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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö sai alkunsa toimeksiantajan halusta selvittää asiakkaiden 
mielipiteitä uusitusta myymälästä sekä hevososastoa käyttävien asiakkai-
den tyytyväisyyttä hevostarvikevalikoimaan. Asiakaskyselyä on järjestetty 
aikaisemminkin, mutta siitäkin on jo pidempi aika. Sen sijaan asiakaspäivää 
ei ole järjestetty moneen vuoteen, joten aika oli otollinen järjestää sellai-
nen. Hevosaiheinen päivästä tuli johtuen minun kiinnostuksestani har-
raste-eläinpuoleen ja koska hevosasiakkaat ovat yksi suuri asiakasryhmä. 
 
Asiakkaiden mielipiteet ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan kehittää yri-
tystä asiakasystävällisempään suuntaan ja säilyttää sen paikka markki-
noilla. Kyselyn avulla voidaan selvittää parannusehdotuksia ja etsitään ke-
hitysideoita. Kysely toteutettiin asiakaspäivän yhteydessä paperisella kaa-
vakkeella tai verkkokyselynä QR-koodin avulla.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään tapahtuman järjestämistä, 
sekä sitä millainen on hyvä asiakaskysely. Työssä kerrotaan myös Hankkija 
Oy:stä yrityksenä, sekä sen historiasta. Kerron lähemmin myös Loimaan 
myymälästä, jossa olen työskennellyt vuoden verran harraste-eläinpuo-
lella sekä puutarhalla. Lopuksi käsitellään ja pohditaan kyselyä ja esitetään 
johtopäätöksiä. 
 
 
 

2 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

Tapahtuman järjestäminen vaatii suunnittelua vaihe vaiheelta. Ensim-
mäiseksi täytyy selvittää mikä ja miksi tapahtuma halutaan järjestää. Seu-
raavaksi täytyy tietää vastaukset sellaisiin strategisiin kysymyksiin kuin 
mikä on tapahtuman tavoite, tarkoitus ja viestit. Tapahtuman suunnitte-
lussa ja järjestämisessä täytyy tietää kenelle ja mitä järjestetään, sekä täy-
tyy osata vastata kysymyksiin, milloin ja missä tapahtuma järjestetään. 
(Vallo & Häyrinen, 2016, s.293) 
 
Suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointivaihe kuuluvat tapah-
tumaprosessiin. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu muun muassa ideointia ja 
päätöksien tekemistä, mikä vie noin 75 % tapahtumaprosessista. Toteutus-
vaiheeseen, joka on vain noin 10 % koko prosessista, kuuluu toimenpiteet 
tapahtuman rakentamisesta itse tapahtumaan sekä tapahtuman purku. 
Jälkimarkkinointiin kuuluu muun muassa kiitokset ja yhteenveto, jotka 
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vievät yllättävän ison osan, noin 15 %, tapahtuman järjestämiseen kuu-
vasta ajasta. (Vallo & Häyrinen, 2016, s.189) 
 

2.1 Tapahtuman suunnittelu 

Tapahtuman suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa, sillä se vie eniten aikaa. 
Ainakin paria kuukautta aikaisemmin on hyvä aloittaa suunnittelu, sillä hy-
vin suunniteltu tapahtuma on puoliksi tehty. Suunnittelu vaatii paljon ajat-
telutyötä ja on hyvä pystyä ajattelemaan tapahtuman kulku alusta lop-
puun. Kohderyhmä on hyvä tietää varhaisessa vaiheessa, jotta sen voi ot-
taa mukaan suunnitteluvaiheessa luomaan tapahtumasta yhteisöllisem-
män. Tapahtuman sujuvuuden kannalta on hyvä olla jonkinlainen käsikir-
joitus, josta selviää kaikille tapahtumassa työskenteleville aikataulu vierai-
den saapumisesta heidän lähtemiseensä. (Vallo & Häyrinen, 2016, s.191) 
 
Olennainen osa suunnittelua on miettiä, mikä on tapahtuman tavoite. Ta-
voitteet vaihtelevat tapahtuman luonteen mukaan teknisistä, muutos- tai 
vaikuttavuustavoitteisiin. Näistä teknisiä tavoitteita ovat esimerkiksi osal-
listujamäärän tavoittelu ja tapahtumapaikan onnistunut valinta. Muutos-
tavoitteita ovat muun muassa yrityskuvan kehittäminen ja tavoite saada 
lisää näkyvyyttä yritykselle. Vaikuttavuustavoitteet näkyvät pitkällä aikavä-
lillä, mistä näkee tapahtuman todellisen tuotoksellisuuden, joita ovat esi-
merkiksi uudet asiakkuussuhteet, sekä lisämyynti. (Vallo & Häyrinen, 2016, 
s.59-60) 
 

2.2 Tapahtuman toteutus 

Tapahtuman toteutuksen vaiheiksi voidaan laskea rakennus- ja purkuvaihe 
sekä itse tapahtuma. Rakennusvaihe vie aikaa, sillä silloin valmistellaan tila 
tapahtumaa varten. Myös rakennusvaihe täytyy suunnitella, sillä täytyy 
tietää mitä tehdään missäkin järjestyksessä. Ensin pystytetään kulissit ja 
laitetaan rekvisiitta kuntoon, sekä somistetaan tila asianmukaisesti. Vii-
meisimpänä hoidetaan tarjoiltavat, sekä siihen liittyvät tarvikkeet. Kuiten-
kin rakennusvaihe toteutuu aina tapahtumatilan ja toimijoiden mukaan. 
(Vallo & Häyrinen, 2016, s.198-199) 
 
Jokaisessa tapahtumassa täytyy olla vastuuhenkilö tai henkilöitä, jotka val-
vovat ja huolehtivat tapahtuman kulusta. Palvelupolku on merkityksellinen 
tapahtuman kulun ja sujuvuuden takia. Täytyy tietää mistä ja miten vieras 
kulkee keskimäärin, joten polkua on hyvä testata etukäteen vieraan näkö-
kulmasta. Kenraaliharjoituksilla tai läpiviennillä varmistetaan, että kaikki 
toimii tekniikasta palveluun. Kaikkea ei vieraan tarvitse tietää, jotta tapah-
tumassa säilyisi yllätyksellisyys. Yllätyksellisyyttä voi olla esimerkiksi tar-
joilu, esiintyjät tai palkinnot. (Vallo & Häyrinen, 2016, s.199-205) 
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2.3 Tapahtuman markkinointi 

 
Markkinoinnissa tekniikka on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia, 
mikä näkyy myös tapahtumamarkkinoinnissa. Yhä useammin kutsut ja il-
moittautumiset järjestetään sähköisesti, eikä paperisia kutsuja enää laiteta 
kuin erikoistapauksissa, kun halutaan herättää huomiota. Tänä päivänä 
sähköpostikutsujenkin määrät ovat huomattavasti vähentyneet. Tapahtu-
mien materiaaleja jaetaan enää harvoin paperisena, vaan ne ovat löydet-
tävissä internetistä tai jopa sovelluksesta. Jopa koko tapahtumaan, kuten 
koulutuksiin ja seminaareihin, voi osallistua verkossa tai palata siihen myö-
hemmin uudelleen. Sosiaalinen media on melkein poikkeuksetta mukana 
nykypäivän tapahtumissa. (Vallo & Häyrinen, 2016, s. 28). 
 
Tapahtuman markkinoinnille on hyvä asettaa tavoite, joka voi olla esimer-
kiksi yrityskuvan kehittäminen tai näkyvyyden hankkiminen. Asiakassuh-
teiden lujittaminen ja tuotteiden esittely ovat myös tärkeitä tavoitteita ta-
pahtuman markkinoinnin suhteen. Tapahtumamarkkinointi on oikein to-
teutettuna yrityksen oman strategian mukaista, suunnitelmallista ja sen 
tavoitteiden mukaista toimintaa, sekä parhaimmillaan se voi vaikuttaa or-
ganisaation tulokseen. (Vallo & Häyrinen, 2016, s. 25). 
 
Tapahtuman omat verkkosivut tai kotisivujen yhteyteen luotu tapahtuma-
sivu on merkittävä osa tapahtumaa. Sivustot kuvaavat tilaisuuden henkeä 
kuvituksen ja suunnittelunsa mukaisesti. Tapahtumasivustolta olisi hyvä 
löytyä esimerkiksi yleistiedot, kohderyhmä, ohjelma ja mahdollinen hou-
kutin, mikäli tilaisuudella sellainen on. Parhaimmillaan tapahtumasivusto 
tarjoaa yhdessä sosiaalisen median kanssa kommunikaatiokanavan yrityk-
sen ja asiakkaiden välillä. Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä määrittele-
vät sitä, mitä sosiaalisen median kanavaa käytetään ja miten. (Vallo & Häy-
rinen, 2016, s.72, 102). 
 
Tapahtuman jälkeen on hyvä toimittaa kiitoksena osallistumisesta materi-
aalit sekä palaute. Palautteesta kootaan yhteenveto, joka analysoidaan, 
jolloin seuraavan tapahtuman järjestämisessä voidaan oppia palautteesta. 
Tärkeintä jälkimarkkinoinnissa on kiittäminen; vieraiden lisäksi on muistet-
tava kiittää myös järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita. (Vallo & Häyrinen, 
2016, s. 220-221) 
 

3 HANKKIJA OY 

Yksi Suomen suurimmista maatalous- ja konekaupan toimijoista on Hank-
kija Oy, jossa työskentelee yli tuhat alan ammattilaista monissa eri tehtä-
vissä. Hankkija on maataloudelle merkittävä yritys, jossa myydään maata-
loustarvikkeita, koneita sekä puutarha- ja harraste-eläintuotteita. Hankkija 
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kuuluu Danish Agro -konserniin, johon kuuluu useita maatalouskaupan yri-
tyksiä ympäri Skandinaviaa ja Baltiaa. Konserni on Euroopan kuudenneksi 
suurin toimija maatalouskaupan alalla.  Yrityksen palveluverkosto toimii 
koko Suomen alueella. (Hankkija, n.d.c) 
 
Vuonna 2018 Hankkijan liikevaihto oli noin 740 miljoonaa euroa, josta har-
raste-eläintuotteiden osuus on noin 23 miljoonaa. Harraste-eläinten 23 
miljoonasta molempien sekä hevosrehujen että hevostarvikkeiden osuus 
on noin 5 miljoonaa. Hevostarvikkeiden 5 miljoonan osuus saavuttaa val-
takunnallisesti noin 10 prosentin osuuden hevostarvikekaupasta. 
 

3.1 Hankkijan historiaa 

Hankkija on koko 110-vuotisen historiansa ajan halunnut olla rohkea toi-
mija suomalaisen maaseudun hyväksi, unohtamatta kaupunkilaisten tar-
peita. 
Hankkija perustettiin vuonna 1905 osuuskuntien hankintayhtiöksi, jonka 
omistivat maanviljelijät. Pääkonttori perustettiin Helsinkiin, jonne tuli 
myös ensimmäinen varasto. Ensimmäinen Hankkijan logo vuodelta 1905 
on monelle vieraampi, kun taas useampi tunnistaa tutun oranssin ja kolme 
tarkastusmerkkiä (kuva 1). Jo vuoden 1906 maatalousnäyttelyssä Kuopi-
ossa oli Hankkijalla oma osastonsa, jossa esiteltiin mallimeijeriä koneineen, 
josta voisi katsoa Hankkijan elintarviketeollisuuden koneistamisen alka-
neen. Viipuriin ja Kuopioon perustettiin ensimmäiset myyntikonttorit, 
jonka jälkeen Poriin, Tampereelle ja Turkuun (kuva 2). 
 

   
 

Kuva 1. Vuoden 1905 logossa esiteltiin kaikki konttorit, sekä pe-
rinteinen keskusosuusliikkeen logo (Hankkija n.d.a). 
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Kuva 2. Yksi ensimmäisistä konttoreista sijaitsi Kuopiossa (Hank-
kija n.d.a). 

 
Maatalouskonekaupan lisäksi Hankkija on ollut mukana viljan siemenen 
tarkastuksen, maaseudun koneellistumisen ja rehutuotannon kehittämi-
sessä.  
 
1910 Hankkija perusti siementarkastamon laittamaan Suomen viljasie-
menkaupan kuntoon, josta kehittyi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 
siementarkastusyksikkö ja myöhemmin nykyinen Ruokavirasto. Myöhem-
min perustettiin Hankkijan oma siemenkeskus Tampereelle puhdistamaan 
ja pakkaamaan siemeniä. Nykyään siemenkeskukset ovat Alastarolla ja Hy-
vinkäällä. Hankkija Oy on yksi osakas Borealin Kasvinjalostus Oy:stä, sillä 
alun perin Hankkija perusti vuonna 1913 kasvinjalostuslaitoksen Hattu-
laan.  
 
Maaseudun koneellistuessa Hankkija toi vuonna 1917 Suomeen ensimmäi-
sen traktorin. Vuotta myöhemmin Turun Rautateollisuus teki yhteistyössä 
Hankkijan asiantuntijoiden kanssa ensimmäisen suomalaisen traktorin 
(kuva 3), mutta Hankkija päätti kuitenkin keskittyä tuontiedustuksiin. 
Vuonna 1920 Hankkija perusti oman maatalouskonetehtaan eli MKT:n, 
jossa valmistettiin maanmuokkauskoneita ja puimureita. MKT–tehtaat val-
mistivat vuoteen 1989 asti maatalouskoneiden lisäksi meijeri- ja elintarvi-
keteollisuuden koneita ja laitteita. Hankkija onkin koneellistanut suurim-
man osan Suomen meijereistä. 
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Kuva 3. Ensimmäinen suomalainen traktori Kullervo-moottorive-
täjä oli vuonna 1918 tehty yhteistyössä Hankkijan asiantuntijoi-
den ja Turun Rautateollisuuden kanssa (Hankkija n.d.a). 

 
Hankkijan rehutuotanto sai alkunsa, kun energia- ja valkuaismäärät re-
hussa alkoivat rajoittaa kotieläintuotantoa. Ensimmäinen rehunsekoit-
tamo perustettiin Malmille 1926 ja myöhemmin Kolppiin, Korialle, Turkuun 
ja Seinäjoelle. 
 
Hankkija on ollut mukana myös polttoaineen ja sähkön tuotannossa. Vuo-
den 1952 Olympialaisten stadionin sähköt olivat Hankkijan käsialaa. Maa-
tiloille ja omakotitalouksille Hankkija on yhä merkittävä polttoöljyn myyjä. 
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Kuva 4. Vuonna 1966 viljakauppaa tehostettiin ja uusia viljalai-
toksia rakennettiin Hämeenlinnaan, Porvooseen ja Orimattilaan 
(Hankkija n.d.a).  

 
Hankkijan toiminnot keskitettiin vuonna 1976 Helsingin Oulunkylään. Tuol-
loin toimintaan kuului pääkonttori, keskusvarasto, huolto- sekä tietokone-
keskus ja Union-huoltoasema. 
 
Hankkija ajautui 1900-luvun lopussa lukuisiin fuusio– ja yrityskauppoihin. 
Kilpailevat maatalouskaupat Hankkija ja SOK yhdistyivät vuonna 1988 
Hankkija-Maatalous Oy:ksi. Hankkija-Yhtymästä tuli 1990 Novera-Yhtymä 
Oy, jonka toiminta kuitenkin päättyi rahoituskriisiin 1992. Hankkija säilyi 
kuitenkin Hankkija-Maatalous Oy:ssä, vaikka olikin 100-prosenttisesti 
SOK:n omistama ja markkinointibrändinä oli Agrimarket. 
 
Vuonna 1994 perustettiin Multasormi, josta tuli Suomen suurin ja tunne-
tuin puutarhakauppa. Multasormi muuttui Hankkijan puutarhaksi vuonna 
2016. 
 
Kun SOK myi suurimman osan Hankkija-Maatalous Oy:n osakkeista vuonna 
2013 tanskalaiselle Danish Agrolle, nimi palautui takaisin Hankkijaksi (kuva 
5) ja yrityksestä tuli kansainvälisempi. (Hankkija n.d.a) 
   

 
 

Kuva 5. Hankkijan logo tänä päivänä (Hankkija n.d.a). 

 

3.2 Hankkija yrityksenä nykypäivänä 

Hankkija brändää itseään maatalouden ja koneiden ammattilaisena, jonka 
pääasiallisena toimintana on halu auttaa viljelijöitä tuottamaan suoma-
laista, puhdasta ja kotimaista ruokaa, unohtamatta korkealaatuisuutta ja 
helppoutta. Suomen suurimpana viljakauppiaana Hankkija tarjoaa viljeli-
jälle kaiken aina tuotantotarvikkeista viljakauppaan.  
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Hankkija Oy:llä on nykyisin, vuonna 2019, yksi pääkonttori ja 71 myymälää 
ympäri Suomea. Hankkijan myymälöistä löytyy jokaiselle jotakin, ihan ta-
vallisille tallaajillekin. Metsässä viihtyjille löytyy metsänhoitotarvikkeita ja 
metsästäjille vaatteista lähtien kaikki. Merkittäväksi osaksi Hankkijalla on 
noussut harraste-eläin- sekä puutarhaosastot. Valikoimiin kuuluu hevos-
ten ja lemmikkien ruuat sekä tarvikkeet. Puutarhaosastolta löytyy sieme-
niä, kasveja ja työkaluja joka lähtöön, unohtamatta sisustustuotteita ja 
vaateosastoa. 
 
Hankkijan konserniin kuuluu nykyisin useita eri alan aputoiminimien alla 
olevia sivuyrityksiä, jotta Hankkija voisi toimia eri aloilla ja eri toimipai-
koissa. Tunnetuimpia Hankkijan sivuyrityksistä ovat muun muassa Multa-
sormi ja Suomen Rehu. Suomen Rehu on Hankkijan omistuksessa oleva re-
huteollisuuden tuottaja, joka Suomen lisäksi toimittaa eläinten ruokintaan 
ja hoitoon liittyviä rehuja sekä tarvikkeita yli 30 maahan. Movere Oy on 
logistiikkayritys, josta Hankkija omistaa yli puolet. Movere kuljettaa ja oh-
jaa maataloustuotteita, maatalouden tuotantopanoksia ja -tarvikkeita. 
 
Hankkijan laajasta konevalikoimasta löytyvät myös traktorit, puimurit, 
maataloustyökoneet ja ympäristönhoitokoneet. Jotta työkoneet ja laitteet 
toimisivat, on Hankkijalla omat huolto- ja korjausliikkeet, unohtamatta va-
raosa- ja tarvikemyyntiä ympäri Suomen. (Hankkija, n.d.) 
 
Tavarantoimitukset toimivat Hankkijalla pääsääntöisesti Lahden keskusva-
raston ja Hyvinkään pääkonttorin kautta. Suuremmat tilatoimitukset me-
nevät suoraan tiloille keskusvarastolta. Keskusvarastolta Lahdesta tulevat 
myymälätuotteet, joita tilataan sekä hoidetaan Relex-ohjelman avulla. Re-
lexillä tavoitellaan automaattitäydennystä, jotta tuotteita ei tarvitsisi ti-
lailla erikseen. Automaattitäydennys tarkoittaa sitä, että Relex -ohjelma 
seuraa tuotteiden menekkiä, ja kun tuotteet käyvät vähiin, ohjelma tekee 
automaattisesti tilauksen ja myymälässä ei tarvitse kuin hyväksyä ne. Osa 
tuotteista joudutaan tilamaan muilta toimittajilta, kuten esimerkiksi Hor-
zen, Wahlstenin sekä DeLavalin tuotteet. Ennakkotilauksilla, jotka täytyy 
tilata noin puoli vuotta etukäteen, pyritään ennakoimaan ja tasoittamaan 
kiireisimpiä aikoja. Muun muassa puutarhalle tehdään paljon ennakkoti-
lauksia ja myös aitaustarvikkeet tilataan hyvissä ajoin, jotta ovat sitten se-
sonkiaikana saatavilla myymälöistä. Varaosat tulevat pääasiassa Hyvin-
käältä, mutta myös suoraan tehtailta, kuten John Deeren tarvikkeet ja va-
raosat. Tilauksien jälkeen pääasiassa Movere kuljettaa tuotteet myymälöi-
hin ympäri Suomen.  
 
Hankkijalla toimii myös oma kattava verkkokauppa, josta voi tilata samoja 
tuotteita kuin myymälöistä kotiin tai valitsemaansa myymälään. Verkko-
kauppa takaa sen, että tuotteita on saatavilla ympäri vuorokauden. Verk-
kokaupan käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. (Hankkija, n.d.b) 
 
Verkkokauppa, kuten myös posti- ja puhelinmyynti ovat etämyyntiä, sillä 
ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä kaupankäynnissä. 
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Etämyynnissä on omia sääntöjä, joita yrittäjän on noudatettava. Pääsään-
töisesti tuotteilla on kaupan peruuttamisoikeus. Etämyyntiä ei kuitenkaan 
ole se, kun kuluttaja pyytää lähikaupastaan kotiin toimitusta ja yrittäjä 
suostuu toimittamaan tuotteet asiakaspalvelusyistä. Eikä etämyyntiä ole 
myöskään se, että asiakas tekee ajanvarauksen puhelimitse. (Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto, 2014) 
 

3.3 Loimaan Hankkija 

Loimaan Hankkija sijaitsee Varsinais-Suomessa, noin 45 minuutin automat-
kan päässä Turusta. Myymälä sijaitsee 9-tien varrella Kartanomäellä, joten 
liike on näkyvällä paikalla myös ohikulkijoille. Myymälä on muuttanut ny-
kyisiin tiloihin 2017 joulukuussa. Varastotilojen muutosten myötä koko 
myymälästä on tullut entistä isompi, kun varaosa-alue on selkeytynyt ja 
hevostarvikkeet ovat saaneet lisää myymälätilaa.  
 
Loimaan myymälä kuuluu Varsinais-Suomen myyntialueeseen, johon kuu-
luvat myös Forssa, Salo, Laitila ja Turku, joka on alueen reilusti suurin myy-
mälä. Vuonna 2018 Loimaan liikevaihto oli 6,74 miljoonaa, millä se yltää 
24. sijalle myymälöiden liikevaihtojen suuruudessa. Harraste-eläinosaston 
osuus Loimaan liikevaihdosta on noin 377 000 euroa eli 5,6 prosenttia. Lii-
kevaihdollisesti Loimaan myymälän harraste-eläinosaston osuus sijoittuu 
keskivaiheen yläpuolelle verratessa muihin myymälöihin. Suurin osa, noin 
80 %, harraste-eläinosaston liikevaihdosta koostuu hevospuolen tuot-
teista.  

3.3.1 Henkilöstö 

Hankkijan Loimaan pisteessä työskentelee vakituisina 7 henkilöä. Myymä-
läpäällikön, joka hoitaa myös viljakauppaa ja kassatoimintoja, lisäksi työs-
kentelee kaksi muuta kasvinviljelytilojen asiantuntijamyyjää. Myyntisih-
teeri vastaa laskutuksesta, sekä työskentelee myös kassalla. Varaston yllä-
pidosta ja tuotteiden vastaanotosta huolehtii pääasiassa yksi henkilö. Puu-
tarhan ja harraste-eläintuotteiden vastaavat huolehtivat pääasiassa myy-
mälämyynnistä. Muutamilla työntekijöillä on työskentelypiste Loimaalla, 
kuten kone- ja varaosamyyjillä, siipikarjatilojen maatalousmyyjällä ja vilja-
kaupan paperitöiden ammattilaisella, mutta osan viikosta he voivat työs-
kennellä kentällä tai muissa toimipisteissä. Kesäisin sesonkiaikana työsken-
telee muutamia kausiapulaisia ja joskus alan harjoittelijoita, joten par-
haimmillaan työntekijöitä voi olla jopa 15.  

3.3.2 Asiakaskunta 

Loimaan Hankkijan asiakaskunta koostuu suurimmiksi osiksi puutarhan ja 
harrasteosaston asiakkaista, eli aivan tavallisista kuluttajista. Toisaalta Loi-
maalla on vain vähän turismia sekä mökkeilijöitä, jolloin satunnaiset kävijät 
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ovat erittäin pieni osa asiakaskunnasta. Murto-osa puutarha- ja harraste-
eläinosaston asiakkaista on yrittäjiä. Noin yksi neljäsosa kaikista asiakkaista 
on viljelijäasiakkaita. Loimaan alueella on paljon kasvinviljelytiloja, ja vain 
muutamia kotieläintiloja, mikä näkyy asiakaskunnassa. Suurin osa eläinti-
loista ovat kooltaan suuria ja ne tilaavat tarvitsemansa rehut ja tarvikkeet 
suoraan tehtaalta ennemmin kuin hakisivat myymälästä. Asiakaskunnassa 
näkyy myös se, että alueella on vähän metsätaloutta, sillä sen osaston 
tuotteet liikkuvat melko hitaasti.  
 
Suurin osa asiakkaista tulee Loimaan alueelta, mutta myös lähikunnista, 
etenkin Ypäjältä käy paljon hevosasiakkaita. Normaalina päivänä asiakkaita 
käy keskimäärin 70 päivässä, mutta määrät voivat vaihdella talven hiljais-
elon 20 asiakkaasta sesonkiajan yli 200 asiakkaaseen per päivä.  
 
Ostokäyttäytymiseltään loimaalaiset ovat tyypillisiä suomalaisia asiak-
kaita; apua pyydetään vain viimeisenä vaihtoehtona ja kaikista muutok-
sista asiakkaat menevät hämilleen. Myymälässä on myös ”suoranpalaut-
teenlaite”, Happy or not, josta asiakkaat voivat painaa sen väristä hy-
mynaamaa mitä olivat mieltä asioinnistaan. Maaliskuussa 2019 asiakkaat 
olivat olleet 97-prosenttisesti melko tai erittäin tyytyväisiä vierailuunsa, 
mikä kuvaa mielestäni aika hyvin yleistä vierailukokemusta Loimaan Hank-
kijalla.  

4 HEVOSASIAKASPÄIVÄ 

Hevosasiakaspäivä eli markkinapäivä järjestettiin loimaalaisille Hankkijan 
harraste-eläinpuolen asiakkaille. Päivän tarkoituksena oli kerätä hevosista 
kiinnostuneita asiakkaita Loimaan Hankkijalle ja kerätä mahdollisimman 
monta vastausta asiakaskyselyyn. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiak-
kaiden mielipiteitä Hankkijan valikoimasta ja myymälän uudistuksesta. He-
vosasiakaspäivä järjestettiin yhtenä päivänä maaliskuun loppupuolella 
Hankkijan tunnettujen Löytölaarien kanssa samaan aikaan, jotta väkeä olisi 
mahdollisimman paljon liikkeellä. Löytölaarit toimivat samalla houkutti-
mena asiakkaille, sillä myymälässä olisi muutakin kuin vain hevospuolen 
tuotteita ja paikalla oli myös muiden osastojen tuote-esittelijöitä. Päivän 
aikana oli paljon tarjouksia hevos- ja ratsastustarvikkeissa, sekä houkutti-
mena oli makkara- ja mehutarjoilu. 
 
Hevosasiakaspäivän markkinoinnilla ja järjestämisellä oli omat tavoit-
teensa. Markkinoinnin tärkeimpinä tavoitteina oli hankkia näkyvyyttä ja 
kehittää yrityskuvaa. Facebook-tapahtuma tavoitti runsaasti hevosihmisiä, 
sekä myös muita potentiaalisia asiakkaita, joten näkyvyyden tavoittelu to-
teutunee hyvin. Yrityskuvan kehittäminen toteutuu myös vaivannäön mää-
rään nähden hyvin. Yrityskuvaa olisi voinut saada näyttämään vielä aktiivi-
semmalta ja positiivisemmalta panostamalla enemmän julkaisuihin Face-
book-tapahtumassa.  
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Hevosasiakaspäivää markkinoitiin enimmäkseen Facebookin avulla. Face-
bookissa luotiin tapahtuma asiakaspäivälle ja sitä jaettiin niin järjestäjien 
seinillä, yrityksen sivuilla, kuin alueen hevosaiheisissa ryhmissä. Facebook-
tapahtumat leviävät ja saavat näkyvyyttä nykypäivänä nopeasti, sillä aina 
kun joku klikkaa osallistuvansa tai olevansa kiinnostunut tapahtumasta, 
jolloin se näkyy klikkaajan seinällä ja leviää näin hänen verkostolleen. Ta-
pahtumasivuilla julkaistiin paria viikkoa ennen tapahtumaa ajankohtaista 
tietoa, sekä tarjouksia, jotka ovat voimassa vain kyseisenä ajankohtana. 
Tapahtumasta kiinnostuneille tai siihen osallistujille tulee aina ilmoitus, 
kun tapahtumasivuilla julkaistaan jotain, jolloin mahdolliset vieraat pysy-
vät ajan tasalla mitä tapahtumassa on tarjolla. 
 
Varsinaisena tapahtumapäivänä asiakkaita riitti; asiakkaita ja ostotapahtu-
mia oli yli 260 ja tarjolla olleet makkarat loppuivat muutamaa tuntia ennen 
tapahtuman loppua. Hevosasiakkaiden lisäksi oli liikkeellä paljon muitakin 
ihmisiä. Suurin osa Löytölaari-tuotteista loppui kesken ja puutarhankin 
puolelta ostettiin runsaasti ruukkuja ja siemeniä tulevaa kesää varten. Har-
millisesti osa hevosasiakkaista oli kuitenkin nihkeitä ostajia, ja tavaraa 
meni odotettua huonommin hyvistä tarjouksista huolimatta.  
 
Suurin osa päivän asiakkaista kuitenkin poistui tyytyväisenä saatuaan 
pientä purtavaa. Kaupanpäällisenä asiakkaille jaettiin ostoksista pirteä 
Hankkijan värinen kestokassi. Päivän hymynaamasaldoksi saatiin noin 90 
prosenttia, joka on tyypillinen luku verrattuna normaaleihin päiviin, hymyi-
leviä ja tyytyväisiä asiointikokemuksia. 
 

5 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 

Kysely on yleisin tapa kerätä tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä ennalta 
määritellyistä aihealueista. Kyselyiden avoimet ja vaihtoehtokysymykset 
tarjoavat hyvin tietoa koskien asiakkaiden tyytyväisyyttä. Osassa kyselyistä 
vastaaja voi tarkentaa vastaustaan avoimeen kenttään. (Gerson & 
Machosky, 1993, s. 59).  
 
Asiakaskysely on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, joka yleistää 
jonkin tietyn otoksen vastaukset, jotka edustavat koko joukkoa. Vastauk-
set tilastoidaan, joten niitä tarvitaan riittävästi, jotta tuloksista tulisi tar-
peeksi luotettavat ja niitä pystyttäisiin käsittelemään. Tutkimukseen vaa-
ditaan lähtökohta eli tutkimusongelma, johon haetaan vastausta tai ratkai-
sua. (Kananen, 2008, s.10) Loimaan Hankkijan asiakaskyselyllä halutaan 
selvittää erityisesti hevososastoa käyttävien asiakkaiden mielipiteitä ja tyy-
tyväisyyttä myymälästä, tuotteista sekä asiakaspalvelusta.  
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Kvantitatiiviseen tutkimukseen kuuluu useita eri vaiheita (Kuva 6). Tutki-
musongelman selvittämiseksi täytyy ensin tietää mitä tietoa tarvitaan, 
jotta ongelma ratkeaisi. Kun tarvittava tieto on määritelty, täytyy selvittää 
mistä tieto saadaan ja miten se kerätään. Kysymysten tekoa varten täytyy 
hahmottaa, että samaa asiaa voidaan kysyä monilla eri tavoilla. Kysymyksiä 
täytyy miettiä huolella, jotta vältyttäisiin virhetulkinnoilta. Jokainen vaihe 
vaikuttaa seuraaviin vaiheisiin ja viimeistään siihen, miten tuloksia analy-
soidaan. (Kananen, 2008, s. 10) 
 

  
 

Kuva 6. Vaiheet kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Kananen, 
2011, s.20) 

 
Kyselyn ulkoasuun ja toimivuuteen täytyy kiinnittää huomiota, sillä sen 
täytyy olla houkutteleva. Tärkeintä kyselyn luomisessa on käyttäjäystäväl-
lisyys; sen täytyy olla selkeä ja se ei saa olla liian pitkä. Vastaaja täytyy joh-
datella kyselyn maailman ja hänen täytyy tietää mihin ja mitä varten kysely 
on. (Gerson & Machosky, 1993, s.60)  
 
Kyselyä täytyy testata lomake-ergonomian takia ja jotta vältyttäisiin kirjoi-
tusvirheiltä ja virhetulkinnoilta. Koko lomakkeen teon ajan on hyvä huomi-
oida käytettävän ohjelman tietokantapohja, johon tulokset syötetään. Oh-
jelma asettaa omat vaatimukset, joihin kysymysvaihtoehdot ja asettelut 
tulee mukauttaa mahdollisimman hyvin. Tällaisia ohjelmia, joilla voidaan 
luoda kyselyitä, ovat esimerkiksi Webropol ja Google Forms, joiden tieto-
kantapohjiin voidaan syöttää valmiit vastaukset ja ohjelma analysoi sekä 
tekee kaavioita vastauksista. (Kananen, 2008, s. 10-13) Tämä tutkimus pää-
tettiin toteuttaa Webropol-ohjelmalla. Kysymykset suunniteltiin ja testat-
tiin yhdessä esimiehen, aluepäällikön ja muiden Hankkijan työntekijöiden 
kanssa. 
 
Viimeisenä vaiheena on kenttätyö eli kyselyn teettäminen. Kysely voidaan 
tehdä joko haastatteluna tai sitten niin sanottuna postikyselynä, joka ei ole 
niin henkilökohtainen. Kenttätyön jälkeen tehdään lomakkeiden tarkastus 
ja numerointi, minkä jälkeen tiedot tallennetaan tietokantaohjelmaan. Lo-
puksi tarkistetaan tiedot ja aloitetaan raportin kirjoittaminen. (Kananen, 
2008, s. 10-13) 
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Loimaan Hankkijan asiakaskysely toteutettiin hevosasiakaspäivän aikana 
myymälässä. Kyselyn pystyi täyttämään joko paperilla tai QR-koodin avulla 
mobiilisti. Asiakaskyselyyn tuli vastauksia 62 kappaletta, joita analysoitiin 
Webropol-ohjelmalla. Vastauksista viisi tuli sähköisesti QR-koodin avulla ja 
loput paperisina, jotka sitten syötettiin yksitellen kyselyohjelmaan. Tapah-
tuman avoimen luonteen takia vastauksia tuli todennäköisesti paljon 
enemmän paperilla kuin sähköisesti, sillä paperiversio oli helpommin täy-
tettävissä. QR-koodien käyttäminen ei ehkä ole vielä niin yleistä nykypäi-
vänä. Kiitokseksi kyselyn täyttämisestä vastaajat saivat oranssit Hankkijan 
kangaskassit, josta moni vastaaja oli positiivisesti yllättynyt.  
 
Analysoidessa kyselyn tuloksia on hyvä tarkkailla seuraavia tietoja: kysy-
myksien ja koko kyselyn vastauksien keskiarvoja, mikä on yleisin vastaus, 
mikä vastaus kuvaa vastaajia, kuinka paljon vastaukset poikkeavat keski-
määräisestä vastauksesta, sekä mitkä ovat kysymyskohtaisten ääripäiden 
vastauserot. Useimmiten käytetään suhdelukuja ja prosentteja järjestä-
essä ja analysoidessa tietoja. Sanalliset arviot täytyy muuttaa esimerkiksi 
numeroiksi, jolloin voi helposti käydä virheitä. Prosenttilukuja on helppo 
vertailla ja niihin voi asettaa tulevaisuudessa jonkin tavoitteen. (Gerson & 
Machosky, 1993, s. 79). Loimaan asiakaskyselyn tuloksien käsittelystä ja 
analysoinnista tarkemmin seuraavissa luvuissa. 
 
Kun kysely on tehty, täytyy tulokset analysoida, jotta voi esittää parannuk-
sia ja muuttaa asioita asiakkaiden vastausten perusteella. Analysoinnin tu-
loksista voi esimerkiksi selvitä, miten henkilökunnan kannattaisi esittäytyä 
tai millaisen kuvan he antavat asiakkaille. Jotta henkilökunta ymmärtäisi 
analyysin tulokset, on analyysistäkin tehtävä yksinkertainen ja helppo ym-
märtää, jotta onnistuttaisiin laadun parantamisessa ja palvelujen tarjoami-
sessa (Gerson & Machosky, 1993, s. 80). 
 
Otoksen eli kyselyyn vastanneiden määrä on tärkeä puhuttaessa tutkimuk-
sen luotettavuudesta. Otoskoko vaikuttaa siihen, kuinka hyvin otos kuvaa 
perusjoukkoa eli niitä, joista tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Vastauk-
sia tuli yhteensä 62 kappaletta, mikä oli yli tavoitemäärän. Suurin osa vas-
tauksista, noin 50 vastausta, tuli ensimmäiseltä päivältä, joka oli tapahtu-
man pääpäivä. Kyselyn pitämistä päätettiin jatkaa vielä seuraavalle päi-
välle, sillä lauantaisin käy yleensä paljon harrastepuolen asiakkaita. Lauan-
taina myymälä oli auki vähemmän aikaa kuin arkisin, eikä silloin panostettu 
yhtä hyvin kyselyyn, kuitenkin vastauksia tuli viiden tunnin aikana yli kym-
menen. Loppujen lopuksi vastauksien määrään oltiin tyytyväisiä, sillä ta-
voitemäärä vastauksille oli 50. 
 

6 TULOSTEN KÄSITTELY JA ARVIOINTI 
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Asiakaskyselyyn tuli vastauksia 62 kappaletta. Niitä arvioitiin Webropolin 
tuottamien yhteenvetojen avulla. Sen jälkeen tulokset syötettiin Excel-tau-
lukko-ohjelmaan, jonka avulla saatiin havainnollistavia kaavioita. Kaavioi-
den pohjalta arvioitiin ja käsiteltiin jokaisen kysymyksen vastauksia. 

6.1 Taustatietokysymysten tulokset 

 
Kyselyyn vastanneista 62 henkilöstä eniten oli 18-30-vuotiaita naisia (kuva 
7). Suurin osa sosiaalisen median, tässä tapauksessa Facebookin, käyttä-
jistä kuuluu ikäluokkaan 18-30 ja todella paljon alan harrastajia ja yhden 
hevosen omistajia osuu samaan ikähaarukkaan. Yllättävän hyvin paikalle 
oli kuitenkin saapunut myös vanhempia hevosihmisiä. Kyselyyn vastan-
neista oli likimain yhtä paljon 18-30 ja 31-50-vuotiaita ja 26 % vastaajista 
oli yli 50-vuotiaita. Vain yksi vastaajista oli alaikäinen, mutta onkin varsin 
ymmärrettävää, etteivät lapset täyttäneet kyselyä. Suurin osa päivän lap-
siasiakkaista oli alle kouluikäisiä, joilla ei välttämättä ole tarvittavaa kirjoi-
tustaitoa.  
 
Vastaajien ikäjakaumaa voi selittää se, että 18-30-vuotiaat käyttävät paljon 
sosiaalista mediaa, tässä tapauksessa Facebookia. Tapahtuman mainosta-
minen painottui Facebookiin, jolloin kyseinen ikäluokka on löytänyt hyvin 
tapahtumaan. Myös paljon alan harrastajia ja yhden hevosen omistajia 
osuu kyseiseen ikähaarukkaan.  
 

 
 

Kuva 7. Ikäjakauma vastaajien kesken jakautui ikäluokittain ta-
saisesti. Alaikäisiä vastaajista oli vain 2% eli yksi vastaaja.  

 
Reilusti suurin osa vastaajista oli naisia (kuva 8), mikä kertoo hevosalan 
harrastajien sukupuolijakaumasta. Ammattipuolella prosenttijako voisi 
olla lähempänä toisiaan, sillä ammattihevosurheilijoissa on miehiä suh-
teellisesti enemmän kuin harrastelijoissa. Yksi vastaajista ei halunnut ker-
toa sukupuoltaan.  
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Kuva 8.  Suurin osa vastaajista oli naisia.  

 
Vaikka kävijöitä oli monelta eri paikkakunnalta, oli hevosasiakkaista suurin 
osa kuitenkin Loimaalta (kuva 9). Toiseksi eniten kävijöitä oli naapurihe-
vospitäjästä Ypäjältä. Vaikkakin ypäjäläisten lukema olisi voinut olla suu-
rempi, on kuitenkin ymmärrettävää, että osa, noin puolet ypäjäläisistä, 
asioi Forssan myymälässä. Myös kauempaa, kuten Humppilasta ja Turun 
suunnalta, oli  löydetty hevosasiakaspäivään, joten markkinoinnin voisi ai-
nakin osittain katsoa onnistuneeksi. Mahdollisesti paikalle sattui myös ohi-
kulkijoita, jotka huomasivat isot Löytölaarikyltit myymälän ulkopuolella, 
sillä myymälä on aivan ison tien varressa.  
 

 
 

Kuva 9. Kävijöitä tuli monelta eri paikkakunnalta. 

 
Kyselyyn vastanneista noin puolet olivat hevostaustaltaan harrastajia 
(kuva 10). Luku kuvastaa hyvin Loimaan Hankkijan hevosasiakkaiden jakau-
tumista, sillä suunnilleen puolet on harrastajia, ja vain pieni osa yrittäjiä. 
Kyselyyn on voinut vastata myös niitä, jotka eivät ole kyselyn varsinaista 
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kohderyhmää. Kohderyhmän ulkopuoliset vastaajat ovat voineet vääristää 
harrastajien oikeaa määrää, kun vaihtoehdoista on valittu ”harrastaja”, 
vaikka hevosista ei ole mitään konkreettista kokemusta. Vastaukset jakau-
tuivat odotetusti, mikä on hyvä asia, sillä tavoitteena oli saada asiakaspäi-
vään erilaisia hevosharrastajia. Vastausten jakautuminen kertoo siitä, että 
valikoimassa on tarjontaa kaikille, niin harrastajille kuin hevosten omista-
jillekin.  
 

 
 

Kuva 10.  Yksityisiä hevosenomistajia kävi suunnilleen saman 
verran kuin harrastajia. 

 
Useimmilla kyselyyn vastanneilta hevosenomistajilla tai yrittäjillä oli kolme 
hevosta (kuva 11). Harvemmalla kyselyyn vastanneista oli enemmän kuin 
kolme hevosta, vaikka useamman hevosen omistajia ja isojen yritysten 
yrittäjiä on Loimaan Hankkijan asiakaskunnassa. Yksi hevosenomistaja il-
moitti hevosmääräkseen 17, ja yhdellä yrittäjällä on kolme hevosta. Har-
vemmin yrittäjillä on yhtä tai kahta hevosta työkaverinaan, mikä käy ilmi 
myös kyselystä. 
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Kuva 11. Useimmat kyselyyn vastanneista hevosenomistajista 
omistivat enintään 3 hevosta. 

 
Yksi neljäsosa vastaajista käy viikoittain Loimaan Hankkijalla (kuva 12). 
Myymälässä käy myös niitä vakioasiakkaita, jotka käyvät myymälässä vii-
koittain esimerkiksi rehusäkin tai asiantuntijapalveluiden takia. Melkein 
puolet vastaajista asioi Loimaan myymälässä keskimääräisesti kuukausit-
tain, jolloin voidaan puhua vakioasiakkaasta. Racingin (n.d.) sivujen mu-
kaan keskimäärin yhdellä hevosella rehusäkki tai lisäravinne kestää noin 
kahdesta viikosta kuukauteen, mikä selittäisi niin suurta prosenttia kuu-
kausittain asioivia. Toisaalta hevosasiakkaat voivat käydä myös muissa asi-
oissa myymälässä, kuten puutarha- tai lemmikkieläinostoksilla, mikä taas 
voi selittää osaltaan niin suurta prosenttia viikoittain käyviä.   
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Kuva 12.  Vastaajat asioivat useimmiten kuukausittain Loimaan 
myymälässä. 

 
Mainonta Facebookissa on selvästi tavoittanut hyvin ihmisiä (kuva 13). Ja-
kaminen myös muissakin paikallisissa hevosihmisten Facebook-ryhmissä 
Loimaan Hankkijan omien Facebook-sivujen lisäksi oli kannattavaa. Tapah-
tumasivua jaettiin Facebookissa Loimaan ja Forssan seudun hevosharras-
tajaryhmissä, sekä myös omalla seinälläni. Kaverilta-vastaukset kertovat 
siitä, että ihmiset puhuvat keskenään ja ottavat kaverin mukaan tapahtu-
miin, sekä tässä tapauksessa shoppailemaan. Vastaajia osui myös ”myymä-
lästä”-kategoriaan, joka todennäköisimmin tarkoittaa sitä, että tapahtu-
masta ei tiedetty, kuin vasta myymälässä. Osa asiakkaista oli saapunut 
asiakaspäivään toisen tapahtuman, Löytölaarien takia, jonka takia myymä-
lästä-vastausprosentti oli niinkin korkea. Tapahtumaa myös mainostettiin 
paria viikkoa etukäteen myymälässä, josta vakioasiakkaat ovat mahdolli-
sesti löytäneet tapahtumaan. 
 
Vastaukseen ”muualta” tuli myös vastauksia. Kysymyksen avoimeen kent-
tään vastattiin suurimmiksi osiksi lehtimainoksesta. Toisaalta kovin moni 
nuori ei enää lue paperisia sanomalehtiä, jolloin lehdestä-vastaukset jäivät 
vain pariin vastaukseen. On hyvä huomata, että pienen pieni maininta leh-
dessä tapahtumasta tavoitti myös paikallisia asiakkaita. Toisaalta avoi-
meen kenttään vastattiin myös, että vasta paikan päältä, mikä olisi mennyt 
samaan kategoriaan myymälästä-vaihtoehdon kanssa.  
 

 
 

Kuva 13. Tapahtuman markkinointi oli tavoittanut Facebookissa 
ihan hyvin hevosihmisiä. 
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6.2 Myymäläkohtaiset kysymykset 

 
Reilusti yli puolet ovat vastanneet, että Loimaan Hankkijan aukioloajat 
ovat hyvät tai erittäin hyvät (kuva 14). Myös negatiivisempiakin vastauksia 
tuli, ja niitä perusteltiin mielestäni hyvin. Eniten avoimeen kenttään perus-
teltiin huonoa arvosanaa aukioloajoista sillä, että myymälä menee arkisin 
liian aikaisin kiinni, eikä työssä käyvät oikein tahdo ehtiä. Myös viikonlop-
puisin toivottiin myymälän olevan enemmän auki, kun nyt se menee lau-
antaisin kiinni jo kahdelta ja sunnuntaisin ei ole auki ollenkaan.  
 

 
 

Kuva 14. Myymälän aukioloajoista ollaan montaa eri mieltä. 

 
Suurin osa vastaajista piti uudistettua myymälää hyvänä tai erittäin hyvänä 
(kuva 15). Kukaan ei vastannut kyselyyn, että myymäläuudistus olisi ollut 
huono tai erittäin huono.  Hevososaston suuri muutos on voinut luoda vas-
tauksista positiivisempia, etenkin aiemmin käyneiden vastaajien keskuu-
dessa.  
 
Toisaalta kysymyksessä olisi voinut olla jonkinlainen johdanto ja mainita 
miten myymälä oli uudistunut. Osa vastaajista ei tiennyt tai ei muistanut 
millainen myymälä oli ennen uudistusta, mistä voi johtua muutamat vas-
taukset kohdassa ei hyvä, eikä huono. Hyvä on aika neutraali vastaus, eten-
kin jos kokee myymälän nyt hyväksi tai jos ei ollut tietoa myymälästä en-
nen uudistusta.  
 
Myymälän uudistusta koskevaan kysymykseen tuli kaikista kysymyksistä 
eniten vastauksia avoimeen kenttään; jopa puolet kommentoivat teksti-
ruutuun. Uusittua myymälää kehuttiin valoisammaksi, avaraksi ja siistiksi. 
Myös sijainti ja uudet järjestelyt kulkukäytävineen saivat kehuja. Myös 
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muutama negatiivisempi palautekin oli ja ne koskivat lähinnä sitä, kun jou-
tuu kiertämään osan myymälästä päästäkseen kassalle.  
 

 
 

Kuva 15.  Suurin osa piti uudistettua myymälää ihan hyvänä. 

 
Vastaajat arvioivat myymälän toimintaa omien kokemuksiensa perus-
teella. Yleisvaikutelma asiakaspalvelusta, myymälästä ja tuotteista on vas-
taajien mukaan ihan hyvä. Taulukko (kuva 16) kuvaa vastauksien jakautu-
mista. Asiakaspalvelu ja tyytyväisyys tuotteisiin saivat pisteitä kolmesta vii-
teen eli paremmat pisteet verrattuna muihin kysymyksen osiin, sillä muilla 
oli muutamia kahden pisteen vastauksia. Tuotevalikoima ja myymälän käy-
tännöllisyys sekä helppokulkuisuus saivat vähiten pisteitä vastausten pe-
rusteella, joten niitä olisi syytä kehittää ja niihin tulisi kiinnittää huomiota. 
Myymälän siisteys ja viihtyisyys sai kuitenkin hyvän arvosanan, kuten myös 
henkilökunta, ja asiakaspalvelun laatu saivat eniten erinomaisia vastauk-
sia. Vastaukset koskien myymälässä liikkumista ja sisustusta olisi luullut 
olevan lähellä erinomaista, kun kyseessä on uudistettu myymälä. Ja ky-
seessä ei kumminkaan ole mikään vanha ja pieni rakennus, vaan ihan ny-
kyaikainen ja sopiva käyttötarkoitukseensa. 
 
Vastausten lukemat eivät kuitenkaan ole huonot vaan kyseiset arvoa alen-
tavat vastaukset voivat johtua esimerkiksi siitä, että asiakas ei ole saanut 
haluamaansa tuotetta tai on joskus joutunut jonottamaan kassalla mieles-
tään liian kauan. 
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Kuva 16. Yleisvaikutelma asiakaspalvelusta, myymälästä ja tuot-
teista on hyvä.  

 
Suurin osa kyselyyn vastaajista oli tutustunut verkkokauppaan, ja osa jopa 
tilannutkin sen kautta tuotteita. Vastanneista noin 40 prosenttia on käyt-
tänyt verkkokauppaa tarkastaakseen, että löytyykö haluttua tuotetta myy-
mälästä eli tarkastaakseen tuotesaldoja (kuva 17). Tämä onkin verkkokau-
pan yksi merkittävimmistä käyttötarkoituksista. Vastauksissa yllätti se, että 
12 prosenttia vastaajista ei tiennyt, että Hankkijalla on oma verkkokauppa. 
Mielestäni verkkokauppaa on mainostettu paljon, mutta ilmeisesti se ei 
vielä ole tavoittanut aivan kaikkia. Kaikki eivät käytä internetiä eikä kaikille 
tule mainoksia, vaikka verkkokauppaa on mainostettu myös lehdissä ja 
jopa radiossa.  
 
Hankkijan nettisivut ja verkkokauppa sai osakseen hieman sekalaista pa-
lautetta kyselyn avointen vastausten perusteella. Muutaman kyselyyn vas-
tanneen mielestä sivut olivat hieman sekavat, kun taas joidenkin mielestä 
helppokäyttöiset. Useampi oli kuitenkin vastannut, että sivut ovat selkeät. 
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Kuva 17.  Kysymys verkkokaupasta hajautti eniten vastauksia. 

 
Reilusti yli puolet suosittelisivat Loimaan Hankkijaa muillekin (kuva 18). 
Kaikki eivät kumminkaan olleet ihan samaa mieltä, koska vastauksista 11 
prosenttia on asteikon puolivälissä, mikä kertoo, että kaikki eivät todennä-
köisesti suosittelisi Loimaan Hankkijaa.  
 
Tavallaan myös tämä kysymys antaa palautetta hevosasiakaspäivästä. Asi-
akkaat, jotka eivät olleet ennen käyneet myymälässä, olivat antaneet nel-
jästä viiteen pistettä ensimmäisen kokemuksen perusteella siitä, kuinka to-
dennäköisesti suosittelisivat myymälää muille. Tulokset ovat erittäin posi-
tiivisia ja on hyvä huomata, että Loimaan Hankkijaa suositellaan muillekin 
ja siellä tullaan asioimaan toistekin. 
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Kuva 18. Vastaajat suosittelisivat Loimaan Hankkijaa erittäin to-
dennäköisesti myös muille.  

 

6.3 Valikoimaa koskevat kysymykset 

 
Vastauksien perusteella hevosrehujen ja lisäravinteiden valikoima on hy-
vällä tasolla (kuva 19). Avoimeen kenttään oli mahdollista kirjata toiveita 
ja puutteita. Valikoimaan kaivattiin enemmän sokerittomia ja luonnollisia 
rehuja, sekä lisäravinteita. Myös Krafftin rehuja kaivattiin, sillä niitä on en-
nen saanut Hankkijalta, mutta nyt Hankkija keskittyy omaan rehumerk-
kiinsä Racingiin. 
  
Harrastajilla on harvemmin tarvetta ostaa hevosrehuja, muuta kuin ihan 
yksittäisiä tuotteita silloin tällöin. Ne, joilla ei ole kokemusta hevosista, vas-
tasivat valikoimakysymyksiin nopealla vilkaisulla, josta voi tulkita, että va-
likoima antaa hyvän ensivaikutelman niin määrällisesti kuin esillepanolli-
sesti. Harrastajat olivat vastanneet enemmän neljän ja viiden pisteen ar-
voisia, kun taas yrittäjillä ja yksityisillä hevosenomistajilla oli enemmän kol-
mea pistettä ja vastaukset olivat kriittisempiä.  
 

 
 

Kuva 19. Hevosten rehut ja lisäravinteet ovat vastaajien mielestä 
hyvällä tasolla. 

 
Vastaajista puolet pitivät hevosvarusteiden valikoimaa ihan hyvänä, mikä 
taas kertoo, että kategoriassa olisi selvästi parantamisen varaa (kuva 20). 
Valikoima on kuitenkin aika suppea verrattuna varsinaisiin 
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hevostarvikeliikkeisiin tai Hankkijan isoimpiin myymälöihin, joten vastauk-
set olivat ihan ymmärrettäviä.  
 
Hevosten varusteisiin liittyen tuli eniten avoimia vastauksia. Valikoimasta 
kaivattiin eniten lisää nahkavarusteita ja ravituotteita. Ravituotteita ei tällä 
hetkellä ole valikoimassa ahtaiden tilojen ja pienen kysynnän vuoksi. Myös 
ratsastustarvikkeita eli satuloita, suitsia ja satulavöitä kaivattiin lisää, mikä 
on ihan ymmärrettävää etenkin suitsien kohdalla, kun valikoimasta löytyy 
vain yhtä tai kahta erilaista. Juoksutustarvikkeiden sekä loimien kohdalla 
vastaukset olivat ristiriitaisia, kun jonkun mielestä kyseisten valikoimat oli-
vat hyvät ja jotkut olisivat kaivanneet jotain lisää.  
 

 
 

Kuva 20. Hevosten varusteista havaittiin hieman enemmän puut-
teita. 

 
Harrastajien osuus asiakkaissa on merkittävä, joten he ostavat todennäköi-
simmin enemmän ratsastusvarusteita kuin hevostarvikkeita. Vaikka yrittä-
jät ja yksityiset hevosenomistajat arvioivat hevostarvikevalikoimaa kriitti-
semmin, sai ratsastajien varusteet ja vaatteet samankaltaiset pisteet myös 
harrastajilta. Loimaan Hankkija on ainut myymälä Loimaalla, joka myy rat-
sastusvarusteita, joten myös monille kylän lapsille ostetaan ensimmäiset 
ratsastusvarusteet juuri Hankkijalta. Alan ammattilaiset ostavat yleensä 
ratsastusvarusteita Hankkijalta, jos on välttämätön tarve juuri kyseiselle 
tuotteelle tai kyseessä on niin hyvä tarjous. Muuten kokeneemmat alan 
ihmiset ostavat ratsastusvarusteensa muista liikkeistä. 
 
Vastaukset olivat kuitenkin hyvällä tasolla valikoiman laajuuteen nähden 
(kuva 21). Ihan kaikille ei löydy kaikkea niin kuin myös avoimista vastauk-
sista pystyi havaitsemaan. Ratsastajien varusteisiin kaivattiin lisää halpaa 
ja laadukasta tavaraa, sillä etenkin uutuustuotteet ovat yllättävän kalliita 
ja osa vaatteista myydäänkin vasta poistorekistä. Myös aivan realistisesti 
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valikoimasta toivottiin vaatteita kookkaille ja pitkille, mitä ei tällä hetkellä 
oikeastaan löydy.  
 

 
 

Kuva 21. Ratsastajan varusteiden ja vaatteiden valikoima on hy-
vällä mallilla. 

 
Selvästi Loimaan Hankkijan hevosen hoitotarvikkeet ja tallitarvikkeet ovat 
paremmalla tasolla kuin muut osaston tuotevalikoimat. Loimaan alueella 
on vähän muita tallitarvikkeita myyviä tuotteita, jolloin Hankkijalle tullaan 
todennäköisemmin niiden tarpeessa.  
 
Hankkijalta löytyy yleensä kaikki tallitarvikkeet mitä tarvitsee tavalliseen 
tallin ylläpitoon, mikä käy selväksi myös vastauksista (kuva 22). Ainoita asi-
oita, joita havaittiin puutteelliseksi kyseisestä valikoimasta, oli kaviorasva 
ja talikon kahvat, joita ei juuri tällä hetkellä ole Loimaan myymälän valikoi-
massa. Valikoimatoive talikonkahvoista voi olla myös ympäristöystävälli-
syyttä, sillä ei haluta heittää vanhaa ja toimivaa pois. Hevosihmiset ovat 
näppäriä korjaamaan tavaroita mieluummin kuin heittävät pois, joten va-
likoimasta voisi löytyä lisää varaosia ja -tarvikkeita. Yksi avoimen kentän 
vastaus kyseisessä kategoriassa oli, että kaikki tarvittava on aina löytynyt, 
mikä kertoo siitä, että valikoima on saatu pidettyä hyvällä tasolla hevosen 
hoito- ja tallitarvikkeissa.  
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Kuva 22. Hevosen hoito- ja tallitarvikkeet saivat hevostarvikeva-
likoimista eniten kehuja. 

 

6.4 Valikoimatoiveet sekä risut ja ruusut 

 
Viimeisenä kyselyssä kysyttiin yleisistä valikoimatoiveista ja palautetta ide-
oiden, kehittämisehdotuksien ja terveisten muodossa. Noin puolet vastaa-
jista olivat vastanneet jotakin näihin kohtiin. Valikoimatoiveiden vastauk-
sista noin yksi kolmasosa koostui jokseenkin siitä, että valikoima on tällä 
hetkellä ok, kaikki tarvittava löytyy tai tämä riittää. Erityisesti hevososas-
tolta ei tullut muita valikoimatoiveita kuin, että Horzen tuotteiden sijasta 
tai ohelle valikoimiin kaivattaisiin myös muita tuotemerkkejä. Koirille toi-
vottiin muutamaan otteeseen lisää tuotevalikoimaa. Koiraosaston tuote-
toiveista esille nousi tuotteet: tarhaus- ja kuljetustarvikkeet, sekä erilaiset 
harrastustuotteet, joita ei tällä hetkellä valikoimista oikein löydy.  
 
Laajasta puutarhatuotteiden valikoimasta havaittiin myös puutteita ja va-
likoimiin toivottiin muun muassa sisä- ja huonekasveja, sekä lisää puutar-
hakalusteita. Työkalujen valikoimaa moitittiin hieman suppeaksi, mikä on 
aivan ymmärrettävää, kun tilaa on käytössä vain rajallisesti, niin jostakin 
on täytynyt supistaa valikoimaa enemmän.  
 
Myös aivan Hankkijan valikoimien ulkopuolelta toivottiin useampaan ot-
teeseen urheilutarvikkeita, joista juoksutarvikkeet oli mainittu esimerkkinä 
tuotevalikoimasta. Pariin otteeseen mainittiin ruokatuotteet, joiden to-
teuttaminen voi olla hieman hankalaa ja myynnin pientä verrattaessa hy-
permarketteihin kuten Prismaan. Ruokatori-tyyppisesti myytävien 
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lähiruokatuotteiden myynti voisi kyllä olla Hankkijalle uusi myyntivaltti, 
josta hyötyisi myös paikalliset pienyrittäjät.  
 
Vapaamuotoisen palautteen kerääminen on tärkeää varsinkin tämänkal-
taisen asiakastyytyväisyyskyselyn kohdalla. Ideat ja kehittämisehdotukset 
ovat yleensä tervetulleita, oli kyseessä sitten risuja tai ruusuja. Vastauksien 
joukossa oli myös muutama ruusu: ”Aina hymyileviä ja auttavia työnteki-
jöitä, kiitos”. Myymälän siisteyttä ja viihtyisyyttä myös kehuttiin sekä hen-
kilökunnalle annettiin kiitokset ystävällisyydestä. Teemapäivät kokoavat 
yleensä hyvin asiakkaita paikalle ja niitä toivottiin lisää, kuten myös mak-
karatarjoilua. Teemapäivien järjestäminen on kuitenkin aika raskasta hen-
kilökunnalle, mutta aina on hyvä kuulla, että niistä on pidetty ja niitä ha-
luttaisiin lisää.  
 
Loimaan Hankkijan valikoimaa kehuttiin paremmaksi kuin muita lähialueen 
myymälöitä. Vaikkakin kyseessä on mielipidekysymys, on hyvä, että vali-
koima ei ole aivan huono, vaikka kyseessä on keskikokoinen myymälä. Ti-
lojen rajallisuus tuli esille myös palautteessa, kun toivottiin muiden koti-
eläinten rehujen olevan esillä tai ainakin edes lista saatavilla olevista tuot-
teista. Risuja annettiin siitä, että kulkuväylät ovat ahtaita ostoskärryjen 
kanssa kulkemiseen.   
 

7 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Tapahtuma ja asiakastyytyväisyyskysely sujuivat suunnilleen odotusten 
mukaisesti. Ilmeni, että kysely olisi tarvinnut viimeistä hienosäätöä, jolloin 
vastauksista olisi voinut mahdollisesti saada enemmän irti. Vierailijoihin 
Hevosasiakaspäivässä sekä vastaajien määrään oltiin kuitenkin tyytyväisiä. 
Tapahtumaan saapui asiakkaita kuitenkin yli odotusten, sillä kävijämäärä 
hipoi samaa luokkaa kevään kiireisimpien sesonkipäivien kanssa, joita ovat 
esimerkiksi äitienpäivä ja valmistujaisjuhlia edeltävät päivät.  

7.1 Tapahtuman pohdinta ja yhteenveto 

Tapahtuman tavoite toteutui, kun hevosasiakaspäivään saapui riittävä 
määrä asiakkaita ja päivän kulku sujui odotetusti. Myös muut tapahtuman 
tavoitteet, kuten näkyvyyden tavoittelu ja yrityskuvan kehittäminen toteu-
tuivat ihan hyvin. Vaikuttavuustavoitteista myynnin kehittyminen on on-
nistunut erittäin hyvin, sillä harraste-eläinosaston myynti on kasvanut ke-
vään aikana 20 prosenttia verrattuna talven myyntilukuihin. Toisaalta tal-
vella myymälän myyntiä varjosti omalla tavallaan remontti- ja muutostyöt, 
mikä on osaltaan voinut vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.  
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Facebook-tapahtuma tavoitti runsaasti hevosihmisiä, sekä myös muita po-
tentiaalisia asiakkaita, sillä päivän aikana asiakkaita oli yli 260. Normaalina 
päivänä talvikuukausina kyseinen luku on noin 60-80. Näkyvyyttä saatiin 
hyvin, niin Facebookin kuin lehtimainonnan kannalta. Yrityskuvan kehittä-
minen toteutui myös vaivannäön määrään nähden hyvin. Asiakkaat kehui-
vat ja olivat pääosin hyvällä tuulella liikkeellä. Yrityskuvaa olisi voinut saada 
näyttämään vielä aktiivisemmalta ja positiivisemmalta panostamalla 
enemmän julkaisuihin tapahtumassa, kun nyt Facebook-tapahtumassa ei 
ehditty julkaisemaan kuin muutama ilmoitus. Huomiota olisi voinut herät-
tää enemmänkin nostamalla päivän asioita esille, kuten tarjoustuotteita ja 
muita houkuttimia. Facebook on selvästi nykypäivän tärkeä kommunikoin-
tikanava myös yrityksien ja asiakkaiden välillä. Tapahtumien luominen ja 
muokkaaminen on Facebookissa helppoa ja sen näkyvyyttä voi itse hel-
posti säädellä. Lähes puolet olivat löytäneet hevosasiakaspäivään Face-
book-tapahtuman ansiosta. Aivan varmasti Facebookia tullaan jatkossa 
käyttämään myymälän tapahtumien markkinoinnissa, sen helppouden ja 
tavoittavuuden ansioista.  
 
Hevosasiakaspäivän aikana oli myös käytössä palautelaite HappyOrNot, jo-
hon saa antaa pikapalautteen neljän eri värisen naaman mukaan saamas-
taan palvelusta. Laite näytti tapahtuman jälkeen, että muutama punainen 
surunaama oli päivän aikana koneeseen eksynyt. Hevosasiakaspäivän pa-
lautteet naamojen perusteella näyttivät kuitenkin prosentteina suunnil-
leen samaa luokkaa kuin normipäivänä. Normaalina päivänä vihreiden pa-
lautteiden määrä on yleensä 90 prosentin yläpuolella kaikista palautteista. 
Palautelaite ei välttämättä aina kerro totuutta, sillä jo muutama suru-
naama laskee pisteitä pienessä palautemäärässä. 
Surullisten naamojen määrään on voinut vaikuttaa moni asia. Ainakin asi-
akkaiden määrä oli kolminkertainen verrattuna normaaliin perjantaiseen 
talvipäivään. Asiakkaat yleensä painavat herkästi vähemmän vihreää hy-
miötä, jos ovat joutuneet jonottamaan kassalla tai he eivät ole löytäneet 
haluamaansa tuotetta.   
 
Lapsia oli tapahtumapäivänä normaalia enemmän paikalla, ja joihinkin voi 
vaikuttaa negatiivisesti lasten läsnäolo, jolloin asiointikokemuksesta ei tule 
vihreää hymynaamaa. Toisaalta myös lapset tykkäävät painaa nappuloista 
lempiväriään tietämättä mitä mikäkin tarkoittaa, mikä on voinut myös vää-
ristää lukemia. Päivän vauhdikkuuden huomioon ottaen päivän naamasal-
dot olivat hyvät, eikä kukaan lähtenyt myymälästä allapäin. 
 

7.2 Kyselyn pohdinta ja yhteenveto 

 
Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä tuotevalikoi-
maan, palveluun sekä uusittuun myymälään. Kaikkia ei kiinnostanut vas-
tata kyselyyn ja joillakin oli kiire, jolloin jättivät vastaamatta. Kyselyyn vas-
taajille olisi voinut tarjota jonkin paremman palkinnon, mutta toisaalta 
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moni oli jo nyt tyytyväisiä kangaskassiin ja olisiko parempi palkinto kuiten-
kaan lisännyt vastaajien määrää.  
 
Varsinaisen kyselyn kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja olisi voinut pohtia 
ja pyöritellä vielä pidempään, mutta aikataulut tulivat vastaan. Kysely 
osoittautui ehkä hieman pitkäksi; joitain kysymyksiä olisi voinut jättää ko-
konaan pois tai yhdistellä. 
 
Hevososastoa käyttävien asiakkaiden joukko koostuu pääosin harrasta-
jista, joista useimmat ovat naisia. Asiakkaat ovat monen eri ikäisiä ja myös 
vastauksia saatiin monesta eri ikäluokasta. Suurin osa asiakkaista on Loi-
maan alueelta ja lähikunnista, mutta myös kauempaa tullaan asioimaan 
Loimaan Hankkijalla. Pieni osa asiakaskunnasta koostuu yrittäjistä, jotka 
ovat tärkeitä asiakkaita yritykselle, sillä heidän kulutuksensa on yleensä 
suurempaa. Melkein puolet kyselyyn vastaajista asioi myymälässä kuukau-
sittain, jolloin voidaan puhua vakioasiakkaasta.  
 
Taustatietokysymyksiä olisi voinut yhdistellä ja tiivistää. Työn aiheen kan-
nalta ei ollut oleellista tietää, mistä vastaajat olivat saaneet tietää asiakas-
päivästä, joten sen kysymyksen olisi voinut jättää välistä. Kysymys koskien 
hevosten lukumäärää, ei ollut työn kannalta merkittävää, mutta tilaajan 
kannalta haluttiin kerätä tietoa asiakkaista laajojen taustatietokysymysten 
avulla.  
 
Yksi iso osa kyselystä koski uudistettua myymälää ja asiakkaiden mielipi-
teitä siitä sekä asiakaspalvelusta. Kysymyksiä myymälästä olisi myös voinut 
tiivistää, mutta ne olivat oleellisimmat valikoiman lisäksi työn tilaavalle yri-
tykselle. Kysymyksen myymälän aukioloajoista vastaukset olivat aika odo-
tettuja, sillä negatiivisemmat vastaukset koostuivat pääasiassa siitä, että 
työssäkäyvänä ei tahdo ehtiä asioimaan.  
 
Kysymyksen uusitusta myymälästä olisi voinut yhdistää mahdollisesti ylei-
sen palautteen ja kehitysideoiden joukkoon, sillä vastauksissa oli jotakin 
samaa. Suurin osa vastaajista piti uudistetusta myymälästä ja kysymyksen 
avoimeen kenttään kommentoitiinkin kaikista eniten. Myymälä sai hyvät 
pisteet ja sitä kehuttiin paljon, vain pieni osa vastauksista oli negatiivisen 
sävyisiä. Asiakaspalvelu sai hyvät pisteet niin kuin se pitääkin olla. Asiakas-
palvelu on erittäin tärkeä osa asiakkaan kokemaa ostostapahtumaa. Loi-
maan Hankkijalla asioineet ja kyselyyn vastanneet asiakkaat olivat selvästi 
tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kysymys siitä, että kuinka todennäköi-
sesti suosittelisi myymälää tuttavillensa, oli kyselyn tavoitteiden kannalta 
hieman turha. Onneksi reilusti yli puolet suosittelivat myymälää muillekin. 
Toivottavasti etenkin vakioasiakkaat suosittelevat Loimaan Hankkijaa 
muille.  
 
Kysymys verkkokaupasta oli ehkä hieman irrallinen muuhun kyselyyn ver-
rattuna, mutta se antoi loppujen lopuksi hyviä vastauksia, joista voi todel-
lakin olla hyötyä koko yritykselle. Verkkokauppa on tätä päivää ja se 
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yllättikin kuinka moni asiakkaista ei tiennyt Hankkijalla olevan sellaista. 
Verkkosivut saivat vastaajilta sekalaista palautetta; osan mielestä sivut oli-
vat selkeät, kun taas muutamat moittivat sekaviksi. Nettisivuissa ja verk-
kokaupassa voisikin olla Hankkijalla parantamisen varaa ja sitä saisi nostaa 
markkinoinnissa uudelle tasolle ainakin tämän kyselyn perusteella.  

 
Hevostarvikevalikoimista olisi tiivistämisen sijaan kysyä jotenkin lisää ja 
monipuolisemmin, kun nyt vastauksia oli joko vähän tai vastaukset olivat 
suppeita. Harraste-eläinosaston valikoima on vastaajien mukaan suurim-
miksi osiksi hyvä tai erittäin hyvä. Joitain puutteita havaittiin etenkin he-
vosten varusteista ja ratsastajan vaatteista, mutta muuten ei erityisemmin 
risuja tullut. Valikoimatoiveiden vastauksista noin puolet koostuivat siitä, 
että valikoima on tällä hetkellä ok ja kaikki tarvittava löytyy. Hevosihmisillä 
on paljon koiria, joten myös koirille toivottiin lisää valikoimaa, kuten kulje-
tus-, tarhaus- ja harrastustarvikkeita. Myös muille osastoille toivottiin tuot-
teita lisää, kuten työkaluja sekä puutarhalle sisä- ja huonekasveja sekä 
puutarhakalusteita. Myös nykyisen valikoiman ulkopuolelta toivottiin 
muun muassa urheilutarvikkeita ja ruokatuotteita. 
  
Palautteita on hyvä kuunnella, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Onneksi 
vastaajat antoivat edes vähän risuja ja ruusuja. Ruusut otetaan mielellään 
vastaan ja niistä pidetään kiinni. Risuihin täytyisi puuttua ja yrittää muut-
taa ne ruusuiksi. Tässä kyselyssä risut koostuivat myymälässä liikkumisesta 
ja sen hankaluudesta. ”Ostoskärryillä hankala kulkea”- palaute on mieles-
täni helposti korjattavissa tekemällä käytävistä leveämpiä ja hyllyväleistä 
suurempia. ”Hidasta ja ärsyttävää kun joutuu kiertämään päästäkseen kas-
salle”, on hieman mutkikkaampi toteuttaa, kun myymälän pohjapiirustus 
tulee korkeammilta tahoilta, mutta asialle olisi hyvä jotain tehdä, sillä kier-
tämisen hankaluus on myymälässä jokapäiväistä. Asialle täytyy tehdä jo-
tain tai ainakin tehdä positiivisempi asiakkaille, jotta he kiertäisivät lenkin 
ilman nurinoita. Täytyyhän ruokakaupassakin kävellä koko kauppa läpi yh-
den maitopurkin takia.  
 
Kysymyksien vaihtoehdoilla on suuri merkitys sille, miten lukija ymmärtää 
kysymyksen ja miten hän mahdollisesti vastaa siihen. Toisaalta on hyvä, 
että vastausvaihtoehtoja on enemmän kuin kolme, jotta voi valita välivaih-
toehdon. Mutta toisaalta jos vaihtoehtoja on esimerkiksi viisi, on todennä-
köisempää, että ääripäiden vastauksia on mahdollisesti vähemmän. Tässä 
kyselyssä oli minun mielestäni juuri hieman sitä, että vastattiin helposti se 
välivaihtoehto, kuin että jos olisi ollut kolme vastausvaihtoehtoa. Toisaalta 
myös vaihtoehtojen parempi selittäminen olisi voinut olla paikallaan, jol-
loin valittavissa olisi ollut esimerkiksi: erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen, 
huono tai erittäin huono. Etenkin kolmosvaihtoehdon selittäminen näin 
myöhemmin miettien olisi ollut tärkeää, mikä olisi parhaimmillaan voinut 
vaikuttaa vastausten jakaantumiseen. Se olisi voinut olla esimerkiksi koh-
talainen, keskiverto tai ei hyvä eikä huono.  
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Yhdeksi tärkeimmistä pohdintakysymykseksi herää kyselytutkimuksen luo-
tettavuus. Oliko kyselyyn tarpeeksi vastaajia ja minkälaisia vastaajat olivat? 
Mielestäni kyselyyn vastasi riittävä määrä, 62 henkilöä, kun tavoitemää-
ränä oli 50 vastausta. Toisaalta olisin halunnut enemmän vastauksia hevo-
senomistajilta ja yrittäjiltä, joilla on ehkä enemmän kokemusta valikoi-
masta. Mutta onhan harrastajien vastausmäärä kuitenkin realistinen ver-
rattaessa Loimaan Hankkijan asiakaskuntaan. On myös mahdotonta tietää, 
että oliko tarpeeksi vastaajissa ylipäätään hevosihmisiä, jotka olivat kyse-
lyn kohderyhmänä. Luotettavuuteen vaikuttaa mielestäni myös se, että 
voidaanko niiden vastauksia, jotka eivät ole ennen käyneet kyseissä myy-
mälässä, pitää relevantteina ja luotettavina. Onko niillä, jotka eivät ole ai-
kaisemmin käyneet liikkeessä, mitään kokemusta esimerkiksi asiakaspal-
velusta tai uudistetusta myymälästä, joka on yksi kyselyn suurimmista osa-
alueista. 

 
Pohdinnan arvoisia kysymyksiä herätti minussa myös se, että mihin kyse-
lyyn vastaajat vertaavat valikoimaa. Vertaavatko asiakkaat valikoimaa mui-
hin Hankkijan myymälöihin vai kenties muihin hevostarvikeliikkeisiin? Ei-
hevosihmisiä ei voi oikein realistisesti laskea mukaan, mutta näkeväthän 
hekin pintaraapaisun valikoimasta nopealla silmäyksellä. 
 
 

7.3 Yhteenveto 

 
Myymälän kannalta oli hyvä, että järjestettiin markkinapäivä, joka osui hy-
vään saumaan. Jatkossa tapahtumien järjestämisestä useammin ei todel-
lakaan ole haittaa. Etenkin Loimaan kokoisessa kaupungissa tapahtumilla 
luodaan näkyvyyttä ja lisätään myyntiä.  
 
Kyselyn tuloksista nähdään missä on puutteita ja mitä moitittiin. Niiden 
pelkkä tiedostaminen ei kuitenkaan riitä, vaan on erittäin tärkeää, että 
mahdolliset puutteet korjataan ja varsinkin asiakkaiden vapaasti kirjoite-
tuissa palautteissa esiin tuodut asiat hoidetaan pikimmiten pois alta. Kyse-
lyn avulla saatiin tietoa asiakaskunnasta, sen ikärakenteesta ja sukupuoli-
jakaumasta. Kyselyllä kerättiin myös sähköpostiosoitteita sähköisiä uutis-
kirjeitä varten, mitä ei muuten tahdo saada.  

 
Hyöty toimeksiantajalle ei ollut ehkä kyselyn vastauksien annin kohdalla 
niin suuri kuin odotettiin. Enemmänkin ylemmille tahoille kuin työn tilaa-
jalle oli hyvä, että mielipidettä aukioloajoista kysyttiin, vaikka tulokset oli-
vatkin odotettuja. Aukioloaikoihin, verkkokaupan ulkonäköön ja sisältöön, 
kuten myös myymälän sisustukseen ei voi kauheasti vaikuttaa, sillä ohjeet 
tulevat ylemmiltä tahoilta. Jotakin on mahdollista tehdä ilman lupaa pääl-
liköiltä, kuten huolehtia käytävien ja kulkureittien siisteydestä. Kaikkia ei 
voi aina miellyttää palvelullaan, joten aina on parannettavaa. 
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Henkilökunnan kannalta positiivista on kuitenkin se, että asiakaspalvelun 
laatu on kyselyn vastauksien perusteella kohdallaan. 
 
Kehitysideana tullut palaute ruokatorituotteista menee mietintään, sillä 
kyseisille tuotteille voisi olla sopiva markkinarako ja siitä hyötyisi muutkin. 
Ruokatori-tyyppiseen toimintaan tarvitaan apua lähialueen tuottajilta ja 
pienyrittäjiltä, jotta tuotteiden myynti onnistuisi. Yksi huomioitava on-
gelma on tuotteiden vanheneminen, jolloin täytyisi keskittyä tuotteisiin, 
joissa on pitkät päivämäärät, sillä henkilökunnan resurssit ovat kuitenkin 
rajalliset.  
 
Harraste-eläinosaston vastaavalle hyöty on lähinnä siinä mitä puutteita va-
likoimasta havaittiin ja miten valikoimasta voi tehdä sopivamman asiak-
kaille. Palautteiden perusteella osastovastaava voi antaa palautetta han-
kintaosaston ihmisille, jotka määrittävät pääasiassa sen, mitä löytyy vali-
koimista.  
 
Tämän työn palautteet toimitetaan mahdollisesti esimiehen kautta ylem-
mille tahoille, jolloin työn palautteet menisivät perille ja paremmin toteu-
tettavaksi. 
 
Työn lopuksi voisin todeta, että Loimaan Hankkijalla on asiat ihan hyvin 
kunnossa. Minä ainakin opin työn aikana paljon Hankkijasta ja loimaalai-
sista hevosihmistä sen asiakkaina.  
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Liite 1 
 
Asiakastyytyväisyyskysely 
 

Asiakastyytyväisyyskysely Loimaan Hankkijan he-
vosasiakkaille 

Kysely on tehty yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijan kanssa opinnäy-
tetyötä varten. Tämän kyselyn tuloksia käsitellään luottamuksellisesti. 
 

1. Ikäsi?  

❑ alle 18v 

❑ 18-30v 

❑ 31-50v 

❑ Yli 50v 

2. Sukupuolesi? 

❑ Nainen 

❑ Mies 

❑ En halua kertoa 

3. Asuinpaikkakuntasi? 

 

4. Taustaltasi olet? 

❑ Harrastaja 

 

❑ Yksityinen hevosenomistaja, hevostesi lukumäärä? _____________ 

 

❑ Yrittäjä, hevostesi lukumäärä?_________________________ 

5. Kuinka usein asioit Loimaan Hankkijalla? 

❑ Viikoittain 

❑ Kuukausittain 

❑ Joka toinen kuukausi 

❑ Harvemmin 

❑ En ole käynyt 
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6. Mitä mieltä olet myymälän aukioloajoista? 

 

❑ 5 erittäin hyvät 

 

❑ 4 

 

❑ 3 

 

❑ 2,miksi?__________________________________

________ 

❑ 1, erittäin huonot, 

miksi?___________________________________ 

−  
7. Mitä mieltä olet uusitusta myymälästä? 

❑ 5 erittäin hyvä 

❑ 4 

❑ 3 

❑ 2 

❑ 1 erittäin huono 

 

− Vapaat kommentit myymälästä: 

_____________________________________________
_________________ 

 

−  
8.  Mitä kautta sait tietää hevosasiakaspäivästä Loimaan Hankkijalla? 

❑ Facebookista  

 

❑ Myymälästä 

 

❑ Kaverilta 

 

❑ Muualta, mistä? 

_______________________________ 

9. Mitä mieltä olet Hankkija Loimaan hevostarvikevalikoimasta? 

Rehut ja lisäravinteet 
❑ 5 erittäin hyvä 

❑ 4 
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❑ 3 

❑ 2 

❑ 1 erittäin huono 

Mitä lisäisit tai poistaisit? 

_____________________________________ 
Hevosen varusteet 

❑ 5 erittäin hyvä 

❑ 4 

❑ 3 

❑ 2 

❑ 1 erittäin huono  

Mitä lisäisit tai poistaisit? 

____________________________________ 

Ratsastajan varusteet ja vaatteet 
❑ 5 erittäin hyvä 

❑ 4 

❑ 3 

❑ 2 

❑ 1 erittäin huono 

Mitä lisäisit tai poistaisit? 

____________________________________ 

Hevosen hoito- ja tallitarvikkeet 
❑ 5 erittäin hyvä 

❑ 4 

❑ 3 

❑ 2 

❑ 1 erittäin huono 

Mitä lisäisit tai poistaisit?      

____________________________________ 

10. Mielipiteesi myymälän toiminnasta. Arvioi myymälän toimintaa kokemuksienne pe-

rusteella ympyröimällä numero, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi.  

(5 erittäin hyvä, 1 erittäin huono) 

 

a) Asiakaspalvelu on ystävällistä ja nopeaa 5 4 3 2 1 

b) Henkilökunta on ammattitaitoista ja helposti lähestyttävissä 5 4 3 2 1 

c) Myymälä on siisti ja viihtyisä 5 4 3 2 1 

d) Myymälä on käytännöllinen ja helppokulkuinen 5 4 3 2 1 
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e) Valikoima on monipuolinen 5 4 3 2 1 

f) Olen tyytyväinen tuotteisiin 5 4 3 2 1  

 
11. Tiedätkö, että Hankkijalla on oma verkkokauppa? Oletko tutustunut siihen?  

 

❑  Kyllä tiedän, olen tilannutkin 

❑ Tiedän ja olen tarkistanut myymäläsaldoja 

❑ Tiedän, mutta en ole vieraillut 

❑ En tiennyt, mutta kiinnostaa vierailla ja käyttää 

❑ En tiennyt 

Vapaat kommentit nettisivuista ja verkkokaupasta: 

_________________________________________
________________________________________ 
 

12. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Loimaan Hankkijaa tuttavillesi? 

 

❑ 5 erittäin todennäköisesti 

❑ 4 

❑ 3 

❑ 2 

❑ 1 en ollenkaan  

 

13. Hankkijalla myydään myös muita maatalouden- ja vapaa-ajantuotteita, mitä toivoisit 

olevan valikoimissa? 

_______________________________________________
______________________________________________ 
 
14. Ideat & kehittämisehdotukset & terveiset  

 

 
15. Jos haluat ajankohtaisia tarjouksia sähköpostiisi noin kerran kuussa, niin jätäthän 

sähköpostiosoitteesi ja valitse haluamasi kategoriat: 
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Sähköposti: 

_______________________________________________ 
 

❑ Hankkijan Lemmikkikirje 

❑ Hankkijan Hevoskirje 

❑ Hankkijan Parhaat edut ja tarjoukset 

❑ Hankkijan Puutarhakirje 

 

Kiitos ajastasi ja vastauksistasi! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


