka täyttävät sekä viranomaisten, että asiakkai-

den vaatimukset. Kun ISO 9001 vaatimukset saavutetaan, asiakastyytyväisyyttä saadaan lisät-

tyä soveltamalla järjestelmää ja sen sisältämiä prosesseja.  

4.6 Asiakaspalvelu kilpailuetuna 

Asiakaspalvelu on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailueduista. Logistiikan alalla kilpailu on ny-

kypäivänä kovaa, eikä hinnoittelulla pystytä saavuttamaan suurta kilpailuetua. Sen sijaan no-

peat ja tarkat vastaukset asiakaspalvelusta saavat asiakkaan tuntemaan itsensä hyvin palvel-

luksi ja näin ollen käyttämään kyseisen yrityksen palveluita uudelleen.  

Monissa yrityksissä on puhuttu asiakaspalvelun ulkoistamisesta. Asiakaspalvelun toteutus yri-

tyksen sisällä on kuitenkin suuri valttikortti nykypäivän kilpailussa, johtuen työntekijöiden 

tietotaidosta. Ulkoiselta asiakaspalveluyritykseltä puuttuu usein asiakkaisiin liittyvä osaami-

nen sekä syvempi ymmärrys alan asioista. Tämä ymmärrys on usein päällepäin näkymätöntä ja 

paljastuu vasta todellisessa asiakaskohtaamisessa. Asiakkuusosaaminen on monille yrityksille 

ydinosaamista, eikä siitä pitäisi karsia resursseja. (Mattinen 2006, 17.) 
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Kun kilpailuetua pyritään saavuttamaan hyvällä asiakaskokemuksella, päämäärä on iskostet-

tava yrityksen työntekijöihin. Työntekijöiden kautta yrityksen palvelukulttuuri heijastuu asi-

akkaisiin, joille hyvä asiakaskokemus on tavoitteena tarjota. Tämä iskostaminen vaatii yrityk-

sen johdolta paljon sitoutumista ja resursseja. Asiakaskeskeisyyden tulee näkyä myös asiakas-

palvelijoiden takana, hyvinä palveluina, tuotteina ja kaikessa muussa, joka millään tavalla 

liittyy asiakkaaseen. (Latva-Koivisto 2017.)  

4.6.1 Asiakaspalvelun kilpailuedun kehittäminen 

Kilpailun lisääntyessä alalla kuin alalla asiakkaiden haaliminen yritykselle vaikeutuu. Asiak-

kailla on mahdollisuus kilpailuttaa yrityksiä ja näin ollen valita monista lähes tasavertaisista 

yrityksistä itselleen paras. Yksi tärkeimmistä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä 

on juuri asiakaspalvelu. Jos siinä onnistutaan hyvin jo asiakkaan kilpailutusvaiheessa, on suuri 

mahdollisuus, että kyseinen asiakas valitsee asiakaspalvelussa onnistuneen yrityksen palvelut. 

Tilanne voi olla myös päinvastainen, jos asiakaspalvelun heikkous näkyy asiakkaalle. Jos asia-

kaspalvelun kehittämisestä on tingitty, on vaarana pudota monista kilpailutustilanteista pois 

jo alkukättelyssä. Asiakaspalvelun kehittäminen tuo asiakkaalle konkreettista etua ja hyvin 

toimineista asiakaspalvelutilanteista voikin syntyä pitkäaikainen asiakassuhde. 

Asiakaspalvelun merkitys on, varsinkin viime vuosina, korostunut digitaalisessa toimintaympä-

ristössä. Asiakaspalvelukokonaisuus on hyvin harvoin enää täysin itsenäinen yksikkö, joka on 

ainoana kosketuksissa asiakkaan kanssa ja näin ollen ainoana vastaisi asiakastyytyväisyydestä 

ja uskollisuudesta. Nykyaikaisessa organisaatiossa asiakkaan on oltava kaiken toiminnan yti-

messä ja asiakaspalvelu kuuluu jokaisen työntekijän arkeen heidän työstään riippumatta. Ku-

kaan ei synny asiakaspalvelijaksi. Asiakaspalvelu on taito, joka opitaan ja jota pitää kehittää 

jatkuvasti asiakaslähtöisyyden takaamiseksi. (Merisavo, Raulas, Vesanen & Virtanen 2006, 32-

33.) 

Erityisen tärkeää asiakaspalvelun kehittäminen on yrityksille, jotka pyrkivät syventämään 

asiakassuhdetta ja näin saavuttamaan kilpailuetua asiakaspalvelulla. Asiakaspalvelu- ja myyn-

tiosastot ovat ensisijaisesti vastuussa asiakaspalvelusta ja sen kehityksestä. Kaikilla muillakin 

yrityksen työntekijöillä on mahdollisuus oppia ja käyttää asiakaspalvelutaitojaan ja näin ollen 

lisätä asiakastyytyväisyyttä. Kun yritys panostaa jokaisen työntekijän kohdalla asiakaspalvelun 

laatuun, organisaatio pystyy korottamaan asiakaspalvelutyytyväisyytensä uudelle tasolle. 

(Aarnikoivu 2005, 170-171.) 

Mika Fisk kertoo: ”Erinomainen asiakaspalvelu on suoraan yhteydessä korkeaan asiakasuskolli-

suuteen”. Tämä lause on helppo jokaisen sisäistää, ja eri yrityksien johtajat pyrkivätkin tästä 

nimenomaisesta syystä panostamaan asiakaspalveluun. Yrityksen pitää nykypäivänä pystyä 

palvelemaan asiakkaitaan monissa kanavissa. Keskitetyssä asiakaspalvelussa tärkein kanava on 
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usein sähköposti, jonka kautta liikkuvat asiakkaan palautteet, tilaukset ja tiedustelut. Kilpai-

lun kiristyessä asiakkaiden vaatimustaso nousee ja asiakaspalvelun merkitys asiakkaiden si-

touttamisessa on suurempi kuin koskaan. Erinomainen asiakaspalvelu onkin nykypäivänä yri-

tykselle oiva käyntikortti, sekä ilmaista markkinointia. (Fisk 2018.) 

Asiakaskohtaamisten korkea taso voidaan varmistaa asiakaspalvelun kehittämisellä. Tämä ko-

rostuu erityisesti ongelmatilanteissa, joissa on vaarana jopa asiakkaan menettäminen. Näissä 

kohtaamisissa on tärkeää kääntää huono asiakaskokemus hyväksi ja näin lujittaa jo ennestään 

hyvää asiakassuhdetta. Kun ongelmatilanne on oikein ratkaistu, jää asiakkaalle mukava koke-

mus ja asiakasuskollisuus kasvaa. (Fisk 2018.) 

4.6.2 Kilpailuedun saavuttaminen laadunhallinnan avulla 

Laadunhallinnan perusteisiin kuuluvat asiakaskeskeisyys, johtajuus, ihmisten täysipainoinen 

osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, parantaminen, näyttöön perustuva päätöksen-

teko ja suhteiden hallinta. Asiakkaiden vaatimusten täyttäminen ja odotusten ylittäminen 

ovat laadunhallinnan tärkein tavoite. Jatkuva menestyminen pohjautuu hyvään asiakastyyty-

väisyyteen, joka saavutetaan ja säilytetään saamalla asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyy-

tyväisyys.  Jokainen vuorovaikutustilanne asiakkaan kanssa on mahdollisuus kasvattaa luotta-

musta ja tuoda lisää arvoa asiakkaalle. Organisaation menestymistä edesauttaa asiakkaiden ja 

muiden sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen nyt sekä tulevaisuudessa. (Logistiikan maa-

ilma.) 

Johtajuus määrittelee organisaation suunnan, yhteisen tarkoituksen ja luo olosuhteet, joiden 

avulla ihmiset osallistuvat laatutavoitteiden saavuttamiseen täysipainoisesti. Tällä tavoin voi-

daan yhdenmukaistaa organisaation strategia, politiikka, prosessit ja resurssit niin, että ta-

voitteet voidaan saavuttaa. Kaikkia organisaatioon kuuluvia ihmisiä on tärkeä arvostaa ja kai-

killa täytyy olla tarvittava pätevyys omiin työtehtäviinsä. Tällä tavoin kaikki voivat osallistua 

työntekoon täysipainoisesti. Suhteiden pito hyvänä kaikkiin olennaisiin sidosryhmiin auttaa 

saavuttamaan menestystä, sillä olennaiset sidosryhmät vaikuttavat organisaation suoritusky-

kyyn. Hyvien suhteiden hallinnan avulla organisaatio saavuttaa todennäköisesti jatkuvaa me-

nestystä, kun sidosryhmiä voidaan hyödyntää oikeissa paikoissa ja oikealla hetkellä. Ylimmän 

ja alemman johdon on osoitettava sitoutumista asiakaskeskeisyyteen varmistamalla, että asi-

akkaiden vaatimuksia osataan tulkita oikein. Yrityksen johdon täytyy olla perillä riskeihin si-

sältyvistä haitoista ja mahdollisuuksiin liittyvistä hyödyistä. On lisäksi tärkeää, että mahdolli-

set hyödyt ja haitat määritetään selkeästi, sillä ne liittyvät suoraan asiakastyytyväisyyteen 

sekä onnistuneisiin asiakaskohtaamisiin. Kun johto toimii oikein, asiakastyytyväisyyden lisään-

tyminen säilyy organisaatiossa keskeisenä asiana. (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2015, 

13.) 
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Ennustettavat sekä johdonmukaiset tulokset saavutetaan tehokkaammin, kun eri toimintoja 

käsitellään toisistaan riippuvaisina prosesseina, jotka taas toimivat yhtenäisenä järjestel-

mänä. Kun ymmärretään, miten prosessit toimivat ja miten koko järjestelmä tuottaa tulosta, 

voidaan järjestelmän suorituskyky optimoida. Ymmärtämisen myötä voidaan parantaa keskei-

siä prosesseja ja näin ollen tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Jatkuva kehittyminen auttaa ylläpi-

tämään suorituskykyä muuttuvassa ja kilpaillussa yritysmaailmassa. Muutoksia voidaan tehdä, 

kun datan ja informaation analysointi osoittaa, että jossain osa-alueessa olisi parannettavaa. 

Päätöksen tekeminen voi olla haasteellinen prosessi ja siihen liittyy usein epävarmuutta. Pää-

töksenteon tuleekin perustua mahdollisimman hyvin analysoituun tietoon. Tosiasioiden, näy-

tön ja tietojen analysoinnin huomioon ottaminen, yhdessä syy-seuraussuhteiden sekä tahatto-

mien seurausten kanssa, johtaa parempaan ja luotettavampaan lopputulokseen. (Suomen 

Standardoimisliitto SFS ry 2015.) 

Yllämainitut laadunhallinnan menestystekijät on mahdollista valjastaa laadukkaamman toi-

minnan ja sitä kautta kilpailuedun saavuttamiseksi. On tärkeää huomioida, mitkä asiat yrityk-

sen toiminnassa ovat kriittisiä menestystekijöitä ja mitkä täten vaikuttavat suuruudeltaan 

eniten yrityksen toimintaan. Kuviossa 4 on kuvattu Lecklinin (2006) Laatu yrityksen menestys-

tekijänä kirjan näkemys kokonaisvaltaisesta laadunhallinnasta. Siinä markkinoiden ja asiakkai-

den ymmärtämisen sekä korkealaatuisen toiminnan harjoittaminen johtaa tyytyväisiin asiak-

kaisiin, jotka toimivat laadun arvioijina. Kokonaisvaltainen laadunhallinta antaa yritykselle 

työkalut parempaan laadun toteuttamiseen joka puolestaan johtaa parempaan tulokseen ja 

kasvuun markkinoilla. (Lecklin 2006, 23-25.) 
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Kuvio 4: Kokonaisvaltainen laadunhallinta (Lecklin 2006, 19.) 

4.7 Asiakaspalaute 

Asiakkailta kerätty palaute on paras tapa varmistaa asiakastyytyväisyys. Palautteen perus-

teella voidaan parhaiten kehittää yrityksen asiakaspalvelua sekä asiakaspalvelukulttuuria, ja 

saada rakennettua ne pysyvästi uudelle tasolle. Näillä toimilla varmistetaan asiakaspalvelun 

jatkuva kehittyminen kohti parempia asiakaskokemuksia. (Fisk 2018.) 

Vaikka asiakaspalautetta pidetään Suomalaisissa yrityksissä yleisesti hyödyllisenä, ei sen ha-

kuun ja hyödyntämiseen ole useimmiten käytetty tarpeeksi aikaa ja resursseja. Usein asiakas-

tyytyväisyyskyselyitä ja asiakaspalautteen keruuta pidetään pakollisena pahana ja tietoa kerä-

tään yrityksen asiakaslähtöisen imagon ylläpitämiseksi. Jotta hyöty asiakaspalautteesta olisi 

todellinen, on asiakaspalautetta kerättäessä asetettava selviä tavoitteita ja käydä aitoa vuo-

ropuhelua asiakkaan kanssa. (Laine-Alonen 2016.) 
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Asiakaspalautteen keruuseen ja hyödyntämiseen on erilaisia menetelmiä. Tiettyä menetel-

määkin tärkeämpää on kuitenkin määrittää, miten palautteen keruu toteutetaan, miten se 

käsitellään ja miten se hyödynnetään. Yritys voi käyttää niin sanottua hiljaista tietoa asiakas-

palautteen lähteenä. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan asiakaspalvelijoiden saamaa palautetta 

suoraan asiakkaalta. Hiljaisen tiedon hyödyntäminen vaatii organisaatiolta avoimuutta toimin-

nan kehittämistä kohtaan sekä sen, että tieto kirjataan ylös. Oli tiedonkeruutapa mikä ta-

hansa, on tärkeää puuttua saatuihin ongelmakohtiin. Palautteen kerääminen saattaa nimittäin 

nostaa asiakkaan vaatimustasoa. Asiakkaan näkemys yrityksestä voi pudota aikaisempaa alem-

mas, mikäli yritys kerää asiakaspalautetta ja asiakas antaa palautteen, jota ei kuitenkaan 

hyödynnetä yrityksen kehityksessä millään tavalla. (Laine-Alonen 2016.) 

Myös sosiaalisen median asiakaspalautteisiin olisi hyvä puuttua ajoissa. Sosiaalinen media on 

paikka, jossa yrityksen brändi ja imago voivat kokea kovan kolauksen, jos asiakaspalautteita 

ei huomioida. Toisin kuin yrityksen itse keräämässä palautteessa, sosiaalisessa mediassa pa-

laute on kaikkien nähtävissä ja ensireaktio useimmiten määrittää, minkälaisen mielipiteen pa-

lautteen antanut asiakas ja muut muodostavat yrityksestä. Huonosti huomioitu tai poistettu 

viesti antaa aina huonon kuvan, eikä pahoittelukaan useimmiten auta ilman konkretiaa. Suu-

tarin (2013) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että huonokin palaute voi kohentaa yrityksen 

imagoa, mikäli se hoidetaan hyvin ja asianomaisen ongelma otetaan oikeasti huomioon. 

4.8 Asiakaspalveluteknologia 

Asiakkaiden palveluun käytetään nykypäivänä lukuisia siihen suunniteltuja ohjelmia. Nykyai-

kaista teknologiaa hyödyntäen on mahdollista palvella asiakkaita monipuolisemmin kuin kos-

kaan ennen. Ohjelmien avulla asiakkaan toimista voidaan saada tärkeää dataa, jonka avulla 

asiakkaille voidaan tarjota sopivia palveluita ja suosituksia, jotka voivat tuoda asiakkaiden 

tarpeisiin todellista lisäarvoa. Oli kyseessä minkälainen asiakaskohtaaminen tahansa, on tär-

keää, että asiakas hyötyy uudesta teknologiasta ja siihen liittyvistä ohjelmista. On lisäksi 

muistettava antaa asiakkaalle tieto siitä, kenen kanssa kohtaaminen tapahtuu, jotta palvelu-

tapahtuma pysyy läpinäkyvänä ja luotettavana. (Suutari 2016.)  

Nykyaikaisessa teknologiassa voi olla myös haasteita, jotka usein liittyvät yrityksen sisäiseen 

kommunikaatioon. Jos sisäinen kommunikaatio on hidasta, se näkyy välittömästi asiakkaille 

viivästyneenä ja katkeilevana palveluna. Tähän auttaa hyvin toimiva sisäinen keskustelu, sekä 

tiedonkulkua tukevat ohjelmat. Asiakaspalvelua voi hidastaa myös liian hajallaan oleva tieto, 

eli niin sanottu pirstaloitunut tieto. Kun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvää tietoa on eri läh-

teissä, henkilöillä tai ohjelmissa, voi niiden etsiminen ja tulkitseminen viedä tuhottomasti ai-

kaa. Yrityksen käytössä olevalla teknologialla on usein tavoitteena päästä eroon tietojen pirs-

taloitumisesta, jotta tietoja voitaisiin hyödyntää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla asia-

kaskohtaamisessa. Tästä syystä teknologian vaikutusta nykyaikaisessa asiakaspalvelussa ei voi-

kaan vähätellä. Yrityksen täytyy päivittää ja uudistaa omassa käytössä olevaa teknologiaa sitä 
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mukaan, kun teknologia yleisesti kehittyy. Näin tuetaan tavoitteena olevaa asiakaskokemusta. 

(Latva-Koivisto 2017.)  

4.8.1 ICE 

ICE eli Innovative Customer Experience on DHL Freightin uusi SAP-pohjainen asiakaspalveluoh-

jelma, jonka tarkoitus on auttaa kaikessa asiakaskontaktoinnissa. Ohjelma on räätälöity yksin-

omaan DHL Freightin käyttöön ja sitä ylläpidetään sekä kehitetään edelleen DHL Freightin 

Prahan pääkonttorissa. Ohjelmalla on todistetusti hyvä suorituskyky ja se on käyttäjäystävälli-

nen. Myös luotettavuus ja vakaus ovat korkealla tasolla. Ohjelma on lisäksi mahdollista integ-

roida muihin DHL Freightin käyttämiin sovelluksiin. Ohjelmalla vastataan asiakkaan puheluihin 

ja viesteihin, sekä ollaan yhteydessä muihin työntekijöihin, mukaan lukien ulkomailla työs-

kentelevät henkilöt. ICE:n päänäkymä, joka on kuvattu kuviossa 5, on yksinkertainen. Siinä 

kerrotaan, mikä asiakas on kyseessä ja mikä on yhteydenoton syy. 

 

Kuvio 5: ICE:n päänäkymä 

Ohjelma tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden ottaa vastaan vain tietynlaisia tehtäviä tai 

viestejä. Tätä kutsutaan eri ”jonoihin” menemiseksi. Resursseja voidaan myös siirtää niihin 

jonoihin, joissa huomataan olevan enemmän avoimia tehtäviä, kuin muissa jonoissa. Jonot 

löytyvät ICE:n rinnalla toimivasta ohjelmasta Communication Desktopista, jossa jonosta jo-

noon siirtyminen käy mutkattomasti. Kuviossa 6 näkyy käyttäjän valitsemat kuusi jonoa, joi-

den tehtävät siirtyvät kyseiselle työntekijälle automaattisesti yksi kerrallaan. Puheluiden koh-

dalla järjestys jonossa joustaa siten, että puhelut tulevat aina ennen sähköposteja.  



 27 
 

 

 

Kuvio 6: Communication Desktop 

ICE -ohjelma otetaan käyttöön asteittain jokaisessa Euroopan maassa. Ensimmäiset maat otti-

vat ICE:n käyttöön vuonna 2017. Suomi liittyi mukaan syyskuussa 2018, noin puoli vuotta uu-

den asiakaspalveluosaston muodostamisesta. Myös Suomessa ohjelma on implementoitu käyt-

töön vaiheittain.  

Ohjelman päätarkoitus on auttaa DHL Freightiä pääsemään lähemmäs tavoitettaan, ”olla 

maailman paras maantiekuljettaja”. Ohjelman avulla asiakkaiden on helpompi asioida DHL 

Freightin kanssa ja saada nopeampaa palvelua. Asiakkaille on ainoastaan yksi sähköpostiosoite 

ja yksi puhelinnumero, joihin he voivat ottaa yhteyttä. Asiakkaan yhteydenotto tulee ensim-

mäisenä asiakaspalvelijalle frontlineen. Asiakaspalvelija vastaa asiakkaan kysymykseen tai pa-

lautteeseen ja siirtyy seuraavaan avoimeen tehtävään. Jos frontlinen asiakaspalvelija ei kui-

tenkaan pysty vastaamaan asiakkaalle, vaan tieto pitää selvittää muualta, voi asiakaspalvelija 

siirtää yhteydenoton backlineen. Backline selvittää asian ja palaa sitten suoraan asiakkaalle. 

Backline voi tarvittaessa selvittää asiaa vielä esimerkiksi myyntiosastolta. Kuviossa 7 nähdään, 

kuinka asiakkaan kyselyä selvitetään tehokkaasti yrityksen sisällä. 
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Kuvio 7: Asiakaspalvelu 

Ohjelma tunnistaa asiakkaat automaattisesti ja tallentaa viestihistorian kokonaisuudessaan. 

Tällä tavoin saadaan parempi kuva asiakkaasta ja kommunikoinnista. Kun asiakkaasta on jo 

valmiiksi tietoa, saadaan palvelusta parempaa ja asiakkaan kanssa käyty aikaisempi keskus-

telu on jokaisen työntekijän löydettävissä. Keskustelu on kaikille työntekijöille nähtävissä 

riippumatta siitä, kuka asiakkaan kanssa on keskustellut. Eri mittareilla voidaan lisäksi tutkia 

tallennettua dataa ja selvittää palvelutasoa. 

4.8.2 Palvelutaso ja mittaaminen 

Asiakaspalvelua johdetaan usein tehokkuuspainoisesti ja johtamisessa on perinteisesti käy-

tetty tiettyjä mittareita. Palvelutasoa mitataan usein puheluiden ja viestien vastausnopeu-

della ja määrällä. Palvelutason lisäksi monissa yrityksissä mitataan asiakasmääriä ja asiakas-

kontaktien kestoa. Kaikille näille asetetaan yleensä myös tavoitteita ja maksimiarvoja. Mitta-

rit ovat tärkeitä, kun analysoidaan mennyttä ja yritetään ennustaa tulevaisuutta. Ennustamis-

takin tärkeämpää on kuitenkin se, miten mittareita saadaan hyödynnettyä jatkuvassa paran-

tamisessa. Jotkin yritykset käyttävät mittareita myös palkitsemisjärjestelmissään. (Kortelai-

nen 2018.) 

Suorituskykymittarit eli Key Performance Indicators, lyhennettynä KPI-mittarit, ovat mitta-

reita, jotka yritys on valinnut itselleen tärkeimmiksi. Näillä mittareilla seurataan systemaatti-

sesti tietyn osaston tai toiminnon avainlukuja. Mittareista saadut luvut kertovat mihin asioihin 

yrityksen kannattaisi keskittyä ja mihin suuntaan yrityksen toiminta on menossa. KPI-mittarei-

den lukuja voidaan verrata tunti-, päivä-, viikko-, kuukausi-, ja vuositasolla toisiinsa. Kun sa-

massa mittarissa havaitaan eroavaisuuksia eri aikoina, on se merkki siitä, että laadussa on 

epätasaisuutta tai vaihtelua. (Salomaa 2017.) 

Kun mittareita valitaan, pitää yrityksen keskittyä moniin asioihin. Ensimmäisenä halutaan var-

mistaa, että mittareista saadaan oikeaa tietoa liittyen yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Mit-

tareiden on hyvä kertoa asioita, jotka ovat strategian toteutumisen kannalta tärkeitä. Strate-

gisten tavoitteiden lisäksi mittareiden on oltava luotettavia. Ilman luotettavuutta mittareista 
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saatua tietoa ei voida käyttää laadukkaasti. Dataa on myös oltava riittävästi, jottei yksi ta-

pahtuma nouse mittareista esille niin, että se sekoittaisi luotettavuutta. Kun luotettavuus on 

vakaata, voidaan mittareita hyödyntää toiminnan johtamisessa ja yrityksen tavoitteissa. 

Mittareiden määrä on myös pidettävä sopivana. Yksi mittari ei riitä näyttämään kokonaisku-

vaa, mutta silloin kun mittareita on liikaa ne voivat helposti sekoittua toisiinsa. Tämä tarkoit-

taa sitä, että kaikkia mittareita ei voida tarkkailla ja niihin ei voida keskittyä hyvällä panos-

tuksella. Myös turhista mittareista on osattava luopua. Jos mittarin tuloksiin ei voida vaikut-

taa tai niillä ei voida saavuttaa mitään, on mittari turha. (Kortelainen 2018.) 

ICE-ohjelmalla voidaan tutkia palvelutasoa ja siihen liittyviä mittareita. Kun seurataan asiak-

kaille luvattuja palvelutason tavoitteita, puhutaan SLA:sta eli Service Level Agreement:stä. 

SLA määrittelee palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen sopimuksen, joka täsmentää odotetun 

palvelutason. SLA:n tarkoitus on nimenomaan määritellä, mitä asiakkaan odotetaan saavan. 

Asiakaspalvelussa SLA:t viittaavat usein vastusnopeuteen. SLA:lla voidaan tarkoittaa myös yri-

tyksen sisällä eri osastojen välistä palvelutasoa. ICE:n avulla pystytään valvomaan monia mit-

tareita, joita seuraamalla ja analysoimalla pystytään henkilötasolla löytämään vahvuuksia ja 

pitämään palvelutaso kohdallaan. (Palo Alto Networks 2018.) 

5 Muutos 

Muutos on aina ollut keskipisteessä asioiden kehityksessä niin yhteiskunnassa kuin yritysmaail-

massa. Muutos on jatkuva prosessi, joka hyvin suunniteltuna ja oikein toteutettuna antaa hyö-

tyä ja menestystä muutoksen toteuttajalle. Muutos tuo onnistuessaan uusia keksintöjä, toi-

mintatapoja ja jopa uusia toiminnanhaaroja. Muutoksen hyödyistä huolimatta, muutoksen on-

nistuminen ei ole helppoa ja liian usein yrityksien muutos saattaa epäonnistua, kun ymmärrys 

muutoksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on puutteellinen. 

Muutosta ei koskaan tehdä huvin vuoksi vaan tarve muutokselle tulee joko yrityksen sisältä tai 

ulkopuolelta. Yrityksen sisältä tuleva muutostarve voi olla esimerkiksi johdon tai henkilöstön 

havaitsema tarve kehittää tai muuttaa jotain toimintatapaa tai toimintamallin osaa, kehittää 

laatua tai parantaa asiakaspalvelua. Yrityksen sisältä tuleva muutostarve on helpompi toteut-

taa, sillä se on useimmiten muutoksena laajuudeltaan pienimuotoinen ja helposti selitettä-

vissä organisaatiolle. (Ilmarinen 2014.) 

Ulkopuolelta tuleva muutostarve on useimmiten raskas ja työläämpi muutosprosessi, jonka 

moni mieltää vaikeaksi ja epämiellyttäväksi. Ulkoisen muutostarpeen ilmaantuminen viestii 

organisaatiolla siitä, että nykyiset toimintamallit eivät ole kestäviä ja toimintamalleihin on 

saatava suuria uudistuksia. Ulkoinen muutostarve voi tulla suoraan tai epäsuorasti, kun asiak-

kaat äänestävät jaloillaan. Ulkoisen muutostarpeen ilmaantuessa suuria organisaatiomuutok-

sia voi olla vaikea selittää työntekijöille selkeästi ja moni asia muutoksessa voi olla epäselvää. 
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Tämä aiheuttaa pelkoa, muutosvastarintaa ja negatiivisia ryhmäilmiöitä, joissa muutosta vas-

tustavat henkilöt alkavat ryhmissä harjoittaa muutoksen negatiivista ja latistavaa ajattelua. 

(Heikkilä 2015.) 

Vaikka muutos voi pahimmillaan olla hankala ja kallis prosessi, ei yksikään yritys voi selvitä 

ilman jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä. Yrityksessä pitäisikin tasaisin väliajoin kysyä ky-

symys: onko meillä tarve muuttua. Syitä mahdolliseen muutoksen tarpeeseen on monia. Asiak-

kaiden tarpeiden muutos on monen yrityksen syy muutokseen. Esimerkkinä epäonnistumisesta 

tunnistaa asiakkaiden tarpeita voidaan pitää Nokiaa, jonka viivästynyt lähtö älypuhelinmarkki-

noille johti lopulta markkinajohtajan paikan menetykseen sekä suuriin tappioihin ja työpaik-

kavähennyksiin (The Telegraph 2013). Muutos voi tulla ajankohtaiseksi myös tehokkuuden op-

timoimisen tai kustannussäästöjen tavoittelussa. Turvallisuutta voidaan pitää myös yhtenä 

muutokseen johtavana tekijänä, varsinkin kun puhutaan ohjelmistomuutoksista tai uusista 

teknologiatyökaluista. (Ohio University.) 

5.1 Muutosjohtaminen 

Muutosjohtaminen on muutoksen onnistumisen kannalta tärkein asia hallita. Se on läsnä koko 

muutosprosessin ajan ja sitä toimeenpanevat muutoksesta vastaava johtoryhmä ja esimiehet. 

Muutosjohtamisen tarkoitus on viedä muutosprosessi onnistuneesti alusta loppuun. Muutosjoh-

tamisesta vastaavien henkilöiden tehtäviin kuuluu muun muassa kertoa, miksi muutos on väis-

tämätön, miten se tulee vaikuttamaan toimintatapoihin ja millä aikataululla asiat etenevät. 

Lisäksi viestintä ja henkilöstön innostaminen ovat tärkeitä asioita onnistuvan muutosprosessin 

varmistamiseksi. (Sevenne 2015.) 

Muutosjohtamiseen on useita eri toimintamalleja ja strategioita yrityksen lähtökohdista ja ta-

voitteista riippuen. Muutosjohtamisen elinkaari voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: lähtö-

kohtiin, valmisteluun, toteuttamiseen ja päättämiseen. Seuraavaksi käsitellään kyseisten vai-

heiden sisältö ja miten kutakin vaihetta voi käyttää muutoksen onnistumisen takaamiseksi. 

(Ilmarinen 2014.) 

5.1.1 Lähtökohdat 

Kun yrityksessä tulee tarve muutokselle, oli se sitten sisäisen paineen tai ulkoisen paineen ai-

heuttama, on ensin kartoitettava tämänhetkinen tilanne eli lähtökohtien kokonaiskuva. Koko-

naiskuvan hahmottaminen on tärkeää, sillä jos ei tiedetä tämän hetkistä tilannetta ei ole 

myöskään mahdollista hahmottaa tulevaa muutoksen kulkua ja siihen tarvittavia toimintoja. 

Kokonaiskuvaan hahmotetaan muutostarve, eli miksi muutos on väistämätön, mitä se tulee 

muuttamaan ja mitä hyötyjä siitä tullaan pitkällä aikatähtäimellä saamaan. Muutoksen riit-

tävä perustelu ja muutoksen välttämättömyyden painotus ovat tärkeitä, jotta koko yrityksen 

henkilöstö saadaan sitoutumaan muutokseen heti alkumetreillä. (Ilmarinen 2014.) 
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Lähtökohtia hahmotettaessa voidaan käyttää hyödyksi yrityksen menneitä muutosprosesseja 

ja niistä saatua tietoa. Näistä voidaan havaita esimerkiksi, mikä muutoksessa on tuottanut 

haasteita ennen tai missä on epäonnistuttu. Tällä tavalla on mahdollista oppia menneestä ja 

panostaa tulevaan muutokseen riittävästi. Lisäksi johtoryhmän kannattaa pohtia, miten henki-

löstö tulee reagoimaan muutokseen. Muutosvalmius on asia, joka vaikuttaa suuresti siihen, 

miten kauan muutoksen läpivienti vie aikaa ja aikooko henkilökunta sitoutua muutokseen. 

Muutosvalmiutta voi testata pieniä muutostoimia tekemällä ja katsomalla, miten henkilöstö 

reagoi näihin muutoksiin. Jos muutos herättää henkilöstössä suurta muutosvastarintaa, on 

syytä pohtia, voisiko henkilöstöä totuttaa muutokseen pienemmissä osissa. Tällöin henkilöstö 

tottuu jatkuvaan muutokseen ja on paremmin valmis sitoutumaan suurempaan muutokseen. 

(Heikkilä 2015.) 

Onnistunut lähtökohtien kartoitus vaatii johdolta selkeää viestintää, perustelua ja koko henki-

löstön mukaan ottamista. Henkilöstön sitouttaminen muutosprosessiin on helpompaa, kun 

muutokseen liittyvät syyt perustellaan monelta kantilta eikä esimerkiksi vain sanomalla, että 

käsky on tullut ylempää. Henkilöstön on kyettävä kokemaan, että heilläkin on mahdollisuus 

sanoa mielipiteensä ja saada edes sanallinen mahdollisuus vaikuttaa muutosprosessiin. Kun 

henkilöstö tuntee, että heidän teoillaan ja mielipiteillään on arvoa, myös heidän lojaliteetti 

ja motivaatio muutosta kohtaan nousee. (Ilmarinen 2014.) 

5.1.2 Valmistelu 

Valmistelu on lyhyesti sanottuna lähtökohtien ja tavoitteen muuttaminen konkreettiseksi toi-

mintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelma sisältää kaiken muutoksen sisältämän toiminnan, 

siihen tarvittavat resurssit ja aikataulun. Muutossuunnitelmassa on tärkeää jakaa jokaiselle 

tiimille tai työntekijäryhmälle omat vastuualueet ja niitä mittaavat mittarit. Lisäksi se, miten 

muutoksen etenemisestä aiotaan raportoida ja viestiä, on tärkeä määrittää, jotta tieto muu-

toksen etenemisestä on jatkuvasti saatavilla ja uusin tieto muutoksesta on jatkuvasti kaiken 

muutosta toteuttavan henkilöstön ulottuvilla. (Ilmarinen 2014.) 

Riikka Sevenne (2015) mainitsee työssään Onnistuneen muutosjohtamisen elementit, että suu-

rimmat syyt muutoksen epäonnistumiseen ovat muutoksen etenemisen puutteellinen tarkas-

telu, epäonnistunut viestintä sekä se, ettei johto anna muutoksen tarpeellisuudesta riittävän 

hyvää kuvaa, ja tällöin henkilöstö pitää muutokseen liittyviä asioita pienen prioriteetin tehtä-

vinä. Yrityksen onkin tärkeä ottaa menneistä muutoksista oppia tulevaan ja välttää toista-

masta samoja virheitä. Jos viestintä on ennen ollut ongelma, siihen voi panostaa esimerkiksi 

vaihtamalla viestintäkanavaa tai viestinnän määrää ja laatua. Lisäksi asioiden toistaminen on 

tärkeää, sillä jatkuvan viestinnän ongelmana on, ettei yksittäinen viesti jää kerrasta mieleen. 

Viestien toistaminen ja monikanavaisuus voidaan tuoda helpottamaan viestien perille kulkeu-

tumista ja ymmärtämistä.  
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Valmistelussa aikataulun ja resurssien arvioimisessa olisi syytä käyttää realismia ja ottaa huo-

mioon mahdolliset muutoksen alussa kuormittavat tekijät. On parempi varata hieman enem-

män aikaa ja toteuttaa kunnolla, kuin ylikuormittaa henkilöstö ja tehdä sekundaa. Lisäksi 

kaikkien muutokseen määrättyjen roolien on oltava selvät ennen toteuttamisvaiheen alka-

mista. Jokaisen muutokseen osallistuvan henkilön täytyy tietää, mitä hänen vastuullaan on ja 

mistä tarvittaessa saa apua tai lisätietoja muutokseen liittyen. Kouluttaminen ja kokoukset 

voivat olla tarpeen ennen muutoksen toteutusvaihetta, sillä osaamisen tärkeys nousee merkit-

täväksi tekijäksi toteuttamisvaiheessa. 

5.1.3 Toteuttaminen 

Toteuttamisvaiheessa laadittu toimintasuunnitelma viedään käytäntöön ja kaikki kohderyhmät 

alkavat toteuttaa heille ohjeistettuja tehtäviä. Toteuttamisvaihe on kaikista kuormittavin 

vaihe yritykselle, henkilöstölle ja asiakkaille. Yrityksen tulos useimmiten heikentyy muutok-

sen alkuvaiheessa, henkilöstöllä on paljon lisätyötä ja uuden oppimista ja asiakkailla menee 

oma aikansa tottua uusiin toimintamalleihin. 

Esimiehien tärkeys muutoksen toteuttamisvaiheessa nousee avainosaksi muutoksen onnistu-

mista. Esimiehien täytyy itse ymmärtää muutoskokonaisuus ja uskoa muutokseen. Lisäksi hei-

dän täytyy kyetä johtamaan, ohjaamaan ja kannustamaan alaisiaan sekä kuuntelemaan hei-

dän huoliaan. Viestintä johdon ja työntekijöiden välillä jää useimmiten esimiesten hartioille. 

Esimies toimii jatkuvassa välikädessä esimerkiksi johdon antamien uusien ohjeistusten tai 

muutosten viestinnässä sekä työntekijäpuolen kritiikin ja kehitysehdotusten viestinnässä joh-

dolle. Tämä voi pahimmillaan olla todella kuormittava tehtävä esimiehelle, jonka täytyisi 

omien työtehtäviensä lisäksi johtaa kaikkien alaistensa muutostyötä ja samalla luoda uskoa 

tulevaan. Johdon ja muiden esimiesten olisikin tarpeellista tukea ja kannustaa toisiaan niin, 

että muutoksesta aiheutunut stressi ei viestittyisi työntekijöille. (Ilmarinen 2014.) 

Muutosvastarinta on kaikista näkyvintä muutoksen toteuttamisen aikana. Muutosvastarintaa 

esiintyy aina ja se on riippuvainen yksittäisen henkilön kyvystä ja halusta sitoutua muutok-

seen. Muutosvastarinnan syitä ovat esimerkiksi pelko, oman osaamisen kyseenalaistaminen, 

uusien asioiden kuormittava vaikutus, stressi sekä oman työn merkityksen tunteen vähentymi-

nen (Sevenne 2015). Muutosvastarinta voi pahimmillaan lamauttaa koko muutoksen etenemi-

sen, jos muutosvastarintaa ei osata käsitellä oikein. Muutoksen toteuttamisvaiheessa on tär-

keää hyväksyä muutosvastarinta ja käsitellä se osana muutosprosessia. Muutosvastarintaa kä-

sitellään tarkemmin luvussa 5.2.  

Muutoksen toteuttamisvaiheessa jatkuva viestintä, seuranta ja palautteen antaminen ovat 

avainasemassa muutoksen onnistumisen takaamiseksi. Henkilöstön sitoutuminen ja sitä kautta 
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asioiden hoitaminen helpottaa muutoksen etenemistä sujuvasti. Lisäksi avoimuus muutok-

sessa, mahdollisuus vaikuttaa ja esimiesten vastuunkanto auttavat muutosta onnistumaan. 

(Luomala 2008.) 

5.1.4 Päättäminen 

Muutoksen päättäminen on fraasina hieman harhaanjohtava, sillä muutos on jatkuvaa eikä se 

pääty koskaan. Muutosprosessin päättämisellä tarkoitetaan sitä, että kyseisen muutoksen tuo-

mat toimintatavat vakiinnutetaan ja muutosprosessin onnistuneisuutta arvioidaan. Vakiinnut-

tamisen ohessa on hyvä hetki käydä läpi muutoksen etenemistä, sitä, päästiinkö tavoitteisiin 

ja miten tavoitteet ja toimintatavat muuttuivat muutosprosessin matkan varrella. Lisäksi 

muutokseen osallistuneen henkilöstön kiittäminen, palkitseminen ja onnistuneiden asioiden 

tapetille nosto lisää henkilöstön moraalia ja vahvistaa halua muutokseen seuraavassa muutos-

prosessissa. (Ilmarinen 2014.) 

Muutoksen onnistuneisuuden arvio voidaan suorittaa aikataulun ja toteutuneen budjetin pe-

rusteella, mutta myös esimerkiksi työtyytyväisyyttä, lähtövaihtuvuutta tai tehokkuutta mit-

taamalla. Muutosprosessia arvioidessa tuotetaan tietoa menneen muutoksen etenemisestä tu-

levia muutoksia varten. Kun nähdään, missä on onnistuttu ja missä epäonnistuttu, on hel-

pompi panostaa tuleviin muutoksiin asianmukaisesti. (Heikkilä 2015.) 

Vasta muutoksen päättämisen jälkeen yrityksen toimintakyky palautuu entiselle tasolleen ja 

toivon mukaan nousee paremmalle tasolle kuin ennen muutosta (Ilmarinen 2015). Muutoksen 

todellisia vaikutuksia alkaakin näkyä vasta koko muutosprosessin jälkeen ja siitä seuraavien 

tulosten perusteella. Tässä kohtaan yrityksen onkin hyvä hetkeksi pysähtyä, havainnoida ja 

oppia muutoksesta, ennen seuraavaan muutokseen hyppäämistä. 

5.2 Muutosvastarinta ja sen oikeanlainen käsittely 

Kuten aikaisemmassa luvussa mainittiin, muutosvastarinnan syntyyn vaikuttavat useat asiat ja 

se on osana jokaista muutosta. Jotta voidaan ymmärtää, mistä muutosvastarinta syntyy, on 

ensiksi ymmärrettävä, millaisia tunteita muutos aiheuttaa henkilössä. Kuviossa 8 muutoksen 

eteneminen kuvataan tunteiden käyränä, jonka alussa henkilö saattaa olla epäuskoinen ja 

jopa sokissa kuullessaan muutoksessa. Osa voi kokea muutoksen alussa myös positiivisena 

asiana, jos vanhoihin toimintamalleihin on kyllästytty. Muutoksen toimeenpanovaiheessa muu-

tos aiheuttaa usein pelkoa, syyllisyyttä ja jopa masennusta. Osa ihmisistä kieltää muutoksen 

olemassaolon ja tällöin eivät suostu sitoutumaan muutokseen. Lopulta henkilö joko hyväksyy 

muutoksen osana toimintaa ja lähtee toteuttamaan sitä tai kiistää loppuun asti muutoksen ta-

pahtumisen. (Luomala 2008.) 
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Kuvio 8 Muutoksen eteneminen yksilötasolla (Fisher 2000.) 

Jotta muutosvastarinnasta päästäisiin mahdollisimman nopeasti muutoksen hyväksymiseen, on 

ymmärrettävä muutosvastarinnan syyt ja tehtävä niitä korjaavia toimintoja. Tämä vastuu on 

useimmiten joko muutosjohtajalla tai muutosjohtamisesta vastaavilla esimiehillä. Jokaisen 

henkilön muutosvastarinnan syyt vaihtelevat ja tämän vuoksi avoin ja luottamuksellinen kes-

kustelu on tarpeen. Keskustelussa syyttämistä ja arvostelua kannattaa välttää ja sen sijaan 

keskittyä kuuntelemaan ja keskustelemaan. Jos muutosvastarinnan syynä on esimerkiksi pelko 

osaamisesta, koulutuksen tarjoaminen voi olla hyvä tapa lisätä henkilön uskoa muutokseen. 

Rehellinen keskustelu ja asioiden läpipuinti antavat muutosvastarintaa käsittelevälle henki-

lölle tunteen, että hänen mielipidettään ja panosta arvostetaan. (Sevenne 2015, 18-19.) 

Muutosvastarinta ei aina ole pelkästään pahasta, sillä muutosvastarintaan voi liittyä myös ko-

keminen siitä, että asioita ei tehdä mahdollisimman optimaalisesti tai että jossakin olisi pa-

rantamisen varaa. Viestintä nousee tässäkin kohtaa tärkeäksi, sillä henkilöstön kuuntelu ja 

ymmärtäminen myös negatiivisissa asioissa luo avoimuuden tunteen työyhteisöön ja vahvistaa 

vaikuttamisen mahdollisuuden tunnetta. Jos muutosvastarintaa ei ole lainkaan, on myös syytä 

huolestua. Tällöin henkilöstössä on luultavasti passiivisen myötäilyn kulttuuri, jolloin henkilöt 

eivät aktiivisesti vastusta muutosta, mutta eivät myöskään ole valmiita sitoutumaan siihen. 

(Heikkilä 2015, 23.) 
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Negatiivinen ja loppuun asti kieltävä muutosvastarinta on usein seurausta huonosta muutos-

johtamisesta (Riikka Sevenne 2015, 19). Jos muutoksen vastustaminen on ylitsepääsemättö-

män suurta, kannattaa yrityksen sisällä pohtia, voiko syynä olla joku muutosjohtamisen osa-

alue, jossa ollaan epäonnistuttu. Muutosvastarinnan kääntäminen positiiviseksi voimavaraksi 

vaatii aina molemminpuolista ymmärtämistä, sitoutumista ja valmiutta muuttumaan. 

6 Tutkiminen 

Tutkiminen tarkoittaa jonkin asian selvittämistä järjestelmällisesti ja tieteellisesti. Tutkimuk-

sia käytetään monissa yhteyksissä ja niihin liittyy järjestelyjä, joilla pyritään selvittämään uu-

sia asioita tai varmistamaan vanhojen tietojen paikkansapitävyys. Tutkimus voi myös laajen-

taa aikaisempaa tutkimustyötä. Tutkimuksien päätavoite on aina ratkaista tutkimusongelma, 

joka määritellään mahdollisimman tarkasti ennen tutkimuksen aloittamista. Tutkimuksen ai-

kana on tärkeää dokumentoida mahdollisimman paljon tutkimukseen liittyvää tietoa ja pyrkiä 

sen avulla pääsemään päätavoitteeseen. (Tuomi 2007.) 

Tieteelliset tutkimukset jaetaan usein laadullisiin ja määrällisiin tutkimuksiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineistot ovat pienempiä, mutta niiden sisältö korostuu paljon. Määrällisessä 

tutkimuksessa aineistot ovat laajoja ja perustuvat usein numeroihin ja tilastoihin. Tutkimus-

ongelma määrittää sen, kumpaa tutkimusmenetelmää kannattaa käyttää. Tutkimuksissa voi-

daan käyttää myös molempia menetelmiä. Molemmissa tutkimusmenetelmissä analysoidaan 

aineistoa, joka voi olla valmis aineisto tai tutkijan itsensä keräämä aineisto. Aineiston kerää-

misessä on tärkeää, että kerättävä tieto on kerätty oikean suuruiselta alueelta ja se on luo-

tettavaa. Analysoinnissa aineistoa käydään läpi valitulla tutkimusmenetelmällä. (RajatOn 

2015.)  

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa määrällistä tutkimusta. Siinä käytetään paljon 

tilastoja, jotka tehdään tarkoilla numeroilla ja erittäin täsmällisesti. Kvantitatiivisessa tutki-

musmenetelmässä pyritään yleensä tutkimaan suuria ihmisryhmiä. Suurille ihmisryhmille täy-

tyy olla tutkimusmenetelmä, joka on helposti toistettavissa ja jaettavissa tutkittaville henki-

löille. Kysely on tästä syystä yksi käytetyimpiä kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantita-

tiivisella tutkimusmenetelmällä ei suuren otannan ja yksinkertaisten kysymysten takia saada 

yksityiskohtaista tietoa. Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistuu yleensä satunnaisesti valit-

tuja ihmisiä, jotta tuloksista saadaan pätevämpiä. (Sommers 2000.) 

Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän lisäksi käytetään kvalitatiivista, eli laadullista, tutki-

musmenetelmää. Se tarkoittaa menetelmää, jolla pyritään saamaan tarkempi käsitys tutkitta-

vasta kohteesta. Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

ei yleensä tehdä hypoteeseja, vaan aineisto halutaan kerätä mahdollisimman vähillä ennakko-

odotuksilla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kysymysten asettelu ja ilmaisu antavat mahdolli-

suuden tulkita niitä oman näkemyksen mukaan, toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan myös kysyä tarkempia mielipiteitä tarkoin valituilta 

henkilöiltä. Haastateltavia ei ole välttämättä monia, jonka takia heiltä voidaan kysyä avoimia 

ja pitkiä kysymyksiä, joita voidaan myöhemmin tulkita. Vastauksista tehdään muistiinpanoja, 

mutta niitä ei tilastoida tai taulukoida. Itse tutkimuskin saattaa muuttua hiukan tutkimuksen 

aikana, eikä vastaajilta välttämättä kysytä samoja kysymyksiä. (Heikkilä 2014.) 

Näiden kahden tutkimusmenetelmän näkyvin ero on se, että kvalitatiivinen tutkimus ja sen 

tulokset esitetään tekstinä ja kvantitatiivinen numeroina. Karkeasti sanottuna kvalitatiivinen 

tutkimus on ei-numeraalinen kuvaustapa kvantitatiivisestä tutkimuksesta. Tästä on kuitenkin 

olemassa eriäviä mielipiteitä. Sosiaalitieteiden professori Pertti Töttö sanoo, että ”Laadulli-

sella ja määrällisellä tutkimuksella yksinkertaisesti vastataan eri kysymyksiin.” Tötön mukaan 

laadullinen tutkimus ei myöskään pysty vastaamaan kysymykseen miksi. (Sommers 2000.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ja tutkittava ovat usein erillään, ja näin ollen tutkija 

ei pysty vuorovaikuttamaan tutkittavaan kohteeseen. Tällä tavalla tuetaan puolueettomuutta 

ja saadaan oikeellisempia vastauksia, joista tehdä havaintoja. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

haastattelija saattaa hyvinkin istua vastapäisellä tuolilla ja katsoa tiukasti silmiin, kun haasta-

teltava kertoo mielipiteitään. Tässä tilanteessa haastateltava ei välttämättä halua sanoa kaik-

kia mielipiteitään totuudenmukaisesti, koska haastateltava ei välttämättä pitäisi siitä. Haas-

tattelija saattaa yrittää tulkita haastateltavan eleitä ja äänensävyä tehdäkseen tarkkailevaa 

tutkimusta. Haastattelija saattaa myös tarkoituksella pyrkiä vaikuttamaan tutkittavaan henki-

löön. (Heikkilä 2014.) 

Tutkimuksen luotettavuus määritellään validiteetilla, joka tarkoittaa, kuinka pätevä ja luotet-

tava tutkimus on. Validiteettiin vaikuttaa se, kuinka perusteellisesti tutkimus on tehty ja 

ovatko kerätyt tiedot ajantasaisia ja oikeita. Virheitä voi ilmetä, jos tutkija kysyy vääriä kysy-

myksiä tai tutkija ei ymmärrä koko kokonaisuutta. Validiteettia tarkastellaan ja arvioidaan 

yleensä monelta kannalta, jotta siitä saadaan mahdollisimman hyvä kuva. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2014.) 

Validiteetin lisäksi huomiota täytyy kiinnittää lähdekritiikkiin, joka tarkoittaa sitä, voiko läh-

teeseen luottaa. Tutkimustyössä on tärkeää suhtautua kriittisesti lähes kaikkeen tietoon, jota 

kerätään. Varsinkin internetistä kerätyn tiedon alkuperän ja oikeellisuuden varmistaminen on 

erittäin tärkeää. Lähdekritiikissä pitää kiinnittää huomiota tiedon alkuperän lisäksi, sen jul-

kaisuajankohtaan ja ikään. (Helsingin yliopisto 2018.) 

6.1 Teemahaastattelu 

Kun laadullista tietoa hankitaan ihmisiltä, on haastattelu usein helppo ja luotettava tapa 

saada konkreettisia tutkimustuloksia jopa suhteellisen pienellä otannalla. Haastattelulla tar-

koitetaan keskustelua tutkijan ja tutkittavan välillä, jossa tutkija määrää keskustelun kulun ja 
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tutkittavalla on vapaus kertoa oma mielipiteensä tutkittavista asioista. Haastattelun eduiksi 

nähdään sen käytettävyys monenlaisissa tutkimuksissa sekä suhteellisen helppo toteutetta-

vuus. (Eskola & Suoranta 1998, 63.) 

Tämän opinnäytetyön haastattelut on suoritettu puolistrukturoitua haastattelumallia käyt-

täen. Puolistrukturoitu haastattelumalli eli teemahaastattelu on eräänlainen välimuoto perin-

teisestä lomakehaastattelusta ja avoimesta haastattelusta. Puolistrukturoidusta haastatte-

lusta on erilaisia määritelmiä auktoriteetista riippuen. Eskola ja Suoranta määrittelevät puo-

listrukturoidun haastattelun niin, että puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat 

ennalta määritellyt ja pysyvät samana kaikkien kohderyhmään kuuluvien kohdehenkilöiden 

haastatteluissa. Joidenkin auktoriteettien mielestä kysymysten järjestyksestä ja sanamuo-

dosta voidaan joustaa ja tiettyjä kysymyksiä voidaan jopa jättää pois tarvittaessa. (Eskola & 

Suoranta 1998, 63.) 

Teemahaastattelun kulun määrää tutkijan tai tutkijoiden ennalta määrittelemät teemat, joi-

den pohjalta haastattelua lähdetään rakentamaan. Haastattelu rakennetaan teemojen ympä-

rille erilaisten kysymysten avulla ja haastattelu etenee tutkijan ja tutkittavan välisenä kes-

kusteluna valituista teemoista. Teemahaastattelussa tutkittavat kohdehenkilöt saavat vastata 

kysymyksiin omin sanoin ja tämä luo haastattelulle avoimen ja rennon ilmapiirin. Tutkijalla on 

kuitenkin vastuu siitä, ettei haastattelu etene liikaa määriteltyjen teemojen ulkopuolelle. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

Ihmisten erilainen kielenkäyttö, sanavalinnat ja murre voi vaikeuttaa vastausten tulkitsemista 

ja lisätä tarkentavien jatkokysymysten tarvetta. Tarvittaessa vastauksien selkeyttämiseksi 

voidaan esimerkiksi esittää lisäkysymyksiä kuten: ”voitko tarkentaa” tai ”voiko vastauksesta 

tulkita, että olet tätä mieltä asiasta”. Teemahaastattelussa olennaisena osana onkin juuri 

vuorovaikutus, sillä ihmisten laajoista tulkinnoista ja moninaisista mielipiteistä pitää pystyä 

johtamaan jonkinlaisia johtopäätöksiä. Lisäksi on pidettävä huoli, että haastattelu pysyy 

neutraalina ja ettei tutkija liiaksi vaikuta tutkittavaan johdattelevilla kysymyksillä. Teema-

haastattelua pidetään hyvänä tiedonhaun työkaluna varsinkin arkojen aiheiden ja mielipide-

pohjaisten asioiden tutkimuksissa. Kritiikkiä se on taasen saanut siitä, että siitä saatu tutki-

mustieto ja johtopäätökset jäävät usein teorian tasolle ja niistä voi olla vaikeaa suodattaa 

konkreettista tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48.) 

6.2 Kysely 

Kyselyiden avulla saadaan kerättyä sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tietoa. Kyselyillä 

saadaan helposti kerättyä tietoa kyselyyn vastaavilta tahoilta, heidän mielipiteistään ja suh-

tautumisestaan tiettyyn aiheeseen. Kyselyn hyvä puoli onkin, että se saadaan helposti lähe-

tettyä suurellekin määrälle vastaajia, eikä sen täyttämiseen tarvitse varata yhteistä aikaa. 
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Kysymykset on laadittava selkeiksi, jottei väärinymmärryksiä pääse tapahtumaan. Kysymyk-

sien laadinnassa on hyvä käyttää tietopohjana jo aiemmin hankittua aiheeseen liittyvää tie-

toa. Näin kysymyksistä saadaan mahdollisimman selkeitä ja osuvia. Tällä tavoin varmistetaan 

myös se, että kysymykset selvittävät oikeaa kohdetta ja tutkimuksesta saadaan luotettava ja 

kattava. Kysymyksien asettelun täytyy olla neutraali, jotta kysymykset eivät johdattele vas-

taajaa vastaamaan enemmän negatiivisesti tai positiivisesti. (Eskola 2016.) 

Kyselyllä saadaan todistettua tutkimuksen luotettavuus, varsinkin silloin kun kysely on tehty 

hyvin ja se on tarpeeksi laaja. Asiakaspalvelukyselyssä on tärkeää erottaa vihaisen asiakkaan 

antama henkilökohtainen palaute yleisistä valituksen aiheista. Yhtä lailla yhden tyytyväisen 

asiakkaan palaute ei tarkoita, että yrityksellä kaikki sujuisi moitteettomasti. Kun kysely to-

teutetaan hyvin, saadaan sillä totuudenmukaista ja hyödyllistä tietoa. Yritys pystyy toimi-

maan paremmin, kun se tietää mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat. (SurveyMonkey 2018.) 

Kyselyt toimivat parhaiten, kun niitä toistetaan tietyin aikavälein. Kun kyselyitä toistetaan ja 

kysymykset pidetään samoina kerta toisensa jälkeen, saadaan tietoon vallitsevat trendit. Val-

litsevien trendien tiedostus on tärkeää, koska ihmisten tarpeet ja toiveet muuttuvat ajan 

kanssa. Jos samaan kysymykseen vastanneiden mielipide muuttuu radikaalisti peräkkäisissä 

kyselyissä, on se merkki, että asialle on luultavasti tehtävä jotain. (SurveyMonkey 2018.)  

Jos asiakkaat kokevat organisaation palvelun huonoksi, he saattavat vaihtaa palveluntarjo-

ajaa. Tämä on kyseiselle organisaatiolle pahin mahdollinen tilanne. Toinen vaihtoehto on, 

että asiakkaat kertovat huolenaiheensa ja toivovat muutosta nykyiseen tilanteeseen. Asiak-

kaan uskollisuus vaikuttaa vahvasti siihen, valitsevatko he vaihtamisen vai kertomisen. Kyse-

lyillä organisaatio voi ennakoida tällaisia asiakkaiden muutoshaluja ja pitää asiakkaat itsel-

lään. Organisaatioiden on myös hyvä kannustaa asiakkaita kertomaan mielipiteensä, sillä sil-

loin mielipiteisiin liittyviä parannuksia voidaan tehdä ennen kuin asiakkaat osoittavat tyyty-

mättömyytensä vaihtamalla palveluntarjoajaa. 

6.3 Havainnointi 

Havainnoinnilla voidaan tarkastella, miten tietty prosessi toimii käytännössä ilman, että ke-

neltäkään kysytään mitään. Havainnoinnilla voidaan saada paljon sellaista tietoa, jota kaikki 

eivät ääneen halua sanoa. Havainnointia voidaan harjoittaa passiivisesti tai aktiivisesti. Passii-

visessa havainnoinnissa pysytään tapahtumien ulkopuolella ja seurataan vain mitä tapahtuu ja 

mitä muut tekevät. Aktiivisessa havainnoinnissa tutkija osallistuu itse toimintaan, esimerkiksi 

asiakkaana tai asiakaspalvelijana. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, miten ihmiset käyt-

täytyvät ja mitä tapahtuu normaalissa toimintaympäristössä. (Oppariapu 2015.)  

Havainnot kohdistuvat henkilöiden käyttäytymiseen ja toimintaan. Henkilöiden käyttäytymistä 

voidaan havainnoida esimerkiksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnointia voidaan 
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tehdä sekä keskusteluista, että äänettömistä tilanteista. Havainnointi ei ole vain satunnaista 

silmäilyä vaan harkittua ja systemaattista tarkkailua. Havainnointia voidaan käyttää myös 

haastattelun tukena, kun seurataan haastateltavaa henkilöä, hänen ilmeitään ja eleitään. Ha-

vainnot on hyvä dokumentoida, jotta niitä voidaan analysoida ja ne muistetaan sellaisina kuin 

ne olivat. Dokumentointi voi tarkoittaa valokuvaamista, videokuvaamista, äänittämistä tai 

muistiinpanojen tekoa. (Jyväskylän yliopisto 2015.) 

Havainnointia suunniteltaessa on hyvä miettiä tarkkaan, mihin havainnoitavaan asiaan keski-

tytään, jotta saadaan mahdollisimman hyödyllistä tietoa. Kun havainnoitava asia on hyvin 

suunniteltu ja rajattu, on sitä helpompi myöhemmin analysoida. (Oppariapu 2015.)  

Havainnoinnilla voidaan seurata myös sitä, toimivatko ihmiset niin kuin väittävät toimivansa. 

Tutkijan on pystyttävä erottamaan omat havaintonsa siitä, miten muut henkilöt kertovat tai 

kuvailevat omia havaintojaan. Lisäksi voidaan saada selville asioita, joita tutkittavat henkilöt 

eivät mielellään kerro tutkijalle. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) 

7 Tutkimustyökalut 

Tutkimustyökaluja käyttämällä pystytään ymmärtämään ympäristöä ja siihen liittyviä uhkia ja 

mahdollisuuksia. Työkalujen avulla yritys pystyy myös toimimaan järkevämmin, tekemään pa-

rempia ratkaisuja sekä näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet jo kaukaa. Mahdollisuudet 

ovat kuitenkin näkyvissä vain hetken ja tästä syystä työkalujen käytön on oltava jatkuvaa. 

Tutkimustyökalut voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen riippuen siitä, mitä työkalulla hae-

taan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne työkalut, joita käytetään, kun halutaan tehostaa 

toimintaa ja mukauttaa toimintatavat paremmiksi asiakkaan näkökulmasta. Toiseen ryhmään 

kuuluvat työkalut, jotka ovat käytännössä päinvastaisia ensimmäisen ryhmän työkaluille. Toi-

sen ryhmän työkaluilla keskitytään täysin uudistamaan toimintamallia ja unohdetaan vanho-

jen tapojen parantaminen. (Vuorinen 2013, 35-36, 49.) 

Kolmannen ja neljännen ryhmän toimintamallit ovat käytännössä myös toistensa vastakohdat. 

Kolmannen ryhmän työkaluilla tarkkaillaan yrityksen ulkopuolella ja ympäristössä tapahtuvia 

asioita, kun taas neljännen ryhmän työkalut keskittyvät sisäisten asioiden kehittämiseen. Nel-

jännen ryhmän työkaluilla haetaan usein parempaa sisäistä resursointia. 

Työkalujen ryhmittelyn tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, että vaikka yritys käyttäisi 

yhtä työkalua kuinka hyvin tahansa, ei se välttämättä kerro yrityksen tilasta koko laajuudes-

saan. On myös hyvä miettiä, mitä työkalua käytetään missäkin strategisessa tilanteessa. 

Työkaluja käyttäessään tutkijan täytyy aina olla kriittinen. Mikään asia ei ole niin yksinkertai-

nen, että sen saisi täysin kuntoon vain työkaluja käyttämällä. Henkilökohtainen ja tiimin si-
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sällä tapahtuva pohdiskelu on aina tärkeässä asemassa ja monia asioita pitää käydä läpi tilan-

nekohtaisesti. Strategiset tilanteet voivat myös muuttua nopeasti, jolloin tutkimusmenetel-

mistä saatu tieto on jo vanhentunutta. Tähän auttaa monien työkalujen käyttö samanaikai-

sesti. (Vuorinen 2013, 88-89.) 

7.1 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi on yksi käytetyimpiä ja tehokkaimpia tutkimustyökaluja. SWOT tulee sanoista 

Strengths, Weaknesses, Opportunities ja Threats. Tätä tutkimusmenetelmää käytetään siis or-

ganisaation kokonaisuuden tai jonkin pienemmän osan vahvuuksien, heikkouksien, mahdolli-

suuksien ja uhkien selvittämiseen. SWOT-analyysin avulla saadaan lisäksi ratkaisuja ja suunni-

telmavaihtoehtoja tulevaisuutta ajatellen. (Honkanen 2006, 410.) 

SWOT-analyysi on monipuolinen ja sitä voidaan käyttää yleisesti moneen eri tarkoitukseen. 

Sen päätavoite on vertailla organisaation sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia ulkoisen ympäris-

tön tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. SWOT-analyysillä pystytään vetämään yhteen organi-

saation toimintaan vaikuttavat asiat ja niiden avulla saavuttamaan selkeä kokonaiskuva orga-

nisaation toiminnasta. Sisäiset asiat ovat yleensä tällä hetkellä käsillä olevia asioita, kun taas 

ulkoiset asiat keskittyvät nykyisyyden lisäksi tulevaisuuteen. (Vuorinen 2013, 88-89.) 

Hyvä SWOT-analyysi vaatii hyvän tuntemuksen kyseisestä organisaatiosta, jotta analyysi voi-

daan tehdä oikein. Puutteellisilla tiedoilla toimittaessa, analyysistä ei saada tarkkaa ja toden-

mukaista. Jos perusteellinen pohjatyö jää tekemättä, SWOT-analyysiin tulee listattua vain it-

sestäänselvyyksiä ja vähäpätöisiä asioita. (Vuorinen 2013, 88-89.) 

SWOT-analyysistä on kehitetty myös monipuolisempi 8-kenttäinen SWOT-analyysi. 8-kenttäi-

sellä SWOT-analyysillä saadaan tuotua entistä paremmin ratkaisuja ja ideoita neliruutuisen 

SWOT-analyysin keskelle, ottamalla huomioon vahvuuksien ja heikkouksien suhde mahdolli-

suuksiin ja uhkiin. Neljän perusteeman osalta mietitään, miten organisaatio voi hyödyntää 

vahvuuksiaan ulkopuolisten tarjoamissa mahdollisuuksissa, miten organisaatio kestää uhkia 

vahvuuksien tuomalla avulla, miten heikkoudet saadaan vastaamaan paremmin ympäristön 

mahdollisuuksia ja miten varaudutaan mahdollisiin kriisitilanteisiin, joita uhat ja heikkoudet 

voivat yhdessä aiheuttaa. Näitä asioita mietittäessä, organisaatio pystyy luomaan strategisia 

suunnitelmia eri tilanteisiin. (Vuorinen 2013, 88-89.) 

7.2 Customer Relationship Management 

Monessa yrityksessä asiakaspalvelu kuuluu jokapäiväiseen yritystoimintaa ja se nähdään usein 

yrityksen yhtenä merkittävimmistä tavoista olla kilpailukykyinen ja erottua joukosta. Vaikka 

monelle yritykselle asiakaspalvelu on elinehto ja sen pitäisi olla osa ydinosaamista, jää asia-

kaspalvelun kehitystyö ja konkreettinen mittaaminen usein palaveripöytäkirjoihin tai moraali-

saarnojen tasolle. Kun halutaan parantaa asiakaspalvelun tasoa yritysmaailmassa, voidaan 
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käyttää CRM:ää eli Customer Relationship Managment:ia parempien ja yksilöllisempien palve-

lukokonaisuuksien luomiseen. CRM on asiakkuuksien hallintajärjestelmä, jonka avulla asiak-

kaiden tunnistus ja palveleminen on helpompaa ja laadukkaampaa. (Kotler 2005, 11.) 

CRM-järjestelmän mukaista ideologiaa toteuttaessa on ensinnäkin on hyvä tunnistaa asiakas ja 

asiakasryhmät. Keitä yrityksen asiakkaat ovat, voidaanko heidät jakaa järkevästi erilaisiin 

asiakasryhmiin ja voidaanko tämänkaltaisella segmentoinnilla tuottaa laadukkaampaa ja yksi-

löllisempää asiakaspalvelua eri asiakasryhmille. On myös mietittävä miksi asiakas käyttää yri-

tyksen palveluita, eli mitä arvoa yritys luo asiakkaalle. Tarpeiden tunnistaminen on tärkeää, 

koska eri asiakasryhmillä voi olla usein hyvin erilaiset tarpeet ja täten palvelutarjonnan pitää 

olla erilaista asiakasryhmästä riippuen. Palvelutarjonnan taso ja asiakkaiden tarpeet olisi vii-

meistään tässä vaiheessa hyvä kuvata ja esittää palveluprosessiin osallistuville osapuolille, 

jotta tavoitteet olisivat paremmin havaittavissa ja niiden konkretia korostuisi. (Hokkanen & 

Karhunen 2014, 323.) 

Kun segmentoinnin avulla on selvitetty eri asiakasryhmät ja niille yksilöity tarpeet, on eri 

asiakasryhmille määritettävä palvelutaso ja palveluun annettavat resurssit. Yrityksen sisällä 

määritetään, miten palveluresurssit jaetaan niin, että kaikkien asiakasryhmien tarpeet saa-

daan mahdollisimman tehokkaasti täytettyä, kuitenkin niin että tärkeimpiin asiakasryhmiin 

panostetaan eniten. Koulutus ja perehdytys yrityksen sisäisiin ohjelmiin sekä toimitapoihin on 

ehdottoman tärkeää onnistuneiden asiakaspalvelutapahtumien takaamiseksi. (Hokkanen & 

Karhunen 2014, 324.) 

Jotta CRM-järjestelmästä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty yrityksen asiakaspalvelussa, 

on jatkuva valvonta ja arviointi erityisen tärkeää. Koska asiakkaat, heidän tarpeensa ja käsi-

tys hyvästä asiakaspalvelusta muuttuu jatkuvasti, on CRM-järjestelmän sisältämä asiakastieto 

oltava jatkuvasti ajan tasalla. Kuviossa 9 on havainnollistettu CRM–järjestelmän mukaista toi-

mintaa jatkuvana prosessina. (Cook 2014.) 
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Kuvio 9: Customer Relationship Managment 

 

7.3 PDCA-ympyrä 

PDCA on nelivaiheinen johtamismenetelmä, joka tulee sanoista Plan (suunnittele), Do (to-

teuta), Check (tarkista) ja Act (toimi). Tätä johtamismenetelmää käytetään prosessien ja 

tuotteiden parantamiseen. PDCA-ympyrä tunnetaan myös, kehittäjänsä mukaan, Demingin 

ympyränä. PDCA-ympyrää käytetään silloin, kun halutaan jatkuvasti parantaa prosesseja. Toi-

siinsa liittyvät aiheet seuraavat toisiaan ja nostavat kehityksen koko ajan entistä korkeam-

malle tasolle. Ympyrän sisällä käytetään neljää eri kehittämismenetelmää, joilla pyritään sel-

vittämään ja parantamaan jo käytössä olevaa prosessia. 

Suunnitteluvaiheessa arvioidaan nykyistä tai uutta prosessia ja selvitetään, miten sitä voidaan 

parantaa. Kun tiedetään, millaisia tuloksia halutaan, on helpompi kehittää suunnitelma, jolla 

prosesseja saadaan haluttuun suuntaan. Tässä vaiheessa on usein helpompi suunnitella pie-

nempiä muutoksia, jolloin muutokset ovat helposti seurattavissa ja ennustettavissa. Suunnit-

teluvaiheen jälkeen seuraa toteutusvaihe, joka mahdollistaa konkreettisen suorittamisen. 

Yleensä pieniä muutoksia testataan ja niistä saatu tieto kerätään, jotta nähdään, kuinka suuri 

vaikutus muutoksella on. 
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Tarkistusvaiheessa arvioidaan toteutusvaiheesta saadut tiedot ja tulokset. Tietoja verrataan 

odotettuihin tuloksiin, jotta nähdään yhtäläisyydet ja erot. Myös taustaprosesseja tarkastel-

laan, jotta huomataan, onko suunnittelu- ja toteutusvaiheessa eroja. Tiedot on hyvä syöttää 

kaavioon, jolloin nähdään toistuvat trendit, kun PDCA-ympyrä suoritetaan useita kertoja. 

Tämä auttaa näkemään, mitkä muutoksen toimivat paremmin kuin toiset ja mihin kannattaa 

keskittyä. Tarkistusvaiheen tulokset liittyvät vahvasti seuraavaan toimintavaiheeseen, jossa 

päätetään, mitä tehdään seuraavaksi. Jos tarkistusvaihe osoittaa, että toteutusvaihe ei tuot-

tanut haluttua lopputulosta, on siihen johtaneet syyt selvitettävä, jolloin PDCA-ympyrän 

käyttö aloitetaan uudestaan suunnitteluvaiheesta. Jos parannukset onnistuivat, jäävät ne 

käyttöön, mutta ympyrää voidaan silti käyttää uudestaan parantamaan, joko samaa tai muita 

prosesseja. Kuviossa 10 PDCA-ympyrä kuvataan jatkuvan kehityksen kehänä. (Roser 2016.)  

 

Kuvio 10: PDCA-ympyrä (Roser 2016.) 

7.4 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on monikäyttöinen kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen työkalu, 

jolla on tarkoitus selkeyttää kuultua, kirjoitettua tai nähtyä sisältöä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

91). Sisällönanalyysi tarkastelee jotakin tekstimuotoon kirjoitettua dokumenttia ja pyrkii ku-

vaamaan sitä tiivistäen olennaiset osat dokumentista niin, että ne ovat helposti yleistettä-

vissä. Tiivistetty tieto voidaan tämän jälkeen yleistää hypoteesien ja johtopäätösten teke-

mistä varten. Johtopäätöksiä tehtäessä on kuitenkin oltava suhteellisen kriittinen ja tiedostaa 

sisällönanalyysin yleinen ongelma eli abduktiivinen päättely. Abduktiivisella päättelyllä tar-

koitetaan havaintojen nojaamista parhaaseen omaan tietämykseen perustuvaan selitykseen. 

Abduktiivista päättelyä käytettäessä havaintoja ei perusteta teoriaan, ja tällöin tutkimustu-

lokset voivat olla vain suuntaa-antavia tai jopa vääriä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 100, 103.) 
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Tutkimuksessamme käytössämme oli aineistoon pohjautuva sisällönanalyysi ja haastattelujen 

analysoinnissa käytimme hyödyksi klusteroinnista johdettuja teemoja. Aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi jaetaan kolmeen vaiheeseen: pelkistys, klusterointi ja käsitteiden luominen. Pel-

kistysvaiheessa saatavilla oleva tieto, kuten haastatteluaineisto, käydään läpi ja siitä etsitään 

tärkeää tietoa samalla karsien vähemmän tärkeää informaatiota. Klusteroinnissa eli ryhmitte-

lyssä, tiivistetystä tekstistä etsitään samankaltaisuuksia ja samankaltaisista termeistä luodaan 

yhtenäistäviä luokkia. Klusteroinnin avulla aineistoa saadaan entisestään tiivistettyä ja satu-

raatiokohtia alkaa muodostua. Käsitteiden luominen eli abstrahointi on klusteroinnista saatu-

jen luokkien yhdistämistä niin, että muodostuu tutkimuksen kannalta merkityksellisiä pää-

luokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-113; Kaulintiede 2014.) 

8 Laadunhallinta DHL Freight (Finland) Oy:ssa 

Jatkuva arviointi ja kehittäminen ovat laadunhallinnan keskeisiä periaatteita. Tutkimista ja 

arviointia tulee suorittaa koko ajan ja muutoksia tehtävä aina kun löytyy jokin parannettava 

kohde. DHL Freight (Finland) Oy:ssä on ymmärretty, että ilman muutoksia ei ole kehitystä. 

Muutoksia on toteutettu kaikilla osa-alueilla ja ne ovat osana jokaisen työntekijän työpäivää. 

Muutoksilla pyritään aina kasvattamaan laatua ja saamaan se näkymään ensin työntekijöille ja 

sitä kautta asiakkaille. (Niiranen 2018.) 

Laadunkehittäminen, -valvonta ja –varmistaminen ovat osa DHL Freight (Finland) Oy:n asia-

kaspalvelua. Laadussa tärkeintä on asiakkaan kokema palvelunlaatu kokonaisuudessaan. Laa-

dun mittaus on ollut aiemmin hajanaista, mutta siihen on alettu keskittyä entistä enemmän. 

Ennen laadunmittaus keskittyi pääasiassa siihen, miten tavara kulki paikasta A paikkaan B. Ny-

kyään halutaan keskittyä enemmän myös asiakkaaseen ja siihen, millainen kokemus hänelle 

jää. (Niiranen 2018.)  

Laadunhallintaan kuuluvat muutkin asiat kuin mittaaminen. Laatua pyritään koko ajan paran-

tamaan DHL:n globaalilla First Choice –ohjelmalla, joka on tehokas jatkuvan parantamisen oh-

jelma. Jos laadussa havaitaan ongelmia, ne pyritään välittömästi korjaamaan. Ongelmiin etsi-

tään juurisyyt ja ratkaisut niihin osastojen sisällä tai jatkuvan parantamisen asiantuntijoiden, 

First Choice Champion:ien, avustuksella. Ongelmiin on tärkeää puuttua järjestelmällisesti ja 

tehokkaasti, jotta niitä pystytään ratkaisemaan jopa proaktiivisesti, eli ennen kuin ne edes 

ilmaantuvat tai näkyvät asiakkaalle. (Niiranen 2018.) 

Koko laadunhallinnan tavoitteena on mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen luominen asi-

akkaalle. Tämä onnistuu tasaisen ja korkean laaduntuottamisen avulla. Lisäksi turha tekemi-

nen täytyy minimoida ja tuottavuuden pitää pysyä mahdollisimman korkealla. Jatkuva paran-

taminen ja kehittyminen vaativat kaikilla organisaation tasoilla systemaattisuutta, pitkäjän-

teistä työtä ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. (Niiranen 2018.) 
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8.1 Mittareiden valvonta ja hyödyntäminen DHL Freight (Finland) Oy:ssa 

DHL Freight (Finland) Oy:llä on Euroopan DHL:n johdon määrittelemät Service Level Agree-

mentit asiakaspalveluun kohdistuvissa, mitattavissa olevissa, asioissa. Suurimpana yksittäisenä 

asiana tällä hetkellä mitataan vastaamisnopeutta asiakkaalle. Asiakkaalle vastaamisnopeuden 

tavoitteet on määritelty tarkkaan. Puheluun tulisi vastata kymmenessä sekunnissa ja yleisim-

piin hintakysely- tai kuljetustilaussähköposteihin tulisi vastata tunnin sisällä. Sähköpostien 

vastausaika alkaa kulkemaan siitä hetkestä, kun asiakas lähettää sähköpostiviestin.  

Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa mittaaminen oli käytännössä mahdotonta, normaa-

lista Outlook-sähköpostikeskustelusta oli mahdotonta saada dataa, jota voitaisiin tutkia ja 

hyödyntää. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa datan keräämisen kaikesta asiakkaiden kanssa 

käydystä keskustelusta. ICE-ohjelman avulla saadaan kerättyä tietoa vastausnopeuksien lisäksi 

viestimääristä, vastattujen sekä hylättyjen puheluiden määristä ja puheluiden kestosta. Li-

säksi ohjelmasta näkee, milloin puhelut ja viestit ovat tulleet. Tämä ajan näkeminen auttaa 

resursoimaan työntekijöitä oikean määrän, oikeisiin työtehtäviin ja oikeaan aikaan. Kaikki tie-

dot ovat avoimia yrityksen työntekijöille, jotta avoin ilmapiiri säilyisi yrityksen sisällä.  

DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalvelun laadun varmistaminen perustuu vahvasti eri mitta-

reista saatuihin tietoihin. Mittareita seurataan jatkuvasti ja asiakaspalvelun esimies on vas-

tuussa niiden analysoinnista. Asiakaspalvelun esimies välittää mittareista saadut tiedot eteen-

päin ylemmälle johdolle sekä laadusta vastaaville henkilöille, jotka esittelevät tulokset Eu-

roopan DHL Freightin johdolle. Tuloksia verrataan myös muiden maiden vastaaviin tuloksiin. 

Tämä kaikki on osa DHL Freightin 2020 strategiaa, jossa kaikkien DHL Freight maiden tulisi 

olla samojen sertifikaattien alla, ja näin ollen omata yhtenevät palvelutasot. Mittareiden li-

säksi seurataan myös työntekijöiden sekä asiakkaiden palautteita. DHL Freightilla on vuoteen 

2020 tavoitteena yhtenäistää johtamismallit kaikissa DHL Freightiin kuuluvissa maissa. Tähän 

yhtenäistämiseen kuuluvat kaikki vaatimukset, politiikat, toimintamallit ja standardit. Uusi 

keskitetty asiakaspalveluosasto sekä ICE-ohjelma ovat ensimmäinen iso askel kohti tätä yhte-

näistämistä. Tavoitteena on yhtenäistää kaikkia käytäntöjä ja vähentää huomattavasti ulkoi-

siin auditointeihin sitoutuvia resursseja koko Euroopan Freight-organisaatiossa. Tällä tavoin 

asiakkaalle näkyvä palvelu myös parantuu ja yhtenäistyy. 

DHL Freightin 2020 strategiaan kuuluu, että kaikki DHL Freightiin kuuluvat maat kuuluvat sa-

mojen ISO-sertifikaattien alle vuonna 2020. ISO 9001 -laadunhallintastandardin lisäksi tavoit-

teena on saada ISO 14001 ja ISO 50001, eli ympäristö- ja energiahallintajärjestelmäsertifikaa-

tit kaikkiin DHL Freight -maihin. 
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8.2 Laatutavoitteet DHL Freight (Finland) Oy:ssa 

DHL Freight (Finland) Oy:n laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö kertoi, miten DHL 

Freight (Finland) Oy huolehtii laadusta. Hänen mukaansa on tärkeää panostaa laatuun koko 

asiakaskokemuksen ajan, aina hintatiedustelusta laskutukseen. Kuviossa 11 nähdään kaikki äs-

ken mainittujen kohtien väliin jäävät vaiheet, jossa laadun täytyy välittyä tasaisesti asiak-

kaalle: tilauksen tekeminen, kuljetus ja mahdollisten kyselyiden ja ongelmatilanteiden käsit-

tely. Laadun on oltava tasalaatuista kaikille asiakkaille ja kaikkien asiakaspalvelijoiden on 

pystyttävä tarjoamaan sitä. DHL Freight (Finland) Oy:n sisällä hyvää laatua tuottavat motivoi-

tuneet työntekijät, johon kuuluvat sekä asiakaspalvelijat, että esimiehet. Ilman motivoitu-

neita työntekijöitä asiakaspalvelun laatuun ei saada panostettua tarpeeksi, joka näkyy suo-

raan asiakkaalle. Johdolta vaaditaan selkeitä vaatimuksia työntekijöille, jotta saadaan seurat-

tua, miten laatu kehittyy. Näitä asioita käydään yhdessä läpi osastojen PD-, eli Performance 

Dialog -tauluilla.  

 

 

Kuvio 11: DHL Quality Management 

PD-taulut ovat yksi tärkeimmistä asioista, kun puhutaan jatkuvasta kehityksestä. PD-taululla 

käydään läpi päivittäisiä asioita ja mittareita, joita kaikki työntekijät voivat kommentoida. 

Näin kaikki työntekijät pääsevät seuraamaan yleistä tilannetta ja kertomaan omia ajatuksi-

aan. Jatkuva kehitys on saatu osaksi päivittäistä tekemistä ja kulttuuria, eikä sitä koeta yli-

määräisenä työnä. 

Asiakkaiden tärkeimmät tarpeet laadussa kohdistuvat vastausnopeuteen sekä vastausten paik-

kansapitävyyteen. Kun vanhassa asiakaspalvelumallissa käytettiin Outlookia kaikessa asiak-

kaan kanssakäymisessä, oli mahdotonta kerätä tietoa vastausnopeuksista, mutta nyt uudella 
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järjestelmällä se onnistuu. Jos asiakas kertoo, että jossain on epäonnistuttu tai jokin asia ei 

ole mennyt niin kuin piti, täytyy selvittää asian juurisyy. Sitä voidaan selvittää ensin organi-

saation sisällä palaverissa tai PD-taululla, mutta haastavammissa tapauksissa voidaan asian 

tiimoilta pitää palaveri asiakkaan kanssa, jolloin asiat voidaan käsitellä kaikista parhaiten. 

DHL Freight (Finland) Oy:lla tästä käytetään nimitystä Local Customer Improvement eli LCI. 

Tällä hetkellä DHL Freight (Finland) Oy:n laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspäällikön mukaan 

logistiikka-alalla on vaikea erottua kilpailijoista. DHL Freight (Finland) Oy:n strategiaan kuu-

luukin kilpailijoista erottuminen laadun kasvattamisen kautta. Asiakaspalvelun uudistus ja sitä 

kautta asiakkaille näkyvän laadun parantaminen ovat osa tätä strategiaa.  

Haastateltava kertoi itse toimivansa enimmäkseen tarkkailijan ja kyselijän roolissa, jonka li-

säksi hän jalkauttaa uusia ideoita ja varmistaa niiden toimivuuden. Mittareiden seuraaminen 

on tärkein osa työtä ja kun huomataan, että jokin mittariarvoista laskee, selvitetään missä 

juurisyy on ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Toimenpiteiden jälkeen tilannetta ja 

mittareita seurataan vähintään kolme kuukautta. Jos kolmen kuukauden jälkeen tulokset ovat 

normaalilla tasolla, voidaan toimenpidettä pitää onnistuneena.  

Laatuun on tärkeää jatkuvasti panostaa, sillä asiakkaiden vaatimukset muuttuvat ja näissä 

muutoksissa täytyy pysyä mukana. Pitää olla ajan tasalla nykyisestä laadusta ja siitä mikä on 

asiakkaalle tärkeää juuri nyt. Laatuun on myös mahdollista panostaa liikaa, mutta DHL Freight 

(Finland) Oy:llä laatuun liittyvät tavoitteet ja mittarit tulevat ylemmältä taholta ja niihin on 

tähdättävä. Tavoitteisiin pääsy ja mittaustulosten pitäminen oikealla tasolla varmistetaan jat-

kuvalla seuraamisella ja kontrollilla.  

Haastateltava toteaa vielä, että tavoitteena olisi saada kaikki asiakkaiden palaute, työnteki-

jöiden palaute ja mittareista saatu tieto yhteen paikkaan, jolloin tietoa voitaisiin analysoida. 

Tällä tavoin eri lähteistä tullutta tietoa voisi myös verrata ja pohtia, mistä mahdolliset ristirii-

taisuudet johtuvat. 

9 Tutkimuksen toteutus 

Ennen tutkimuksen toteuttamista suoritimme asiakaspalveluun liittyvän teoriapohjan rakenta-

misen ja sisäistämisen kirjojen sekä virtuaalilähteiden avulla. Tarkoituksena oli ymmärtää 

asiakaspalvelu ja muutos laajana kokonaisuutena. Näiden kahden aihealueen ymmärtämisen 

myötä uskoimme kykenevämme tuottamaan ajankohtaisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia 

DHL Freight (Finland) Oy:lle. Teoriapohjan sisäistämisen jälkeen oli tarve ymmärtää yrityksen 

nykytila yleisesti, sekä erikseen asiakaspalvelun tasolla. Käytimme tähän tarkoitukseen SWOT-

analyysiä. 
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Käytimme SWOT-analyysiä opinnäytetyömme alussa, tutkiessamme yrityksen nykytilaa. Alku-

tutkimuksen jälkeen 8-kenttäisellä SWOT-analyysillä saadaan monipuolinen kuva yrityksen ny-

kyhetkisestä toiminnasta. Laajensimme SWOT-analyysin 8-kenttäiseksi saadaksemme vielä en-

tistä tarkemman käsityksen yrityksen tämän hetkisestä tilanteesta. 8-kenttäisellä SWOT-ana-

lyysillä selvitimme yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan kuuluvia asioita ja vertasimme 

niitä keskenään. Mahdollisuuksia ja vahvuuksia hyödyntämällä pystyimme tuomaan esille yh-

teistyöhön liittyviä asioita. Yhteistyö eri osastojen välillä, niin Suomessa kuin ulkomailla on 

DHL Freightillä hyvää ja sen avulla on mahdollista saada parannettua asiakkaalle näkyvää toi-

mintaa entisestään, esimerkiksi vastausnopeutta parantamalla.  

Mahdollisuuksia ja heikkouksia verratessa suurimmiksi asioiksi nousivat muutoksen ja siihen 

liittyvän vastarinnan sekä niistä saadun tiedon hyödyntäminen. Uusien asioiden oppiminen ja 

omaksuminen on joskus hankalaa, mutta kun niitä opettelee ja sisäistää sekä yhdistää niihin 

ennen toimineet asiat, saadaan tulevaisuudessa luotua hyvin palveleva kokonaisuus ja toimin-

nan tehostuminen näkyy asiakkaalle.  

Kun taas uhkia verrataan vahvuuksiin ja heikkouksiin, esille nousee kilpailun jatkuva kiristymi-

nen. Asiakkaiden nykyinen vaatimustaso on tärkeä tiedostaa ja tähän auttaa työntekijöiden 

kokemus ja tieto siitä, mitä asiakkaat haluavat. Asiakkaat sekä työntekijät voidaan myös me-

nettää ja tähän on varauduttava ja panostettava palvelemalla asiakkaita oikein ja motivoi-

malla työntekijöitä. 

PDCA-menetelmästä ja CRM-järjestelmästä oppimiamme ideologioita hyödynsimme suunnitel-

lessamme jatkuvan kehityksen kokonaisuuksia, jotka olisi mahdollisia toteuttaa DHL Freight 

(Finland) Oy:n uudessa asiakaspalvelukokonaisuudessa. Lisäksi sisällönanalyysi oli läsnä tutki-

mustulosten analysoinnissa ja validin tiedon löytämisen työkaluna. 

DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalvelukokonaisuuden tutkimus ja analysointi toteutettiin 

kolmen tutkimusmenetelmän avulla: teemahaastatteluiden, asiakastyytyväisyyskyselyn sekä 

havainnoinnin avulla. Teemahaastattelut toteutimme tutkimusprosessin alkuvaiheessa ja ta-

voitteenamme oli saada näkökulma yrityksen asiakaspalvelun tasosta asiakaspalvelijoiden ja 

muiden työntekijöiden mielipiteitä ja kokemuksia hyödyntäen. Pidimme haastatteluita tär-

keinä myös siksi, että asiakaspalvelun ammattilaisilla on kokemusta siitä mitä asiakkaat arvos-

tavat ja uskoimme heidän tuovan arvokkaita kehitysehdotuksia esiin haastatteluiden aikana. 

Teemahaastatteluista oli mahdollista saada tarkkaa tietoa asiakaspalvelun ydinprosesseista. 

Halusimme myös pitää haastattelut tarpeeksi avoimina, sillä avoimessa haastattelussa voi 

myös tulla esille asioita, joita ei muuten olisi ajateltu. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin melko pian haastattelujen suorittamisen jälkeen. Valit-

simme asiakastyytyväisyyskyselyn tutkimusmenetelmäksi, sillä uskoimme, että ainoa asiakas-

palvelun tason määrittäjä on itse asiakas. Asiakastyytyväisyyskyselyllä pyrimme siihen, että jo 
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tehtyihin havaintoihin ja kehitysehdotuksiin saataisiin tarkentavaa tietoa ja varmistusta itse 

asiakkailta. Kyselyn hyvänä puolena oli, että se pystyttiin lähettämään monelle eri taholle, 

jolloin riskit vastausten epäluotettavuudesta pienenivät. Kyselyllä saatu tieto on lisäksi arvo-

kasta, sillä se tulee yrityksen ulkopuolelta ja vastauksiin voi liittyä asioita, joita yrityksen si-

sällä ei ole vielä huomattu. 

Havainnointi oli mukana koko tutkimusprosessin ajan. Havainnointia suoritettiin aktiivisesti 

sekä tutkimustyötä tehtäessä, että sen ulkopuolella. Koska toinen tutkimuksen suorittajista 

on töissä DHL Freight (Finland) Oy:lla, oli jokapäiväinen havainnointi ja tiedon hankinta sen 

avulla helposti toteutettavissa. Havainnoinnin tärkeys oli kahteen muuhun tutkimusmenetel-

mään verrattuna vähäisempi, mutta sen avulla saatiin hankittua niin sanottua hiljaista tietoa 

yrityksen toimintatavoista sekä mahdollisesti kehitystä vaativista asiakaspalvelukokonaisuu-

den piirteistä.  

9.1 Teemahaastattelun toteutus 

Teemahaastattelut toteutettiin DHL Freight (Finland) Oy:n toimitiloissa kahtena eri päivänä, 

joina molempina haastattelimme kolmea henkilöä. Lisäksi yksi ylimääräinen haastatteluaika 

järjestettiin työelämänedustajan haastattelua varten. Teemahaastattelujen laajuudeksi ase-

timme opinnäytetyön alussa kuudesta kahdeksaan haastattelua, joka oli oppilaitoksen antama 

suositusmäärä. Haastatteluja saimme kaikkiaan yhteensä seitsemältä eri henkilöltä, joista 

kaikki olivat joko täysin tai osittain tekemisissä uuden asiakaspalvelukokonaisuuden toteutta-

misessa.  

Haastattelut suoritettiin erillisessä huoneessa niin, että mahdolliset ulkoiset häiriötekijät voi-

tiin sulkea pois ja haastattelutila oli neutraali. Haastattelutilanteessa läsnä oli haastateltava 

sekä molemmat haastattelijat. Olimme etukäteen sopineet haastattelun kulusta ja roolijaosta 

siten, että toinen meistä toimii aktiivisena haastattelijana ja toinen aktiivisena kirjurina. 

Haastattelijan päätehtävänä oli suorittaa ennalta määriteltyihin teemoihin liittyvä keskustelu 

haastateltavan kanssa. Haastattelijan vastuulle jäi haastateltavan kuuntelu, aktiivinen vuoro-

vaikutus ja rohkaiseminen asioiden käsittelyssä. Kirjurina toimineen henkilön tehtäväksi jäi 

kirjata ylös haastattelijan ja haastateltavan keskustelunkulku, keskustelusta välittyneet mer-

kitykset sekä tarvittaessa pyytää haastateltavalta tarkentavia kommentteja haastateltavan 

ymmärtämisen takaamiseksi. Haastattelut kestivät keskimäärin 20 minuutista 45 minuuttiin ja 

kaikkien haastateltavien kanssa onnistuttiin keskustelemaan laajasti kaikista sovituista teema-

alueista. 

Haastattelujen nauhoittaminen purkuvaiheen ja tulkinnan helpottamiseksi oli vaihtoehto, jota 

pohdimme tarkkaan ennen haastattelujen toteuttamista. Haastattelutilanteissa nauhurin käy-

töstä olisi aina sopivaa sopia etukäteen ja pelko nauhoituksien vuotamisesta vääriin käsiin voi 

johtaa jopa haastateltavien kieltäytymiseen haastattelusta, jolloin tutkimustyö vaikeutuu 
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merkittävästi (Eskola & Suoranta 1998, 66.). Tämä teorian mielessä pitäen ja tutkimuksen 

päämäärää pohtien päädyimme kuitenkin nauhoituksen sijasta luottamaan omien muistiinpa-

nojen ja tulkinnan riittävyyteen. 

9.2 Teemahaastattelujen analysointi 

Lähdimme toteuttamaan teemahaastatteluja kahden pääteeman pohjalta, joita olivat asiakas 

ja muutos. Teemojen valitsemisessa käytimme hyväksi lukemaamme teoriaa sekä 8-kenttä 

SWOT:in tuomaa ymmärrystä liiketoiminnan prioriteeteista. Asiakas on teemana tärkeä jo pel-

kästään opinnäytetyön aihetta tarkasteltaessa. Tarkoituksena oli hyödyntää työntekijöiden 

osaamista ja kokemusta asiakkaan arvomaailman ymmärtämisessä ja sitä kautta luoda kehi-

tysmahdollisuuksia asiakkaan kannalta parhaaseen suuntaan. Asiakkaan arvojen lisäksi käsitte-

limme asiakaspalvelua yleisellä tasolla ja sitä, mitä asiakaspalvelussa tällä hetkellä tapahtuu 

DHL Freight (Finland) Oy:n organisaatiossa globaalisti. Muutosta pidimme tärkeänä teemana 

opinnäytetyön aiheen paremman ymmärtämisen sekä nykyisen ja entisen asiakaspalvelukon-

septin paremman hahmottamisen takia. Muutoksen tuomat hyödyt ja haitat sekä historia ja 

tulevaisuus nousivat haastatteluissa usein esille ja haastattelujen avulla kykenimme yhä 

enemmän ymmärtämään uuden asiakaspalvelukokonaisuuden tavoiteltuja hyötyjä ja ennalta-

arvaamattomia sudenkuoppia.  

Teemahaastattelujen analysointi ja tulkinta osoittautuivat työläiksi prosesseiksi. Teemahaas-

tatteluista saatu materiaali koottiin Word-tiedostoihin, joihin haastatteluissa kirjurina toimi-

nut henkilö kirjasi mahdollisimman paljon sanasta sanaan tietoa haastattelun kulusta, mutta 

myös tekemiään havaintoja haastattelun ilmapiiristä sekä haastateltavan kertomien asioiden 

syvemmästä merkityksestä. Haastattelumateriaalin tutkimisessa ja tulkinnassa käytettiin hyö-

dyksi teemoittelua ja sisällönanalyysia. Näiden avulla aineisto pystyttiin jäsentelemään ja ra-

jaamaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin niiden analysointi ja tutkiminen helpottuivat. 

Teemoittelun avulla haastatteluista pystyttiin rajaamaan neljä teema-aluetta, jotka toistui-

vat haastatteluhenkilöiden vastauksissa. Näistä aihealueista kyettiin löytämään saturaatiota 

eli kyllääntymistä, jonka avulla päätelmien tekeminen oli mahdollista (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006b). Haastatteluista johdetut teema-alueet olivat muutos, asiakas, asiakaspal-

veluohjelma ja toimintatavat. Seuraavaksi tarkastelemme lähemmin näitä aihealueita sekä 

niistä tehtyjä havaintoja. 

9.2.1 Muutos 

Ensimmäinen haastatteluista noussut teema-alue on muutos. Muutos on osa jokaisen yrityksen 

arkea ja se on välttämätöntä varsinkin, kun teknologia ja asiakkaiden tarpeet kehittyvät jat-

kuvasti. Yrityksen henkilökunta suhtautuu muutokseen ja uusien asioiden sisään tuontiin mo-

nin eri tavoin ja tämä oli havaittavissa myös haastateltavista henkilöistä. Yleisesti ottaen 
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haastateltavat näkivät muutoksen tärkeänä ja jopa välttämättömänä. Kohdehenkilöt tiedosti-

vat, että kilpailutilanne logistiikka-alalla on kova ja paras tapa kilpailla on asiakaspalvelu. 

Muutoksen perustelusta ja lupauksista oltiin vaihtelevaa mieltä. Suurin osa haastatelluista 

henkilöistä piti muutoksen perusteluita riittävinä ja näkivät, että perusteluista vastaavat hen-

kilöt olivat tehneet hyvää työtä asian sisään tuonnissa. Osa henkilöistä kuitenkin koki, että 

muutoksesta oli luvattu liikoja ja kaikki lupaukset eivät olleet toteutuneet. Tässä kohtaan on 

kuitenkin muistettava, että muutos on aina pitkäaikainen prosessi eikä se tapahdu koskaan il-

man ongelmia, niiden tiedostamista ja niistä oppimista.  

Muutoksesta nähtiin olevan paljon hyötyjä pitkällä aikavälillä. Globalisaatio ja siihen liittyvä 

toimintatapojen yhtenäistäminen olivat selvästi havaittavia asioita, jotka suurin osa haasta-

teltavista näki uuden asiakaspalvelukokonaisuuden hyödyksi. Asioiden suoraviivaistaminen ja 

toimintatapojen samaistus ovatkin DHL Freight (Finland) Oy:n yksi agendoista (Asiakaspalvelu-

päällikkö 2018). Muutoksen tuoma läpinäkyvyys askarrutti osaa haastatelluista. Muutoksen 

tuomat uudet mittarit ja tavat valvoa yrityksen eri prosessien osa-alueita nähtiin osittain uh-

kaavina. Osalla haastateltavista oli vahva tunne, että mittareita käytettäisiin paljon henkilö-

kohtaiseen valvomiseen ja pelko ”kyttäysmentaliteetista” oli havaittavissa. Muutamat haasta-

teltavat kuitenkin tiedostivat ja hyväksyivät, että mittaristo on ensisijaisesti tukemassa te-

hokkuuden kasvattamista ja toimintatapojen parantamista. 

Muutoksesta haastatellessa haastattelumateriaaliin on merkitty, että osalla haastateltavista 

oli havaittavissa selvää muutosvastarintaa. Elekieli, sanojen painotus ja jopa tuohtuneisuus 

oli osassa haastateltavia suurestikin läsnä puhuttaessa muutoksesta ja uudistuksista. Tämä on 

otettava huomioon myöhemmin, kun luomme kehitysehdotuksia ja johtopäätöksiä haastatte-

luiden pohjalta. 

9.2.2 Asiakaspalveluohjelma 

Uusi asiakaspalveluohjelma ICE nousi haastatteluissa suureksi puheenaiheeksi, koska se on jo-

kaisen asiakaspalvelijan pääasiallinen työkalu tällä hetkellä. Ohjelman tarkoitusperä koettiin 

yleisesti erittäin hyvänä ja asiat, joita ICE:llä koitettiin saavuttaa, olivat haastateltavien hen-

kilöiden mielestä hyvin perusteltuja. Kun ohjelma otettiin käyttöön, huomattiin kuitenkin joi-

takin ongelmia, eikä ICE toiminut aivan niin hyvin kuin oli annettu olettaa. Tietyt ohjelmaan 

liittyneet lupaukset eivät pitäneet paikkaansa. Tämä johtui siitä, että kaiken ICE:een liittyvän 

toiminnan arviointi oli, ennen käyttöön ottoa, todella haastavaa.  

Alkukankeuksien jälkeen ICE on kuitenkin koettu hyvänä ja työtä helpottavana ohjelmana. Se 

on suoraviivaistanut toimintaa ja vähentänyt työntekijöiden stressiä. Ohjelman ansioista ei 

tarvitse enää arpoa, kehen ottaa milloinkin yhteyttä eikä tarvitse muistaa kaikkien yhteyshen-

kilöiden sähköpostiosoitteita ulkoa. Ohjelmassa riittää, kun käyttäjä osaa siirtää työtehtävän 
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oikeaan jonoon. Järjestelmällinen ohjelma on selkeä ja sen avulla kaikki tekevät töitä yh-

dessä, riippumatta työtehtävästä.  

Asiakkaan näkökulmasta saattaa tuntua oudolta, kun viestiketjuun ei vastaa aina sama hen-

kilö, vaan viesti menee jonosta ensimmäiselle vapaana olevalle asiakaspalvelijalle. Tällä ta-

voin saadaan kuitenkin nostettua yleistä vastausnopeutta ja asiat saadaan nopeammin selvi-

tettyä. ICE mahdollistaa kuitenkin tämän, sillä kaikki näkevät, mitä asiakkaan kanssa on kes-

kusteltu ja yhteydenpito pysyy selkeänä. Tämä on nykypäiväistä ison organisaation asiakaspal-

velua, kun asiat halutaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti. 

Koulutus ohjelman käyttöön koettiin riittävänä, mutta tiettyihin erikoistapauksiin toivottiin 

lisäopetusta. Myös kertaus tietyin väliajoin vahvistaisi osaamista ja helpottaisi asioiden muis-

tamista. Haastateltavat olivat myös tietoisia tilastoinnista ja seuraamisen lisääntymisestä, 

jotka olivat ennen ICE:n käyttöön ottoa lähes mahdottomia. Tulevaisuudessa ICE:n käytön pi-

täisi vielä globaalisti parantua, kun loputkin Euroopan maat ottavat sen käyttöön. Tällä het-

kellä on vielä joitain maiden välisiä haasteita, kun maat käyttävät eri ohjelmia ja tieto ei vä-

lity suoraan maasta toiseen. 

9.2.3 Toimintatavat  

Haastatteluissa yhdeksi tunteita ja keskustelua herättäväksi teema-alueeksi nousi uudet toi-

mintatavat. Haastatteluissa käsittelimme ja tutkimme toimintatapojen muutoksia sekä asiak-

kaan että työntekijöiden näkökulmasta. Asiakkaalle uusi asiakaspalvelukokonaisuus ja sen tuo-

mat toimintatavat näkyivät pääasiassa yhteydenottoon liittyvissä asioissa. Henkilökohtaiset 

sähköpostit on korvattu yhdellä ainoalla asiakaspalvelun sähköpostiosoitteella, jonka kautta 

kaikki tiedustelut ja tilaukset ovat hoidettavissa. Tätä haastateltavat pitivät yleisesti ottaen 

hyvänä muutoksena, sillä keskitettyä asiakaspalvelua pidettiin pitkällä tähtäimellä parempana 

vaihtoehtona asiakkaalle. Huolta uudessa toimintamallissa asiakkaan näkökulmasta herätti 

henkilökohtaisen palvelun häviäminen ja mahdolliset ruuhkatilanteiden aiheuttamat laatu-

poikkeamat. 

Työntekijöiden näkökulmasta uuden asiakaspalvelukokonaisuuden toimintatavat poikkesivat 

paljolti vanhaan toimintamalliin verratessa. Vanhassa asiakaspalvelussa jokainen asiakaspal-

velija hoiti loppuun aloittamansa työtehtävän, kun nykyään kuka tahansa saattaa jatkaa toi-

sen aloittamaa asiaa, minkä ICE mahdollistaa. Työtehtävien siirtyminen työntekijältä toiselle 

toimii niin Suomessa kuin globaalistikin. Globaali toiminta ja helpottunut yhteydenotto ulko-

maille olikin suuri työtä helpottava muutos. Lukuisista sähköposteista on siirrytty jonosta yksi 

kerrallaan otettaviin tehtäviin, joka oli osalle haastateltavista hyvä muutos henkisen tasapai-

non ja stressin vähentämiseksi. Muutoksen avulla työntekijät kertoivat pystyvänsä keskitty-

mään paremmin juuri asiakaspalveluun, sen sijaan, että tekisivät samalla muita, esimerkiksi 

liikenteenhoitoon liittyviä työtehtäviä.  
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Muutos näkyy lisäksi siinä, että vanhojen tiimien erilaiset tavat toimia on pyritty yhdenmu-

kaistamaan mahdollisimman hyvin. Asiakkaalle lähtevät vastaukset ovat samantyylisiä, oli 

kyse sitten Ranskan vientilähetyksestä tai Viron tuontilähetyksestä. Vastaamiseen on nyt sel-

keät ohjeet ja valmiit pohjat, joita hyödyntämällä saadaan selkeä ja nopea vastaus asiak-

kaalle. Asioita yksinkertaistettiin ja suoraviivaistettiin, jotta palvelun laatu saataisiin mahdol-

lisimman hyväksi. Ylimääräisen epäselvyyden, sekä kiertelyn ja kaartelun poistuminen nähtiin 

yleisesti hyvänä asiana. 

Haastateltavien työntekijöiden mukaan uusi toimintamalli on tuonut myös yleistä piristystä 

vanhaan ja jämähtäneeseen toimintamalliin. Lähes kaikki työntekijät ovat saaneet ICE:n käyt-

töönsä ja sen avulla vaihtelua vanhoihin ja samoihin työtehtäviin. Yleisesti ICE tuo vaihtelua 

asiakaspalveluun sekä liikennetiimeihin, joissa ennen jokainen hoiti täsmälleen samat tehtä-

vät päivästä toiseen. Kun jonosta tulee sattumanvarainen työtehtävä, voi sitä päästä hoita-

maan kuka tahansa ja näin uusien asioiden oppiminen lisääntyy. Kun kaikki pääsevät yhdessä 

hoitamaan samoja työtehtäviä, lisääntyy myös läpinäkyvyys. Toiminta on läpinäkyvämpää 

myös, kun jokainen pääsee seuraamaan kaikkia asiakkaiden viestejä sekä tilastoja, niin Suo-

men sisällä, kuin muualla Euroopassa. Lisäksi kaikkien lähettämät viestit ovat kaikkien nähtä-

villä, eivätkä omissa vanhoissa sähköpostikansioissa.  

Uusi asiakaspalvelumalli on kuitenkin joissakin asioissa aiheuttanut ristiriitaisia tuntemuksia. 

Joidenkin mielestä roolit ovat selkeytyneet, kun taas jotkut näkevät asiat hiukan epäselvinä. 

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että muutosta itse toiminnassa ei juurikaan tapahtunut, aino-

astaan sähköposti vaihtui toiseen ohjelmaan. 

Lähes kaikkien haastateltavien mielestä uusien toimintatapojen koulutus oli ollut hyvää ja 

riittävää. Perehdytys itse asiakaspalveluun ja ohjelman käyttöön koettiin hyvänä sekä uusien, 

että pidempään DHL:llä työskennelleiden parissa. Alkukoulutuksen jälkeen, lisäkoulutusta kai-

vattaisiin kuitenkin haasteellisempiin tehtäviin sekä työnteossa ilmeneviin ja toistuviin kysy-

myksiin. Sekä koulutuksesta, että muutoksen perustelusta annettiin kiitosta esimiehille ja 

kouluttajille. 

9.2.4 Asiakas 

Asiakkaan kokemat muutokset tulivat esiin varsinkin haastatteluissa. Asiakkaalle vastaaminen 

on paikoin ollut hidasta ja joissain tapauksissa vastaaminen on unohtunut kokonaan. Asiakkaat 

arvostavat vastuunkantamista ja sitä, että tehdään mitä luvataan. Asiakkaiden toiveet ja ky-

selyt täytyy hoitaa ammattimaisesti, nopeasti ja rehellisesti. Tärkeää on, että asiakasta ei 

työllistetä vaan asiat hoidetaan kunnolla. Asiakkaalle uusi malli voi tuntua jäykältä. Tämä 

johtuu esimerkiksi siitä, että kyselyihin saattaa vastata aina eri henkilö. Todellisuudessa asia-

kaspalvelu kuitenkin nopeutuu, kun aina on paikalla joku joka vastaa kyselyihin. Jos ennen 

asiakkaan kontaktihenkilö oli esimerkiksi lomalla tai sairaana, eivät muut työntekijät nähneet 
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asiakkaan kanssa käytyä keskustelua, eivätkä näin ollen tienneet, mikä oli asiakkaan tarve mi-

näkin hetkenä. Isossa yrityksessä uusi toimintamalli toimii hyvin, mutta kun asiakkaat ovat 

tottuneet tietynlaiseen palveluun, täytyy myös yrityksen muuttaa toimintaansa pikkuhiljaa ja 

tiettyjä asioita soveltaen. 

Kiireellisten asioiden hoitamisesta annettiin haastatteluissa palautetta, koska ne eivät pomp-

paa millään tavoin esiin. Oikeanlainen resursointi auttaa tähän, sillä silloin jonot eivät pääse 

muodostumaan pitkiksi ja myös kiireelliset asiat saadaan hoidettua nopeasti. 

Asiakkaat kokivat entisen toimintamallin toimivaksi, mutta uuden mallin ajatuksena onkin 

enemmän sisäisten prosessien parantaminen kuin asiakkaan suuntaan tapahtuvat näkyvät 

muutokset. Asiakaspalvelun laatu paranee kuitenkin samalla kuin sisäisiä prosesseja uusitaan 

ja parannetaan. On paljon asiakkaita, joille muutos ei näy mitenkään, mutta tulevaisuudessa 

uuden asiakaspalvelun vielä kehittyessä asiakkaat huomaavat luultavasti nopeutumisen. 

9.3 Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus 

Alun perin tarkoituksenamme oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely omin voimin. Suunnitte-

limme lyhyttä, noin 5-10 kysymyksen kyselypohjaa, joka voitaisiin DHL Freight (Finland) Oy:n 

luvalla lähettää potentiaalisille vastaaville asiakkaille. Kyselyn tarkoituksena oli saada asia-

kasnäkökulmaa opinnäytetyöhön ja tiedon oli tarkoitus tukea haastatteluista saatuja päätel-

miä. Kyselyn pääasiallisena painopisteenä pidimme uuden asiakaspalvelukokonaisuuden tä-

hänastista onnistumista ja muutoksen aiheuttamien tunteiden tutkimista. 

Saimme kuitenkin tietää, että DHL Freight (Finland) Oy on toteuttamassa omaa asiakastyyty-

väisyyskyselyään, jonka aihealueet ja laajuus vastasivat omia suunnittelemiamme kriteerejä. 

Sovimme työelämän edustajan kanssa, että saisimme haltuun DHL Freight (Finland) Oy:n tuot-

taman kyselyn, sen tulokset ja niistä johdetut kehitysehdotukset. Tämä mahdollisti meille 

laadukkaamman asiakaspohjaisen tiedon saamisen ja lisäksi saimme enemmän aikaa analy-

soida asiakkaiden kommentteja. 

DHL toteuttama asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin yhteensä 618 asiakkaan sähköpostiosoit-

teeseen ja vastaajia oli yhteensä 73 kappaletta. Vastausprosentti oli siis noin 11,8%. Asiak-

kaita motivoitiin vastaamaan lupaamalla 20 ensimmäiselle vastaajalle elokuvaliput. Kysely si-

sälsi viisi monivalintakysymystä, joista neljään pystyi lisäksi jättämään lisämaininnan kom-

menttikenttään. Saatetietona ennen kyselyä oli selvitys siitä, kuinka DHL Freight (Finland) Oy 

oli lanseerannut uuden asiakaspalvelukokonaisuutensa vuoden 2018 lopussa ja halusi tietää, 

miten muutos oli koettu ja miten asiakaspalvelua voisi vielä kehittää. Kysely oli tehty mahdol-

lisimman helpoksi ja nopeaksi vastaajalle, joka on hyvä tapa toteuttaa tämänkaltainen kysely, 

jos halutaan saada riittävä määrä vastaajia johtopäätösten tekemiseksi.  
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9.4 Asiakastyytyväisyyskyselyn analysointi 

Asiakastyytyväisyyskysely sisälsi viisi kysymystä, joiden päätarkoituksena oli selvittää muutok-

sen näkyvyys, sekä antaa asiakkaille mahdollisuus kehittää DHL Freight (Finland) Oy:n toimin-

taa. Uuden asiakaspalvelukokonaisuuden oli tarkoitus olla asiakkaalle lähes näkymätön ja 

asiakaspalvelukyselyn alussa kysyttiinkin, olivatko asiakkaat huomanneet uutta kokonaisuutta 

tai havainneet muutoksia sen käyttöönoton aikana. Lisäksi haluttiin tietää, miten asiakas oli 

saanut tietää muutoksesta ja miten muutos oli asiakkaalle näkynyt. 

Vastaajista 41 prosenttia oli tietoinen muutoksesta, jo ennen sen tapahtumista. Suurin osa 

näistä oli saanut tiedon joko sähköpostitse tai yhteyshenkilön kertomana. Tämä vaikutti myös 

siihen, kuinka moni oli havainnut uuden järjestelmän käyttöönoton, sillä 42 vastaajaa 73:sta 

oli havainnut muutoksen. Suurin osa muutoksen huomanneista ei kuitenkaan osannut sanoa, 

miten muutos oli vaikuttanut toimintaan. Heidän mielestään muutos ei ollut vaikuttanut pa-

rempaan eikä huonompaan suuntaan. Vastaajat, jotka olivat havainneet muutosta johonkin 

suuntaan, eivät olleet täysin yksimielisiä siitä, miten muutos oli heille näkynyt. Näistä vastaa-

jista kuitenkin yli puolet kertoi muutoksen tuovan parempaa ja nopeampaa palvelua. Tulokset 

havainnollistetaan prosentteina kuviossa 12. Positiivista palautetta tuli varsinkin vastaus- ja 

tilausten käsittelynopeudesta, automaattivastauksista sekä tilausten seurantalinkeistä. Lisäksi 

asiakaspalveluun oltiin yleisesti tyytyväisiä. Samaan aikaan palveluun tyytymättömät vastaa-

jat kritisoivat juurikin vastausnopeutta ja palvelumallin muutosta. Tyytymättömyys uuteen 

palvelumalliin johtui siitä, että henkilökohtaisten asiakaspalvelijoiden sijasta asiakkaille oli 

nyt yksi yhteinen asiakaspalvelukanava, jolloin osa koki, että tämä oli huonontanut palvelun 

laatua.  

 

 

Kuvio 12: Muutoksen havaitseminen 
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Eriävien vastausten ymmärtämisessä käytimme hyväksi Hokkasen ja Karhusen (2014) aikaisem-

min käsiteltyä teoriaa siitä, miten asiakas määrittää palvelun laadun. Tulimme siihen tulok-

seen, että kyselyyn vastanneet asiakkaat olivat jakautuneet kahteen eri segmenttiin. Muutok-

sen positiivisesti nähneet asiakkaat edustivat kohderyhmää, joka koki uuden järjestelmän 

tuoman automatiikan ja nopeuden tuottavan heille paremmin arvoa. Palvelun laatukäsitys pa-

rani näiden henkilöiden silmissä. Negatiivista palautetta antaneessa kohderyhmässä taas ar-

vostettiin enemmän saman henkilön kanssa asiointia ja he kokivat, että uusi asiakaspalveluko-

konaisuus ei tue heidän arvostamiaan asioita. Näiden henkilöiden silmissä palvelun laadun 

taso laski. On siis selvää, että segmenttien erilaiset käsitykset hyvästä laadusta ovat syy, 

miksi vastaukset olivat niin ristiriitaisia muutoksesta puhuttaessa. 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin luvussa 4.1.3, muutoksen alussa palvelun taso useimmiten 

heikkenee. Muutoksen tuomat uudet toimitavat ja niiden oppiminen vaikuttavat hetkellisesti 

palvelun laatuun ja tämä näkyy suoraan myös asiakkaille. DHL Freight (Finland) Oy:lla tilanne 

on samankaltainen ja uusi asiakaspalvelukokonaisuus on varmasti hetkellisesti laskenut palve-

lun laatua. Tärkeintä on jatkuva kehitys ja toiminnan parantaminen asiakaspalautteen poh-

jalta, jota DHL Freight (Finland) Oy onkin tämän kyselyn avulla lähtenyt toteuttamaan (Fisk 

2018). On myös mainittavan arvoista, että 42 prosenttia vastaajista eli 31 vastaajaa ei havain-

nut uuden järjestelmän aiheuttamia muutoksia käyttöönoton jälkeen. Tämä on merkki siitä, 

että palvelun taso ei muutosvaiheessa ole niin merkittävästi muuttunut, että se olisi kaikille 

asiakkaille välittynyt.  

Asiakastyytyväisyyskysely oli mielestämme selkeä ja hyvin toteutettu kokonaisuus. Kysymyksiä 

oli vain muutama, jotta mahdollisimman moni ehtisi vastaamaan kyselyyn ja vastanneiden 

mielenkiinto säilyisi kyselyn looppuun saakka. Kyselyllä saatiin selville tämän hetkinen tilanne 

ja annettiin asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toimintaan. Tämä on myös hyvää 

epäsuoraa mainontaa asiakkaille siitä, että heidän mielipiteillään on väliä ja heidän laatuvaa-

timuksiaan arvostetaan. Yhteenvetona asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista voidaan sanoa, 

että yleisesti ottaen positiivista ja hyvää palautetta oli enemmän kuin huonoa. Asiakaspalve-

luun ja asiakaspalvelijoihin oltiin selkeästi tyytyväisiä ja uuden järjestelmän tuomat toimin-

not miellyttivät suurta osaa vastaajista. Tärkeää DHL Freight (Finland) Oy:lle on tehdä johto-

päätökset asiakkaiden antamasta palautteesta ja tehdä suunnitelma korjaavista liikkeistä hy-

vän laadun takamiseksi, koska hyvän ja riittävän laadun voi määrittää ainoastaan asiakas (Yli-

koski 2001, 118). 

9.5 Havainnoinnin toteutus 

Havainnointia suoritettiin sekä aktiivisesti, että passiivisesti ja havainnointi oli läsnä koko 

opinnäytetyön suorittamisen ajan. Havainnoinnin tarkoituksena oli aluksi saada yleiskuva yri-

tyksen toiminnan tilasta sekä yleisestä tyytyväisyydestä. Havainnointia käytettiin myös apuna 
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tutkimustulosten tukemisessa tai niiden mitätöimisessä. Havainnoinnin avulla kyettiin päätte-

lemään kuinka paljon esimerkiksi haastatteluiden ja saatujen palautteiden takana oli faktaa 

ja kuinka paljon asioissa painottui oma henkilökohtainen mielipide asiasta. Alun perin tarkoi-

tuksena oli suorittaa havainnointia systemaattisesti työpaikalla sekä haastatteluissa ja koota 

näistä tiedoista merkittävä määrä muistiinpanoja. Systemaattinen tarkkailu toteutui pääasi-

assa hyvin ja tutkimusta edistävää tietoa saatiin kerättyä runsaasti. Tämän lisäksi oli myös sa-

tunnaista havainnointia, jossa muistiinpanojen kirjaaminen oli vähäisempää. 

Aktiivista havainnointia pystyttiin järjestämään työnteon ohella, itse töitä tehdessä. Aktiivista 

havainnointia voitiin käyttää, kun olimme asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa, sekä sisäi-

sissä keskusteluissa, varsinkin silloin kun keskustelu käytiin ICE:n kautta. Aktiivisella havain-

noinnilla pääsimme vertailemaan asiakkaiden antamia mielipidekyselyn vastauksia asiakkaiden 

oikeisiin mielipiteisiin. Lisäksi pystyimme tarkastelemaan työntekijöiden taitoja käytännössä 

asiakaspalvelussa ja uuden ICE-ohjelman käytössä. Näitä tietoja pystyimme vertaamaan sii-

hen, mitä työntekijät itse kertoivat taidoistaan. Aktiivisella havainnoinnilla nähtiin miten asi-

akkaat ja työntekijät reagoivat muutokseen ja miten uudet toimintatavat vaikuttavat työnte-

koon.  

Passiivista havainnointia suoritettiin haastattelutilanteissa ja yleisesti tarkkailemalla asiakas-

palvelua. Passiivinen tarkkailu pyrittiin suorittamaan niin, että se olisi huomaamatonta, jotta 

se ei vaikuttaisi työntekijöiden työskentelyyn ja toimintaan. Tällöin saatiin paremmin selville 

asioita, joita ihmiset eivät halunneet sanoa ääneen haastatteluissa. Passiivisessa havainnoin-

nissa pystyttiin myös näkemään toimivatko kaikki oikeasti niin kuin he kertoivat toimivansa. 

Haastatteluissa pystyimme myös arvioimaan vastausten todenperäisyyttä havainnoimalla haas-

tateltavan henkilön ilmeitä ja reaktioita vastausten aikana. Lisäksi ilmapiiri haastattelun ai-

kana vaikutti siihen, miten johtopäätöksiä luotiin. Jos havainnoitiin, että haastateltava hen-

kilö oli erityisen kriittinen tai passiivinen tietyn asian suhteen, voitiin päätellä, että haasta-

teltavan vastukset saattoivat olla liioiteltuja tai vähäteltyjä. 

Havainnoinnissa selvisi, että varsinkin ICE:n käyttötaito ja oppimishalu olivat hieman arvioitua 

vähäisempiä. ICE:n uusista ominaisuuksista annettiin paljon positiivista palautetta ja käytön 

suhteen haastateltavat olivat yleisesti tyytyväisiä omaan osaamiseensa, mutta havainnoinnissa 

huomasimme ristiriitoja näissä asioissa. Mielipiteet omista taidoista eivät aina vastanneet 

meidän käsitystämme riittävästä osaamisesta. Pidemmällä aikavälillä huomasimme, kuinka 

myös mielipiteet uudesta asiakaspalvelumallista ja -ohjelmasta vaihtelivat. Välillä yleinen pa-

laute oli hyvää, kun välillä taas kaikkea haukuttiin. Havainnoinnista saatiin lisäksi tietoa, jota 

ei haluttu tai uskallettu sanoa. Tätä niin sanottua hiljaista tietoa pystyimme käyttämään kehi-

tysehdotuksia pohtiessamme. Yleisesti kommentit ovat kuitenkin menneet koko ajan positiivi-

sempaan suuntaan. Pääasiassa havainnointi tuki ja vahvisti haastatteluiden tuloksia ja 
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näimme käytännössä, mitä haastateltavat tarkoittivat vastauksillaan. Uskomme, että havain-

nointi auttoi todellisemman kokonaiskuvan saamisessa ja sitä kautta parempiin ja todenmu-

kaisempiin kehitysehdotuksiin. 

10 Tutkimuksen tulokset ja kehitysehdotukset 

Tutkimme DHL Freight (Finland) Oy:n uutta asiakaspalvelukokonaisuutta ja yritimme löytää 

siihen liittyviä kehitysehdotuksia. Ennen tutkimusta hankimme tarvittavaa teoriatietoa asia-

kaspalveluun ja muutokseen liittyen, koska nämä kaksi aihetta olivat suuresti läsnä DHL 

Freight (Finland) Oy:n uudessa asiakaspalvelukokonaisuudessa. Mittareita hyödynsimme yri-

tyksen kokonaiskuvaa muodostaessamme sekä uusia kehitysehdotuksia pohtiessamme. Suurin 

osa kehitysehdotuksiin johtaneista tiedoista pohjautuu kuitenkin kolmeen päätutkimusta-

paamme: haastatteluihin, asiakastyytyväisyyskyselyyn ja havainnointiin. Kaiken tämän avulla 

uskomme muodostaneemme realistisen kokonaiskuvan yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta, 

sekä mahdollisista menetelmistä, jotka voivat parantaa toimintaa. 

Heti työn tutkimisvaiheen alussa DHL Freight (Finland) Oy ja sen henkilöstö osoittautuivat 

avoimiksi ja auttavaisiksi. Saimme sovittua teemahaastattelut ilman ongelmia ja työntekijät 

pystyivät sovittamaan ne aikatauluihinsa. Saimme myös esimiestason henkilöiltä haastatte-

luja, materiaalia sekä apua kaikkiin meitä askarruttaviin kysymyksiin. Henkilöstö oli helposti 

lähestyttävissä ja he tukivat työskentelyämme koko opinnäytetyön ajan. Vaikka uuden asia-

kaspalvelukokonaisuuden tuomat muutokset työllistivät henkilöstöä ja koko organisaatiota, 

koimme kuitenkin koko ajan, että tekemämme tutkimustyö oli arvostettua ja kiinnostus sen 

etenemistä kohtaan säilyi koko sen työstämisen ajan.  

Kaikki tämän luvun kehitys- ja parannusehdotukset on luotu PDCA-ympyrän mukaista jatkuvan 

kehityksen filosofiaa hyödyntäen, jota käsiteltiin luvussa 7.3. Koska muutoksen on tarkoitus 

olla jatkuvaa ja osana yrityksen jokapäiväistä arkea, on loogista, että kehityksessä noudate-

taan samankaltaista toimintafilosofiaa. PDCA-ympyrän on tarkoitus olla helppo tapa tuottaa 

jatkuvaa kehitystä ja kehittää itsekriittisesti yrityksen toimintaa. Kun usein yrityksissä odote-

taan muutoksia nopeasti ja näkyvästi, mielestämme on tärkeämpää keskittyä siihen, että ke-

hityksen jatkuvuus saadaan tuotua yrityksen normeihin. PDCA-ympyrää tai vastaavanlaisen 

työkalun käyttöä voidaan mielestämme hyödyntää DHL Freight (Finland) Oy:n kehitystyössä 

esimerkiksi Taulukossa 1 mainitulla tavalla. 
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Taulukko 1: PDCA-ympyrän hyödyntäminen kehitysehdotusten implementoinnissa 

Taulukossa 1 ensimmäinen kohta on suunnittelu. Mielestämme tämä on tärkein kohta minkä 

tahansa kehitysprosessin onnistumisen kannalta. Suunnittelussa on ensinnäkin tärkeää kerätä 

eri tietolähteitä käyttäen mahdolliset kehityskohteet johonkin kokonaisuuteen, missä kaikkia 

kehitystä kaipaavia kohteita voidaan vertailla. Eri tietolähteitä voivat olla esimerkiksi tämä 

opinnäytetyö, asiakkaat, asiakaspalvelijat, asiantuntijat tai mittareista saatu tieto. Tämän 

jälkeen vuorossa on toteutusvaihe, johon mielestämme kuuluu aktiivinen toteutus ja toimin-

nan valvonta. Tarvittaessa suunnitelmaa voi vielä muuttaa toteutusvaiheessa, mutta päämää-

rän pitää pysyä selkeänä. Kolmannessa vaiheessa eli tarkistusvaiheessa olisi syytä pureutua 

toteutusvaiheessa ilmenneisiin ongelmiin tai tarvittaessa löytää lisää parannettavaa kehitys-

kohteesta. Neljännessä vaiheessa eli korjausvaiheessa on tärkeää katsoa muutosprosessia 

kriittisesti ja implementoida kehitystyössä onnistuneet muutoksen osat. Epäonnistumiset tai 

lisää kehitystyötä vaativat kohdat tuodaan jälleen alkuun suunnitteluvaiheeseen. Uskomme, 

että tämän mallin mukaista kehitystoimintaa hyödyntämällä DHL Freight (Finland) Oy saa suu-

rimman hyödyn tämän opinnäytetyön avulla löydetyitä kehityskohdista. 

Haastatteluista, asiakastyytyväisyyskyselystä ja havainnoinnista saamamme tiedon perusteella 

pystyimme muodostamaan kattavan käsityksen DHL Freight (Finland) Oy:n nykytilasta. Analyy-

simme mukaan DHL Freight (Finland) Oy:ssa muutosprosessia on lähdetty toteuttamaan hyvin, 

mutta itse muutos on mielestämme vielä kesken. Koemme että varsinkin henkilökohtaisella 

tasolla kaikki eivät vielä ole hyväksyneet muutosta, sen tuomia uusia toimintatapoja, eivätkä 

ole täysin valmiita uskomaan muutoksen onnistumiseen. Varsinkin uusi asiakaspalveluohjelma 

jakaa mielipiteitä rajusti. Osa kokee ICE:n todella hyödylliseksi ja helpottavaksi, kun taas osa 

ei halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Koemme, että on ehdottoman tärkeää saada 
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muutosprosessi käsiteltyä kaikkien työntekijöiden kanssa, ennen kuin asiakaspalvelukokonai-

suutta voidaan lähteä prosessina kehittämään. Usko muutokseen, sen onnistumiseen ja siihen, 

että muutos on välttämätön tulevaisuuden jatkuvuuden kannalta, on saatettava kaikkien tie-

toisuuteen ja saamaan heidät sitoutumaan muutokseen kokonaisvaltaisesti. 

Kuten luvussa 5.1.3 mainittiin, esimiesten rooli muutoksen onnistumisen kannalta on tärkeää. 

Esimiesten täytyy tunnistaa oma vastuunsa, roolinsa sekä tärkeytensä muutoksen onnistumi-

sen kannalta. Kun esimiehen toiminta ja tekeminen muutoksen aikana on selkeää ja johdon-

mukaista, on myös työntekijöiden helpompi lähteä mukaan muutokseen. Jos esimiehet eivät 

ole motivoituneita, eivätkä kannusta työntekijöitä tarpeeksi, on vaarana, että työntekijät pa-

laavat vanhoihin toimintatapoihin. Osastojen sisällä on tärkeä painottaa uusia muutoksen tuo-

mia asioita ja kertoa, miten ne parantavat nykyisiä prosesseja. Kun työntekijät tietävät tar-

kasti, mihin uudistuksilla pyritään, on helpompi päästä yli muutoksen alun haasteista. Esimie-

het voivat kertoa työntekijöille, miten muutos on tilastojen valossa edennyt koko organisaa-

tiossa ja omalla osastolla, jolloin nähdään konkreettisesti muutoksen tuomat hyödyt. Mieles-

tämme tilastojen lisäksi esimiesten on hyvä esitellä muutokseen liittyviä uusia parannusehdo-

tuksia ja ottaa huomioon työntekijöiden mielipiteitä. Uskomme, että esimiesten panos muu-

toksen onnistumisen kannalta on korvaamaton. Esimiesten täytyy toimia esimerkkinä työnteki-

jöille. (Ilmarinen 2014.) 

Kun organisaation koko henkilöstö on saatu muutokseen mukaan ja usko sen onnistumiseen on 

vahva, voidaan keskittyä muihin havaitsemiimme kehitysmahdollisuuksiin. Haastattelujen ja 

havainnoin pohjalta havaitsimme, että osa työntekijöistä ei aina tiennyt, mitkä työtehtävät 

kuuluvat kenellekin ja kuinka missäkin tilanteessa voi joustaa. Mielestämme näiden asioiden 

selkeyttämiseen on tärkeä panostaa, sillä tieto omista vastuualueista ja omista työtehtävistä 

lisää osaamista ja tuo varmuutta työn tekemiseen. Tämän lisäksi ei mene turhaa aikaa, kun 

mietitään sitä, kuka tietyn työtehtävän tekee. Kun omat ja eri osastojen työtehtävät ovat sel-

villä voidaan koko organisaatiossa yhdenmukaistaa toimintamalleja. Toimintamallien ollessa 

yhdenmukaiset koko organisaatiossa, voidaan kaikkia asiakkaitakin palvella tasalaatuisesti. 

Saimme myös tiedottamisesta ristiriitaisia tuloksia. Osa työntekijöistä kertoi, että tiedottami-

nen on vaihtelevaa, eikä kaikkia tärkeitä asioita aina jaeta työntekijöille tarpeeksi nopeasti ja 

selvästi. Tiedottamiseen kuuluu myös muutokseen johtaneiden syiden perustelu sekä tieto 

asioista, joiden takia muutos on ollut välttämätön. Nämä asiat helpottavat hyväksymään muu-

toksen ja auttavat sitoutumaan siihen. Havaitsimme lisäksi, että DHL Freight (Finland) Oy:n 

sisäisessä tiedottamisessa käytetään paljon lyhenteitä, joiden merkityksestä ei aina ollut 

täyttä varmuutta. Tiedottamisen selkeyttä lisäisi mielestämme turhien ja epäselvien lyhentei-

den pois jättäminen tai selkeyttäminen. Vaikka lyhenteet ovat tyylikkäitä ja saattavat luoda 



 61 
 

 

ammattimaisen kuvan, on mielestämme tärkeämpää, että kaikki ymmärtävät mistä on kysy-

mys. Tutkimuksen aikana selvisi, että useat viestien vastaanottajat eivät tienneet lyhenteiden 

merkitystä, vaikka niiden sisältö oli heidän vastuullaan. 

Uuteen asiakaspalveluun kuului isona osana uusi asiakaspalveluohjelmisto ICE. ICE on ohjel-

mana kunnianhimoinen ja se tähtää toiminnallaan antamaan DHL Freight (Finland) Oy:lle kil-

pailuedun juuri asiakaspalvelun saralla. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme luvussa 9.2.2, ICE 

on ohjelmana vielä melko uusi tuttavuus. Ennen Suomea ICE oli otettu käyttöön muutamassa 

maassa, kuten Tanskassa ja Italiassa. Täten on ymmärrettävää, että ohjelmasta löytyy vielä 

asioita, joissa on mahdollista kehittyä. Haastatteluja ja asiakastyytyväisyyskyselyä hyödyn-

täen tulimme siihen tulokseen, että ICE:n hyödyt ovat varsinkin sen suoraviivaisuus, vastaus-

varmuus ja globaalit toimintamahdollisuudet sekä yhtenäisemmät toimintatavat.  

Kun asiakaspalveluun tai itse ICE:een liittyviä kehityskohtia ilmenee, on tärkeää, että ne ote-

taan oikeasti huomioon. Tämä on myös hyvä kertoa ja todistaa työntekijöille näyttämällä, 

mitä niiden eteen on tehty tai näyttämällä työntekijöille sähköposteja siitä, että kehitysehdo-

tukset on välitetty eteenpäin. Työntekijöiden sitoutuminen muutokseen lisääntyy, kun he nä-

kevät, että mielipiteet ja ehdotukset oikeasti huomioidaan.  

Huomasimme, että ICE:ssä on muutamia ohjelmapohjaisia kehityskohteita, joita parantamalla 

palvelu voitaisiin saada vielä seuraavalle tasolle. Kiireelliset työtehtävät pitäisi saada erottu-

maan paremmin massasta, jotta ne saataisiin nopeammin hoidettua. Ohjelman pitäisi lisäksi 

tunnistaa asiakkaat automaattisesti, mutta tällä hetkellä tämä toiminto ei toimi luotettavasti, 

joka taas hidastaa ja vaikeuttaa työntekoa. Vaikka nämä äsken mainitut asiat ovat tärkeitä, 

on niitä hyvä käsitellä isompana kokonaisuutena, eikä yksittäisinä tapauksina. Tärkeämpää on 

keskittyä siihen, että ohjelmapohjaiset ongelmat tiedetään ja niistä viestitään työntekijöille. 

Niin kuin aiemmin mainitsimme, on tärkeää näyttää, miten ongelmakohtiin on reagoitu ja mi-

ten niiden kehitysehdotukset on laitettu eteenpäin. Uusien kehitysehdotusten toimeenpane-

minen voi ottaa aikansa, mutta on tärkeää, että työntekijät huomaavat, että heitä kuunnel-

laan.  

Mielestämme ICE:ssä on paljon ominaisuuksia, joita ei käyttäjätaitojen puutteesta johtuen 

käytetä tai niitä käytetään väärin. ICE:n käytön jatkuva kertaaminen ja opettelu onkin tär-

keää, jotta kaikki työntekijät osaisivat käyttää ohjelmaa tarpeeksi hyvin ja asiakkaille näkyvä 

palvelu olisi tasalaatuista. Oppiminen on helpompaa kun on hyväksytty, että muutos ja uusi 

ohjelma ovat hyviä asioita, eikä niitä koeta työtä hankaloittaviksi asioiksi. 

Ylläolevien asioiden lisäksi haluamme vielä painottaa puhtaasti asiakaspalveluun liittyviä tut-

kimustuloksia ja kehityskohtia. DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalvelussa yksi tärkeimmistä 

asioista on työntekijöiden motivaatio ja innokkuus palvella asiakkaita mahdollisimman tehok-
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kaasti. Tähän kuuluu suurena osana asiakkaan tarpeiden täyttäminen ja odotusten ylittämi-

nen. Tähän päästään sillä, että panostetaan asiakkaille lähetettäviin vastauksiin ja varmiste-

taan, että ne ovat paikkaansa pitäviä. Asiakkaalle kerrotaan kaikki tarpeelliset asiat, jopa ne, 

joita asiakas ei odota saavansa. Tällä tavoin varmistetaan, että asiakkaan ei itse tarvitse ky-

sellä kuljetukseen liittyviä yksityiskohtia.  

Asiakaspalveluosasto on myös uudistunut monella uudella työntekijällä, joilla on innokkuutta 

ja halua palvella asiakkaita. Uudet asiakaspalvelijat ovat myös tuoneet uusia näkökulmia ja 

ajatuksia DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalveluun, joita hyödyntämällä palvelun tasoa 

saadaan vielä nostettua. Esimiestasolla on tärkeää kuunnella avoimesti uusien työntekijöiden 

parannusehdotuksia heti, kun he ovat tulleet uuteen työhönsä, ennen kuin he tottuvat yrityk-

sen tapoihin. Uusia, esimerkiksi tuntipalkkaisia, asiakaspalvelijoita voidaan vieläkin palkata 

lisää, kun ICE:n tilastoista on mahdollisuus seurata, milloin asiakaspalvelijoita tarvitaan eni-

ten. ICE:n tilastoista nähdään myös, miten asiakaspalvelijoita kannattaa resursoida eri työteh-

täviin minäkin päivänä ja mihinkin kellon aikaan. Resurssointi on kaikin puolin helpompaa, 

kun asiakaspalveluohjelmasta nähdään kaikki tärkeä tieto palveluprosesseihin liittyen. Resur-

sointia pystytään vielä kehittämään, kun ICE:stä saadaan pidemmän aikavälin tietoja ja työn-

tekijöiden työtavat ja -nopeus ovat vakiintuneet.  

Työtapojen ja työskentelynopeuden vakiinnuttamista edesauttaa riittävä koulutus. Haastatte-

luissa ilmeni, että varsinkin uudemmat henkilöt olisivat kaivanneet enemmän koulutusta uu-

siin asioihin. Koulutusta voidaan toteuttaa monella tapaa, eikä siihen tarvita suurta ajallista 

tai rahallista uhrausta. Parhaiten oppii itse tekemällä ja toisen neuvoessa. Kun koulutus on 

onnistunutta, ovat työntekijät kykeneväisempiä tekemään eri työtehtäviä.  Kykenevät työnte-

kijät ovat myös tehokkaampia ja pitkässä juoksussa yritys säästää resursointikustannuksissa. 

Hyvin koulutettu työntekijä on kaikin tavoin hyödyllinen myös asiakkaalle, sillä kykenevä 

työntekijä ottaa myös haastavammat asiat haltuunsa eikä välttele niitä. Kun työntekijä osaa 

hoitaa työtehtävänsä kunnolla, säästyy asiakas turhalta pallottelulta ja saa nopeamman vas-

tauksen. Tämän kaltaista ratkaisuvalmiutta toivottiin myös esimiesten suunnalta. Nyt, kun 

uusi asiakaspalvelumalli on ollut hetken toiminnassa ja suurimmalle osalle asiakaspalvelijoista 

siitä on tullut jo toimiva arkinen rutiini, voitaisiin lisäkoulutuksessa syventyä tarkemmin eri 

osastojen toimintaan sekä kuljetuksien hoitamiseen, jolloin asiakaspalvelijoille saataisiin lisää 

ratkaisuvalmiutta. 

DHL Freight (Finland) Oy:n uusi asiakaspalvelukokonaisuus on toteutettu asiakaslähtöisesti, 

jonka takia asiakkuuksien hallintaan on syytä pureutua CRM-järjestelmää hyödyntäen. ICE-

asiakaspalveluohjelma sisältää CRM-järjestelmän, jonka kehitykseen voitaisiin mielestämme 

vielä panostaa. CRM-järjestelmän kehitys alkaa asiakkaiden tarpeiden tunnistuksella. Asiak-

kaiden tarpeita on tutkimuksen aikana tunnistettu lähtökohtaisesti asiakastyytyväisyysky-
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selyllä, mutta myös havainnot ja haastattelut ovat antaneet tietoa asiakkaiden tarpeista. Suu-

rimpana tarpeena on tiedon saannin nopeus ja paikkansapitävyys. DHL Freight (Finland) Oy:n 

laatustandardin mukaisesti kaikkia pyritään palvelemaan yhtä laadukkaasti sekä tasaisesti, 

jolloin segmentointi jää vähäisemmäksi. Joillekin avainasiakkuuksille on kuitenkin nimetty 

asiakaspalvelu, joka myös kulkee ICE:n kautta. Nämä asiakkaiden tarpeet sekä laadun tasai-

suus saadaan järjestettyä resursoimalla oikea määrä työntekijöitä oikeisiin tehtäviin oikeaan 

aikaan. Tätä tilastoa pystytään ja täytyy tarkkailla ICE:n tilastoista. 

Parantamiseen liittyvä toimintasuunnitelma täytyy esittää kaikille siihen liittyville työnteki-

jöille, jottei tule epäselvyyttä, miksi näin tehdään. Kun asiakaspalveluaprosessia muutetaan, 

sitä pitää valvoa ja arvioida. Arviointi onnistuu niin ikään ICE:n tilastoista sekä uudelleen jär-

jestettävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Jos arvioinnin jälkeen nähdään, että muutokset 

ovat vaikuttaneet prosessiin positiivisesti, voidaan muutoksiin olla tyytyväisiä. Jos muutoksia 

ei ole havaittu tai tulokset ovat menneet huonompaan suuntaan, täytyy pohtia, missä on 

menty vikaan. CRM-järjestelmän avulla kyetään havainnollistamaan ja palvelemaan kaikkia 

asiakkaita paremmin. CRM-järjestelmän toimivuuden takaamiseksi asiakastietojen pitää kui-

tenkin olla jatkuvasti ajantasalla. Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadulla asiakastiedolla tai re-

kisterin säännöllisellä päivittämisellä pystytään asiakastiedot pitämään jatkuvasti ajan ta-

salla. 

CRM-järjestelmää voidaan kehittää esimerkiksi vastausnopeuksien osalta, sillä ne nousivat 

esille asiakastyytyväisyyskyselyssä. Osa asiakkaista kertoi, että he tarvitsevat nopeampia vas-

tauksia kiireellisiin viesteihin. CRM-järjestelmää hyödyntäen asiakkaiden viestit voidaan sisäl-

lön perusteella segmentoida ryhmiin, jotka vaativat nopeita vastauksia ja niihin, jotka eivät 

vaadi. Esimerkiksi laskutukseen liittyvät kyselyt eivät yleensä tarvitse niin nopeita vastauksia 

kuin lastaus- tai toimitusosoitteen muutokset. Kun eri tyyliset asiat on saatu eroteltua toisis-

taan, kuvataan konkreettinen toimintasuunnitelma. Tässä tapauksessa pureudutaan ICE-ohjel-

man mahdollisuuksiin ja jaotellaan sen avulla asiakkaiden viestit niin, että tietyn kategorian 

viestit nousevat käsittelyyn suuremmalla prioriteetilla kuin toisten. Tämä ei tarkoita muiden 

kategorioiden viestien vähättelyä, vaan tarkoitus on hoitaa kaikki kanssakäyminen asiakkaiden 

kanssa yhtä hyvin ja jopa paremmin kuin ennen, mutta toisessa järjestyksessä. Alempaan 

prioriteettiin voidaan sijoittaa asiakkaiden viestit, jotka eivät ole kiireellisiä ja joihin voidaan 

vastata myöhemmin.  

Kun toimintasuunnitelma on kuvattu, määritellään siihen tarvittavat resurssit, palveluaste ja 

toimintatavat. Resursseihin tarvitaan IT-henkilöt, jotka säätävät ICE-ohjelman niin, että se 

tunnistaa asiakkaiden viestit ja jakaa ne kategorioihin sisällön perusteella. Kokonaisuuden 

palveluaste on kuitenkin pidettävä riittävällä tasolla, eikä priorisointi saa vaikuttaa minkään 

asiakkaan vaatimaan laatuun. Asiakaspalvelun toimintatavat pysyvät käytännössä samoina, 

koska heidän työhönsä ei vaikuta se, mitä ICE-ohjelman ”jonoista” nousee työstettäväksi. 
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Suunnitelman käyttöönoton tulokset nähdään seuraavassa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Tulok-

siin voidaan olla tyytyväisiä, jos vastausnopeudesta saadaan selvästi enemmän positiivista 

mainintaa kuin edellisessä kyselyssä. 

Jos asiakastyytyväisyyskyselyssä ei ole eroa edelliseen kyselyyn verrattaessa tai erot ovat pie-

niä, on mahdollista toteuttaa suunnitelma uudelleen. Uudessa suunnitelmassa vastausno-

peutta voidaan yrittää parantaa myös jollakin toisella tavalla, esimerkiksi resurssoinnin lisää-

misellä tai priorisoinnin painotuksella eri asiakkaisiin eikä viestien sisältöön. Uusi suunnitelma 

voidaan toteuttaa myös jostain muusta kohteesta kuin vastausnopeudesta, riippuen asiakas-

tyytyväisyyskyselyn tuloksista. Kokonaisuudessaan CRM-järjestelmän kehitystä havainnolliste-

taan kuviossa 13. Tässä tapauksessa CRM-järjestelmän kehitys alkaa ja päättyy asiakastyyty-

väisyyskyselyyn. 

 

Kuvio 13: Asiakastyytyväisyyskyselyn hyödyntäminen CRM-järjestelmän kehittämisessä 

Mielestämme näiden kehitysehdotusten valossa DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalvelun tu-

levaisuuden tehtävät ovat selkeät. Koko henkilöstön sitouttaminen muutokseen ja uskon vala-

minen uuden toimintamallin paremmuuteen on mielestämme tärkein tavoite, koska ilman sitä 

uuden asiakaspalvelukokonaisuuden saattaminen täyteen potentiaaliin on mahdotonta. Tämän 

jälkeen kehityksen painotus pitäisi mielestämme sijoittua kolmeen painopisteeseen: ICE -asia-

kaspalveluohjelmaan, osaamisen jatkuvaan kehitykseen sekä tehokkuuden löytämiseen opti-

maalisten ja yhtenäisten toimintatapojen avulla. Riittävä panostus ja kehitys näissä kolmessa 

Asiakastyytyväisyyskysely

Mitkä viestit 
tarvitsevat nopeita 

vastauksia?

Priorisoidaan viestit 
ICE-ohjelmassa

Resurssit ICE-ohjelman 
ohjelmointiin, 

palvelutaso pidettävä 
riittävänä

Uuden mallin käyttöönotto ja 
myöhemmin uuden 

asiakastyytyväysyyskyselyn 
tulokset
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osa-alueessa luo perustan yhä paremmalle asiakaspalvelulle. Kuviossa 14 nähdään kuinka 

kolme tärkeää painopistettä liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä kilpailuedun. Kun nämä 

kolme painopistettä toimivat saumattomasti yhdessä, asiakkaalle välittyy kuva paremmasta 

asiakaspalvelusta, jonka vuoksi uusien asiakkaiden hankkiminen ja vanhojen asiakkaiden pitä-

minen yrityksessä onnistuu paremmin kuin vanhalla asiakaspalvelumallilla.  

 

Kuvio 14: Kilpailuedun saavuttaminen 

11 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tutkimus DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspal-

veluprosessista, sen nykytilanteesta sekä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksista. Tavoitteena 

oli tuottaa toimeksiantajalle kehitysehdotuksia toiminnan parantamista varten, sekä tuoda 

asiakasnäkökulmaa tulevaisuuden kehitystyöhön. Tällä tutkimuksella halusimme löytää aitoa 

ja uutta tietoa, jota yrityksen voi itse olla vaikea havaita. Halusimme myös itse oppia muu-

toksesta, asiakaspalvelusta sekä niiden kehitysmahdollisuuksista. 

Tutkimuskohteen tarkastelua varten laadimme suunnitelman laadullisista tutkimusmenetel-

mistä, joiden avulla oli tarkoitus löytää mahdollisimman tarkkoja havaintoja kehitystä varten. 

Tutkimustyökaluiksi valitsimme teemahaastattelun, asiakastyytyväisyyskyselyn sekä havain-

noinnin. Alun perin tarkoituksenamme oli toteuttaa tutkimustyö puhtaasti laadullisia tutki-

musmenetelmiä käyttäen. Teemahaastattelun ja havainnoinnin kohdalla tämä suunnitelma 

pysyi ennallaan. Asiakastyytyväisyyskyselyä suunnitellessamme päätimme kuitenkin hyödyntää 

sekä laadullisen, että määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Näin oli mahdollista toteuttaa 
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laajempi ja monipuolisempi tutkimus, josta saatuja tietoja pystyttiin tilastoimaan ja tutki-

maan tarkasti. Tämä päätös johti siihen, että saimme asiakastyytyväisyyskyselystä selkeäm-

män ja kattavamman analyysin. 

Tutkimus ja siihen valitut tutkimustyökalut toimivat kokonaisuudessaan hyvin ja niihin valitut 

kohteet olivat onnistuneita. Tietoperustaa varten löysimme riittävästi laadukasta tietoa sekä 

painetuista, että sähköisistä lähteistä. Näiden lähteiden lisäksi saimme toimeksiantajayrityk-

sen työntekijöiltä paljon suullista tietoa, jota pystyimme hyödyntämään opinnäytetyössä. Kun 

vertasimme tutkimuksista saatuja tuloksia tietoperustaan, selvisi, että ne olivat odotuksen-

mukaisia, mutta myös vaihtelevia.  

Tutkimuksen avulla saimme mielestämme hyvän näkemyksen yrityksen asiakaspalvelun enti-

sestä ja nykyisestä tilasta. Kykenimme hahmottamaan asiakaspalvelumallin kokonaisuuden ja 

tutkimustyökalujen avulla löysimme hyvin kehitystä kaipaavia osia uudesta asiakaspalvelumal-

lista. Pääsimme analyysissa ja tutkimuksessa pintaa syvemmälle ja havaitsimme kokonaisuuk-

sia, joiden avulla toimintaa voitaisiin merkittävästi parantaa. Toimme jatkuvan kehityksen 

työkalut tukemaan kehitysehdotuksia, joiden avulla oli tarkoitus yhä paremmin hahmottaa ja 

selkeyttää toiminnan kehityksen suuntaa. Kaiken kaikkiaan alkuperäinen tavoite tuottaa uutta 

ja innovatiivista tietoa toteutui ainakin jossakin määrin. Uskomme, että kehitysehdotusten 

avulla toimeksiantajan on mahdollista kehittää asiakaspalvelun tasoa paremmaksi sekä tuot-

taa asiakkaille entistä parempi palvelukokemus. Lisäksi uskomme kehitysehdotuksiemme ole-

van käytännössä sovellettavissa DHL Freight (Finland) Oy:n asiakaspalveluun. 

Tutkimuksen validiteetti pyrittiin tutkimuksen aikana pitämään hyvänä panostamalla oikeisiin 

tutkimusmenetelmiin sekä niihin liittyviin yksityiskohtiin. Valitsimme tutkimusmenetelmät 

tarkan harkinnan jälkeen, sillä uskoimme että ne olivat paras tapa tutkia yritystä itsessään 

sekä sen uutta asiakaspalvelukokonaisuutta. Haastatteluiden ja kyselyn validiteetti varmistet-

tiin valitsemalla oikeanlaiset kysymykset, joista saatu tieto vastasi suoraan tutkimuskohtee-

seen. Lisäksi muistiinpanojen ahkera ylöskirjaaminen ja havainnointi tukivat tietoperustan 

kasvua, joka lopulta johti oivalluksiin kehityssuunnasta. Koko tutkimuksen ajan pidimme asi-

akkaan keskiössä. Mietimme aina, miten asiakas saisi parhaan hyödyn kehitysehdotuksistamme 

ja mitkä asiat ovat asiakkaan mielestä tärkeitä. Tämän avulla pidimme huolta validiteetin pä-

tevyydestä.  

Kyselyn tuloksia analysoitaessa huomasimme kuitenkin, että validiteetti kärsi hieman. Kyselyn 

ensimmäiset sekä nopeimmat vastaukset olivat hätäisesti ja nopeasti tehtyjä. Ensimmäisissä 

vastauksissa oli myös vastattu ainoastaan monivalintakysymyksiin ja avointen kysymysten vas-

taukset olivat jääneet kokonaan pois. Tämä johtui luultavasti siitä, että kyselyä mainostettiin 

niin, että ensimmäiset vastaajat saivat elokuvaliput. Elokuvaliput olisi voinut arpoa kaikkien 

vastaajien kesken, jolloin kiireellä tehtyjen vastausten määrää olisi saatu vähennettyä. 
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On otettava huomioon, että tutkimustuloksissa ilmeni jonkin verran ristiriitaisuuksia. Tämä 

voi osittain vaikuttaa siihen, kuinka suuri tarve jonkin asian kehittämiselle on, sekä kuinka 

paikkansapitäviä päätelmät ovat. Varsinkin asiakkaiden mielipide palvelun nopeudesta oli 

asia, joka oli kyselyssä ristiriitaisena aiheena. Päättelimme, että tämä johtui asiakassegment-

tien erilaisista asiakaspalvelutottumuksista, johon uusi asiakaspalvelukokonaisuus toi muutok-

sia. Tottumus vanhaan palvelumalliin ja siitä poisoppiminen vaikutti varmasti asiakastyytyväi-

syyskyselyn tuloksiin, sekä siihen kuinka räikeästi asia oli esillä kyselyssä. Lisäksi teemahaas-

tattelujen toteutusajankohtana oli aihepiirejä, jotka nousivat esiin jokaisessa haastatteluti-

lanteessa. Havaitsimme kuitenkin myöhemmin, että kyseisten aihepiirien näkyvyys oli yliedus-

tettuna johtuen siitä, että näitä aihepiirejä oli käsitelty ja ne olivat nousseet pinnalle vast-

ikään. Huomio näihin aihepiireihin kuitenkin hiipui vähitellen ja tästä päättelimme, että ky-

seisten aihepiirien tärkeys oli vähäisempi kuin alun perin annettiin ymmärtää. 

Tutkimuksen eettinen toteutus varmistettiin sillä, että tutkittaville henkilöille kerrottiin, mi-

hin tutkimustietoa aiotaan käyttää ja ketkä pääsevät käsiksi tietoon. Koko tutkimuksen ajan 

haastattelumateriaaliin pääsivät käsiksi ainoastaan tutkijat. Poistimme julkaistusta materiaa-

lista vastaukset, jotka voidaan yhdistää tiettyihin henkilöihin. Tutkittavat henkilöt suostuivat 

haastatteluihin, jonka lisäksi heillä oli myös oikeus olla vastaamatta yksittäisiin kysymyksiin. 

Sen lisäksi, että tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tietosuoja varmistettiin, pidimme 

huolen siitä, että yrityksen liikesalaisuudet ja arkaluontoinen materiaali eivät päättyneet yri-

tyksen ulkopuolelle. Olimme yrityksen edustajan kanssa keskustelleet siitä, mitä asioita opin-

näytetyö voi sisältää ja mitä ei.  

Tiedonhaussa ja -käytössä noudatimme oppilaitoksen virallisia lähdeviittausohjeita sekä 

yleistä eettistä toimintaperiaatetta. Tutkimuksessa käytimme paljon eri lähteitä, jotta tieto 

ei perustu vain yhteen lähteeseen. Eri lähteitä vertailemalla pyrimme varmistamaan tietojen 

luotettavuuden. Vaikka tiedon löytäminen oli välillä haastavaa ja löysimme erilaista tietoa eri 

lähteistä, saimme muodostettua hyvän kokonaiskuvan aiheesta.  

Oma kokemuksemme opinnäytetyön tekemisestä ja toteuttamisesta oli kokonaisuudessaan po-

sitiivinen ja asioiden tutkiminen sekä selvittäminen oli mielenkiintoista. Väliin mahtui myös 

rankempia ja haastavampia hetkiä, eikä työn tekeminen aina ollut helppoa. Opinnäytetyö oli 

molemmille tutkijoille ensimmäinen itse toteutettu laajempi tutkimus. Työn alussa tiesimme, 

että tutkimuksesta tulee vaativa, mutta silti ajantarve yllätti molemmat. Koska toimeksianta-

jana oli suuri ja globaali yritys, jolla on omat toimintaa valvovat mittarit, oli innovatiivisten 

kehitystulosten löytäminen haastavaa.  

Tämä tutkimustyö on opettanut meille paljon nykyaikaisesta asiakaspalvelusta sekä yritysten 

muutostarpeesta ja -haasteista. Tietämyksemme asiakaspalvelusta on kasvanut, kun olemme 

huomanneet, kuinka laaja asiakaspalveluprosessi kokonaisuudessaan on ja kuinka moni asia 
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siihen vaikuttaa. Huomasimme, että vaikka yrityksessä olisi oma asiakaspalveluosasto, iso osa 

asiakaspalvelusta tapahtuu myös sen ulkopuolella. Lisäksi asiakaspalvelijoiden oma motivaatio 

on suuressa osassa. Motivaatioon vaikuttavat yrityksen tarjoamat palvelutyökalut sekä kannus-

tus. 

Asiakaspalvelua enemmän opimme muutoksesta. Oli yllättävää huomata, kuinka iso asia muu-

tos on suuressa yrityksessä ja kuinka paljon se vaikuttaa henkisesti työntekijöihin. Muutoksen 

onnistumiseen vaikuttaa moni asia ja näiden kaikkien asioiden yhteen saattaminen voi olla hi-

dasta. Muutoksen alkuvaiheessa asiakaslupauksien täyttäminen voi olla haasteellista, mutta 

kun muutoksen alkukankeudesta on päästy yli, asiakaslupausten täyttäminen helpottuu van-

haan malliin verrattaessa. 

  



 69 
 

 

Lähteet 

Painetut 

Aarnikoivu, H. 2005. Onnistu asiakaspalvelussa. Helsinki: WSOY. 

Hokkanen, S & Karhunen, J. 2014. Johdatus logistiseen ajatteluun.  

Honkanen, H. 2006. Muutoksen agentit. Helsinki: Edita Prima. 

Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. 

Kotler, P. 2005. 80 konseptia menestykseen. Jyväskylä: Readme.fi. 

Mattinen, H. 2006. Asiakkuusosaaminen – Kuuntele asiakastasi. Talentum oyj. 

Merisavo, M. Raulas, M. Vesanen, J. & Virtanen, V. 2006. Digitaalinen markkinointi. Jyväskylä: 

Talentum oyj. 

Suomen standardoimisliitto SFS ry. 2015. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. 5. painos. 

Helsinki: SFS. 

Tuomi, J. 2007. Tutki ja lue – Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Jyväskylä: 

Tammi. 

Tuomi, J & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja 20 työkalua. Helsinki: Talentum. 

Ylikoski, T. 2001. Unohtuiko asiakas?. 

Sähköiset 

 
Auvinen, A. & Tarkiainen, E. 2018. Soluessee: Kvalitatiivinen tutkimus. Luettu 14.10.2018. 
http://esseepankki.proakatemia.fi/soluessee-kvalitatiivinen-tutkimus-2/ 
 
Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Luettu 06.02.2019 
https://laurea.finna.fi/Record/laurus.85655?login=true&catalogLogin=true& 

Buchanan, L. 2011. A Customer Service Makeover. Inc. Luettu 19.11.2018. 

https://www.inc.com/magazine/20110301/a-customer-service-makeover_pagen_2.html 

Campbell, A., Kunisch, S. & Müller-Stewens, G. 2011. To centralize or not to centralize?. 

McKinsey & Company. Luettu 12.12.2018. https://www.mckinsey.com/business-functions/or-

ganization/our-insights/to-centralize-or-not-to-centralize 

https://laurea.finna.fi/Record/laurus.85655?login=true&catalogLogin=true&
https://www.inc.com/magazine/20110301/a-customer-service-makeover_pagen_2.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/to-centralize-or-not-to-centralize
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/to-centralize-or-not-to-centralize


 70 
 

 

Cook, R. 2014. Continuous Improvement with CRM. Toolbox. Luettu 20.12.2018. 

https://it.toolbox.com/blogs/johndoe/continuous-improvement-with-crm-062614 

Datamark. 2014. The Benefits of Centralizing Contact Centers. Datamark Incorporated. Luettu 

14.11.2018. https://insights.datamark.net/outsourcing-insights/the-benefits-of-centralizing-

contact-centers 

Deutsche Post AG. 2019. The history of Deutsche Post DHL Group. Deutsche Post DHL Group. 

Luettu 27.02.2019. https://www.dpdhl.com/en/about-us/history.html 

Eskola, J & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen verkkopainos. Luettu 

15.11.2018. https://www.ellibslibrary.com/book/978-951-768-035-6 

Eskola, M. 2016. Kysely. Oppariapu. Luettu 14.10.2018 https://oppariapu.wordpress.com/ky-

selyt/ 

Fisk, M. 2018. Asiakaspalvelun kehittäminen. Asiakaskokemus ja myynti. Balentor. Luettu 

11.11.2018. https://www.balentor.fi/asiakaspalvelun-kehittaminen 

Fluss, D. 2006. Centralizing customer service to improve customer satisfaction, reduce costs. 

Techtarget. Luettu 14.11.2018. https://searchcrm.techtarget.com/answer/Centralizing-cus-

tomer-service-to-improve-customer-satisfaction-reduce-costs 

Gerdt, B. 2015. Päivitä asiakaspalvelusi vuoteen 2015. ASML. Luettu 14.11.2018. 

https://www.asml.fi/blogi/paivita-asiakaspalvelusi-vuoteen-2015/ 

Heikkilä, A. 2015. Yritys muutoksessa. Luettu 10.12.2018. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104020/Heikkila_Anu.pdf?sequence=1 

Heikkilä, T. 2014. Kvantitatiivinen tutkimus. Luettu 12.12.2018. http://www.tilastollinentut-

kimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf 

Helsingin yliopisto. 2018. Lähdekritiikki. Opiskelijan digitaidot. Luettu 10.10.2018. 

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/3-tiedonhankinta/3-4-loydetyn-tiedon-kaytto-

ja-arviointi/lahdekritiikki/ 

Hirsjärvi, S & Hurme, H. 2015. Tutkimushaastattelu verkkopainos. Luettu 19.11.2018. 

https://www.ellibslibrary.com/fi/book/9789524958868  

Ilmarinen. 2014. Onnistunut muutos. Luettu 10.12.2018. https://www.ilmarinen.fi/siteas-

sets/liitepankki/tyohyvinvointi/opas-onnistunut-muutos.pdf 

https://insights.datamark.net/outsourcing-insights/the-benefits-of-centralizing-contact-centers
https://insights.datamark.net/outsourcing-insights/the-benefits-of-centralizing-contact-centers
https://searchcrm.techtarget.com/answer/Centralizing-customer-service-to-improve-customer-satisfaction-reduce-costs
https://searchcrm.techtarget.com/answer/Centralizing-customer-service-to-improve-customer-satisfaction-reduce-costs
https://www.asml.fi/blogi/paivita-asiakaspalvelusi-vuoteen-2015/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104020/Heikkila_Anu.pdf?sequence=1
https://www.ellibslibrary.com/fi/book/9789524958868
https://www.ilmarinen.fi/siteassets/liitepankki/tyohyvinvointi/opas-onnistunut-muutos.pdf
https://www.ilmarinen.fi/siteassets/liitepankki/tyohyvinvointi/opas-onnistunut-muutos.pdf


 71 
 

 

I-scoop. 2016. Organizations need a more centralized customer experience strategy. I-scoop. 

Luettu 15.11.2019. https://www.i-scoop.eu/organizations-need-centralized-customer-experi-

ence-strategy/ 

J M Fisher. 2000. The Process of Transition. Luettu 16.12.2018.  http://www.business-

balls.com/processofchange.pdf 

Jyväskylän yliopisto. 2015. Havainnointi eli observointi. Luettu 20.11.2018. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineistonhankinta-

menetelmat/havainnointi-eli-observointi-osallistuminen-ja-kenttaetyoe 

Kaulintiede. 2014. Aineistölähtöinen sisällönanalyysi. Luettu 14.01.2018. http://kaulin-

tiede.blogspot.com/2014/11/aineistolahtoinen-sisallonanalyysi.html 

KvantiMOTV. 2010. Kyselylomakkeen laatiminen. Luettu 14.10.2018. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html 

Kortelainen, M. 2018. Miten asettaa KPI-mittarit asiakaspalvelun kehittämiselle?. Bisnode. Lu-

ettu 12.11.2018.  https://finland.bisnode.fi/syvenna-osaamistasi/ajatuksiamme/miten-aset-

taa-kpi-mittarit-asiakaspalvelun-kehittamiselle/ 

Laine-Alonen, P. 2016. Asiakaspalaute ja sen prosessointi. Luettu 10.01.2018. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/112039/Laine-Alonen_P%C3%A4ivi.pdf?se-

quence=2 

Latva-Koivisto, M. 2017. Asiakaskokemuksen parantaminen: 5 ohjetta, jolla saat lisää suosit-

telijoita. Provad. Luettu 19.11.2018. https://www.provad.fi/blogi/asiakaskokemuksen-paran-

taminen 

Logistiikan maailma. Laadunhallinta, laatujohtaminen ja -järjestelmät. Luettu 18.02.2019. 

http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/laatu/laadunhallinta-laatujohtaminen-ja-jarjes-

telmat/ 

Luomala, A. 2008. Muutosjohtamisen ABC. Luettu 20.02.2019. http://www.uta.fi/jkk/syner-

gos/tyohyvinvointi/oppaat/muutoskirja.pdf 

Moment Group. 2015. Asiakaspalvelu kilpailukeinona. Luettu 18.02.2019. https://moment-

group.bisnesmedia.fi/tag/asiakaspalvelu-kilpailukeinona/ 

Niiranen, T. 2018. Laadunvalvonta on osa asiakaspalvelua. DHL Freight. Luettu 02.02.2019. 

<https://dhlfreightmarketing.fi/laadunvalvonta-on-osa-asiakaspalvelua/ 

http://www.businessballs.com/processofchange.pdf
http://www.businessballs.com/processofchange.pdf
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/112039/Laine-Alonen_P%C3%A4ivi.pdf?sequence=2
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/112039/Laine-Alonen_P%C3%A4ivi.pdf?sequence=2
https://www.provad.fi/blogi/asiakaskokemuksen-parantaminen
https://www.provad.fi/blogi/asiakaskokemuksen-parantaminen
http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/laatu/laadunhallinta-laatujohtaminen-ja-jarjestelmat/
http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/laatu/laadunhallinta-laatujohtaminen-ja-jarjestelmat/


 72 
 

 

Niukkanen, M. 2006. Sisäisen asiakaspalvelun laatu ja sen kehittäminen. Luettu 19.02.2019. 

https://www.theseus.fi/handle/10024/9203 

Ohio university. The Importance of Change for Every Business. Luettu 10.12.2018. https://on-

linemasters.ohio.edu/blog/the-importance-of-change-for-every-business/ 

Oppariapu. 2015. Havainnointi. Luettu 18.11.2018. https://oppariapu.wordpress.com/havain-

nointi/ 

Palo Alto Networks. 2018. What is a Service Level Agreement (SLA)?. Luettu 05.10.2018. 

https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-service-level-agreement-sla 

RajatOn. 2015. Tutkijan ABC. Luettu 10.10.2018. https://rajatontatiedekasva-

tusta.wordpress.com/tutkijan-abc/ 

Roser, C. 2016. The Key to Lean – Plan, Do, Check, Act!. AllAboutLean. Luettu 10.10.2018.  

https://www.allaboutlean.com/pdca/ 

Salomaa, S. 2017. KPI eli key performance indicator. Lekane. Luettu 12.11.2018. 

https://www.lekane.fi/blogi/live-chat/kpi-eli-key-performance-indicator.html 

Sevenne, R. 2015. Onnistuneen muutosjohtamisen elementit. Luettu 12.11.2019. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97658/Riikka_Sevenne.pdf?sequence=1 

Saaranen-Kauppinen, A & Puusniekka, A. 2006a. Havainnointi. KvaliMOTV. Luettu 02.11.2018. 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_4.html 

Saaranen-Kauppinen, A & Puusniekka, A. 2006b. KvaliMOTV – Kyllääntyminen. Luettu 

22.11.2018. https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/viittausohje.html 

Saaranen-Kauppinen, A & Puusniekka, A. 2006c. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietova-

ranto. Luettu 14.10.2018. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html 

Saaranen-Kauppinen, A & Puusniekka, A. 2014. Validiteetti. Luettu 26.01.2019. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_3_1.html 

Smith, J. 2011. What Are Centralized Services, Anyway?. Smartdolphins. Luettu 15.12.2019. 

https://www.smartdolphins.com/business-babble/what-are-centralized-services-anyway/ 

Sommers, S. 2000. Ei se laatu vaan se määrä. Luettu 26.01.2019. http://ylioppilas-

lehti.fi/2000/12/ei-se-laatu-vaan-se-maara/ 

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/the-importance-of-change-for-every-business/
https://onlinemasters.ohio.edu/blog/the-importance-of-change-for-every-business/
https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-service-level-agreement-sla
https://rajatontatiedekasvatusta.wordpress.com/tutkijan-abc/
https://rajatontatiedekasvatusta.wordpress.com/tutkijan-abc/
https://www.lekane.fi/blogi/live-chat/kpi-eli-key-performance-indicator.html
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97658/Riikka_Sevenne.pdf?sequence=1
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/viittausohje.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_3_1.html


 73 
 

 

Suomen Standardoimisliitto SFS ry. 2019. Laadunhallinnen periaatteet. Luettu 01.02.2019. 

https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_9000_laadunhallinta/laa-

dunhallinnan_periaatteet 

SurveyMonkey. 2018. Miksi kyselytutkimus kannattaa?. Luettu 05.10.2018. https://fi.sur-

veymonkey.com/mp/why-survey-understanding-survey-methodology/ 

Suutari, S. 2013. Julkinen asiakaspalvelu Facebookissa. Luettu 10.01.2018. https://www.tri-

tonia.fi/en/e-theses/abstract/5256/Julkinen+asiakaspalvelu+Facebookissa+%E2%80%93+tar-

kastelussa+suomalaiset+teleoperaattorit 

Suutari, S. 2016. Kohti elämyksellistä asiakaspalvelua. Digitalist. Luettu 19.11.2018. 

https://digitalist.global/talks/kohti-elamyksellista-asiakaspalvelua/ 

Steiman, J. 2018. Six Trends That Will Shape Customer Service In 2018 (For Better Or Worse). 

Forbes. Luettu 16.01.2019.  https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/02/08/six-trends-

that-will-shape-customer-service-in-2018-for-better-or-worse/#491e60b1672a 

Team Support. 2019. The Difference Between B2B Customer Support and B2C. Luetttu 

14.12.2019. https://www.teamsupport.com/blog/how-is-b2b-customer-support-different-

from-b2c 

The Telegraph. 2013. Nokia: a timeline in pictures. Luettu 10.12.2018. https://www.tele-

graph.co.uk/technology/nokia/10282657/Nokia-a-timeline-in-pictures.html 

Young, D. 2014. The Difference Between B2B and B2C Customer Service. Crmswitch. Luettu 

14.12.2019. https://www.crmswitch.com/crm-strategy/b2b-b2c-customer-service-differ-

ence/ 

Julkaisemattomat 

DHL Freight (Finland) Oy. 2019. DHL in Finland -PowerPoint-esitys. 

Asiakaspalvelupäällikkö. 2018. Henkilökohtainen tiedonanto. DHL Freight (Finland) Oy. Van-
taa. 
 
Laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö. 2018. Henkilökohtainen tiedonanto. DHL Freight 
(Finland) Oy. Vantaa. 
  

https://digitalist.global/talks/kohti-elamyksellista-asiakaspalvelua/
https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/02/08/six-trends-that-will-shape-customer-service-in-2018-for-better-or-worse/#491e60b1672a
https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/02/08/six-trends-that-will-shape-customer-service-in-2018-for-better-or-worse/#491e60b1672a
https://www.crmswitch.com/crm-strategy/b2b-b2c-customer-service-difference/
https://www.crmswitch.com/crm-strategy/b2b-b2c-customer-service-difference/


 74 
 

 

Kuviot 

Kuvio 1: DHL Freight Euroopan terminaalit ............................................................... 9 

Kuvio 2: Analysointi (Auvinen & Tarkiainen 2018.) .................................................... 11 

Kuvio 3: Palvelun laadun kuvaaja (Ylikoski 2001, 119) ................................................ 17 

Kuvio 4: Kokonaisvaltainen laadunhallinta (Lecklin 2006, 19.) ...................................... 24 

Kuvio 5: ICE:n päänäkymä .................................................................................. 26 

Kuvio 6: Communication Desktop ......................................................................... 27 

Kuvio 7: Asiakaspalvelu ..................................................................................... 28 

Kuvio 8 Muutoksen eteneminen yksilötasolla (Fisher 2000.) ......................................... 34 

Kuvio 9: Customer Relationship Managment ............................................................ 42 

Kuvio 10: PDCA-ympyrä (Roser 2016.) .................................................................... 43 

Kuvio 11: DHL Quality Management ...................................................................... 46 

Kuvio 12: Muutoksen havaitseminen ...................................................................... 55 

Kuvio 13: Asiakastyytyväisyyskyselyn hyödyntäminen CRM-järjestelmän kehittämisessä ....... 64 

Kuvio 14 Kilpailuedun saavuttaminen .................................................................... 65 

 

  



 75 
 

 

Taulukot 

Taulukko 1: PDCA-ympyrän hyödyntäminen kehitysehdotusten implementoinnissa ............. 59 

 

  



 76 
 

 

Liitteet 

Liite 1: SWOT analyysi ...................................................................................... 77 

Liite 2: Teemahaastattelun kyselyrunko ................................................................. 78 

Liite 3: Asiakastyytyväisyyskysely ......................................................................... 79 

Liite 4: Käsitteet ............................................................................................. 81 

 
  



 77 
 

 

Liite 1: SWOT-analyysi 

8-kenttä SWOT 

Vahvuudet ja heikkoudet ovat 

yrityksen sisäiseen toimintaan 

liittyviä asioita 

Mahdollisuudet ja uhkat ovat 

yrityksen ulkopuolelta tulevia 

asioita 

Vahvuudet (S) 

Henkilökunnan kokemus alalla 

Yhteistyö ja tiimihenki 

Vahva halu onnistua 

Heikkoudet (W) 

Uuden järjestelmän tuomat haas-

teet 

Muutosvastarinta 

Mahdollisuudet (O) 

Uudet (palvelu)tuotteet 

Euroopan maiden yhdistymisen 

tuoma kilpailuetu (läpinäkyvyys) 

Uudet asiakkaat 

Verkostot ja yhteistyökumppanit 

Hyödynnä vahvuudet ja mahdol-

lisuudet (SO) 

Henkilökunnan hyödyntäminen 

uusien tuotteiden kehityksessä 

Verkostojen ja yhteistyökumppa-

ninen hyödyntäminen toiminnan 

parantamiseksi 

Yhteistyö sisäisten osastojen ja 

ulkoisten kumppanien välillä 

Heikkouksien kääntö mahdolli-

suuksiksi (WO) 

Muutosvastarinnasta saadun tie-

don hyödyntäminen toiminnan 

parantamiseksi 

Järjestelmän kehittäminen kilpai-

luedun luomiseksi Euroopan 

markkinoilla (ICE Euroopan sisällä 

→ Parempi yhteistyö muiden 

maiden kanssa → Kilpailuetu) 

Uhkat (T) 

Kiristyvä kilpailu 

Asiakkaiden vaatimustason nousu 

Ulkoistuksen riskit (alihankkijat) 

Varaudu uhkiin (ST) 

Hyödynnä henkilöstön osaaminen 

asiakkaiden vaatimustason ha-

vaitsemiseksi → ymmärrä asiak-

kaiden tämänhetkinen arvomaa-

ilma 

Yhteisymmärrys alihankkijoiden 

kanssa päämääristä ja mitkä asiat 

on tärkeää saada onnistumaan 

joka kerta 

Vältä kriisitilanne (WT) 

Vältä isojen asiakkaiden menet-

täminen (yksilöity palvelu?) 

Vältä työntekijöiden menetys 

(motivoi ja kannusta) 
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Liite 2: Teemahaastattelun kyselyrunko 

 

• Nimi, titteli ja kauanko työskennellyt organisaatiossa  

• Miten toimintatavat ovat muuttuneet? 

• Miksi luulet, että muutos haluttiin tehdä? 

• Mikä on tähän mennessä onnistunut koko organisaatiomuutoksessa? 

• Entä epäonnistunut tähän mennessä? 

• Freightin asiakkaille on nyt vain yksi sähköpostiosoite. Luuletko, että asiakkaat ovat 

tämän muutoksen lisäksi huomanneet eroja vanhaan malliin? Minkälaisia eroja? 

• Mitä asioita muutokset (asiakaspalveluosasto ja ICE) ovat helpottaneet? (kommuni-

kointi ulkomaille, chat?) 

• Mitkä asiat tuntuvat vaikeammilta ja miksi? 

• Mitä kehittäisit nykyisessä toimintamallissa? Miksi tämä on tärkeää, työntekijälle/asi-

akkaalle/yritykselle? 

• Mikä on suurin ongelma/kehityskohta, miten sitä voisi kehittää? 
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Liite 3: Asiakastyytyväisyyskysely 
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Liite 4: Käsitteet 

Abduktiivinen päättely = Havaintojen ja päätelmien nojaamista parhaaseen omaan tietämyk-

seen perustuvaan selitykseen 

Aktiivinen havainnointi = Osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija vaikuttaa tutkittavaan koh-

teeseen omalla läsnöolollaan 

Asiakaspalvelukokonaisuus = Asiakaspalvelukokonaisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

DHL Freight (Finland) Oy:n uutta asiakaspalveluosastoa ja ICE asiakaspalveluohjelmaa 

B2B = Business to business eli yritysten välinen liiketoiminta 

B2C = Business to consumer eli yrityksen ja loppuasiakkaan välinen liiketoiminta 

Backline = Asiakaspalveluosasto, joka selvittää vaativampia kyselyitä 

CRM = Customer relationship managment on asiakkuuksien hallintajärjestelmä 

DHL Freight = DHL:n maantiekuljetuksiin erikoistunut organisaation osa 

Frontline = Ensimmäinen kosketus asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä 

Gateway-terminaali = Tavaroiden käsittelykeskus, jonka kautta tavarat lähtevät maasta tai 

tulevat maahan 

Hiljainen tieto = Tietoa, jota voi olla vaikea havaita vain keskustelujen perusteella 

ICE = Innovative Customer Experience on DHL Freightin käytössä oleva uusi asiakaspalveluoh-

jelma 

ISO –standardit = Laatustandardit, joiden avulla esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden laatu 

voidaan todentaa 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä = Laadullinen tutkimusmenetelmä eli merkityskeskeinen 

tutkimusmenetelmä 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä = Määrällinen tutkimusmenetelmä eli tilastollinen tutki-

musmenetelmä 

Kriittinen menestystekijä = Yritystoiminnan tärkeimmät osa-alueet 

Laatukuilu = Kun palvelun laatu on huonompaa kun mitä todellisuudessa halutaan tarjota 

Liikenteenhoitaja = Lähetysten operatiivinen hoitaja 
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Missio = Yrityksen tai organisaation olemassaolon syy  

Muutosvastarinta = Muutoksen tai uusien asioiden vastustaminen ja kritisointi 

Passiivinen havainnointi = Havainnointia, jossa tutkija ei vaikuta tutkittavaan kohteeseen tai 

tutkittavien asioiden kulkuun 

Puolistrukturoitu haastattelu = Teemahaastattelu 

PDCA-ympyrä = Jatkuvan kehityksen työkalu, jonka avulla on tarkoitus parantaa tiettyjen pro-

sessien tehokkuutta ja laatua 

PD-taulu = Performance dialog-taulu kehittämismenetelmä, jonka avulla voidaan jakaa tietoa 

ja keskustella siitä  

Saturaatio = Eli kyllääntyminen on tutkimusen ajankohta, jossa tutkimustulokset alkavat tois-

tumaan ja aineistoon perustuvia päätelmiä on mahdollista tehdä 

Segmentti = Asiakasryhmä 

Sidosryhmä = Yrityksen ulkopuolinen taho, jonka kanssa yritys tekee yhteistyötä tai joihin yri-

tyksen toiminta vaikuttaa 

SWOT = Työkalu, jonka avulla on mahdollista havaita yrityksen vahvuuden, heikkoudet, mah-

dollisuudet ja uhkat 

Teemahaastattelu = Haastattelumenetelmä, jossa haastateltavat asiat käsitellään ennaltava-

littujen teemojen avulla 

Teemoittelu = Tiedon tai tutkimustulosten jaottelua teemoihin 

Validiteetti = Ilmaisee kuinka hyvin tutkimusmenetelmät mittaavat tutkittavaa ilmiötä 

Visio = Käsitys yrityksen tulevaisuuden suunnasta 

 


