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1 JOHDANTO       
 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä tyytyväisyys- ja tunnettavuuskysely Ha-Sa:n metsä-

osaston eli Haapuu Oy:n puunhankinta-alueen puunmyyjille. Tutkimuksen tavoitteena oli 

saada selville puun myyjien tyytyväisyyttä Haapuu Oy:n hankinta-alueella. Tavoitteena oli 

myös selvittää kuinka hyvin Ha-Sa tunnetaan ostoalueella, koska raaka-ainetta tulee sahoille 

jopa yli 100 kilometrin päästä. 

 

Tutkimuksen avulla Haapuu Oy sai näkemystä missä päin puunhankinta-aluetta kannattaa pa-

rantaa markkinointia. Yritys sai myös kehitysideoita tulevaisuutta varten siitä, miten parantaa 

näkyvyyttä sen ostoalueella. Tutkimuksessa käsiteltiin myös sitä, miten  tyytyväisiä puunmyyjät 

ovat Haapuu Oy:n  toimintaan, joten tutkimuksen tulosten avulla voidaan kehittää puun osto-

prosessia. 

 

Teoriaosuudessa kerrotaan yleisesti metsäteollisuudesta, johon kuuluu mekaaninen metsäte-

ollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus, eli erilaisia puunjalostusmenetelmiä. Lisäksi käsitellään 

puunhankintaa, johon tämä kyselykin liittyy, eli puun virtaa metsästä tehtaalle. Teoriassa tulee 

esille koko arvoketju metsän uudistamisesta lopputuotteeksi asiakkaalle. Teoriassa kerrotaan 

myös asiakastyytyväisyydestä ja esitellään erilaisia asiakastyytyväisyys mittareita. 

 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Ha-Sa:n metsäosasto Haapuu Oy, jonka päätehtävänä on 

hankkia puuraaka-aine tehtaille.  
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2 METSÄTALOUS JA METSÄTEOLLISUUS 
 

 

Metsäala kokonaisuutena tarkoittaa metsiin liittyvää elinkeinoa eli metsän kasvatusta ja sen 

korjuuta, metsäteollisuutta, metsänomistajille suunnattuja palveluita, luontomatkailua ja met-

säntutkimusta. Metsäsektori on osa metsäalaa, jolla tarkoitetaan metsätaloutta ja metsäteolli-

suutta yhdessä. Metsätaloudella tarkoitetaan metsänhoitoa ja sen kasvatusta aina korjuuseen 

ja myyntiin asti. Metsätalous ja metsäteollisuus ovat ikään kuin ”kavereita”, ja ilman toista ei 

olisi toistakaan. Metsäteollisuudella on maksukykyä ostaa metsästä puuta, joten metsätalous 

takaa, että metsäteollisuudelle riittää raaka-ainetta. (Mäntyranta 2019.) 

 

Metsäteollisuus on vientiteollisuutta, eli ulkomaiset asiakkaat ostavat suomalaisia metsätuot-

teita ja samalla ne pitävät yllä suomalaista metsätaloutta. Metsäteollisuus toimii kokonaisuu-

tena maailmanmarkkinoiden ehdoilla. Eli jos maailmalla menee huonosti, ostajat voivat olla 

tiukassa. Suomessa ei ole toista tuotannonalaa, joka pystyisi koko maassa valmistamaan vien-

tiin kelpaavia tuotteita. (Mäntyranta 2019.) 

 

 

2.1 Sahateollisuus 
 

Suomalainen sahateollisuus on vientiteollisuuden tärkeimpiä toimijoita. Suomalainen sahate-

ollisuus tunnetaan maailmalla luotettavana, koska se tuottaa korkealaatuista sahatavaraa. Sa-

hatavara on uusiutuvaa, hiiltä sitovaa, kierrätettävää ja kestävää materiaalia monenlaisiin käyt-

tökohteisiin. Sitä käytetään muun muassa rakentamisessa, rakennuspuusepänteollisuudessa, 

huonekalu- ja pakkausteollisuudessa sekä piharakentamisessa. Sahat ostavat noin kolman-

neksen vuosittain käytettävästä runkopuusta ja maksavat metsänomistajille loput kantorahatu-

loina. (Sahateollisuus ry 2018.) 

 

Suomesta löytyi vuoden 2018 tietojen mukaan noin 80 teollista sahalaitosta ja satoja pienem-

piä, paikallisesti toimivia yrityksiä. Vuonna 2018 sahatavaraa tuotettiin Suomessa noin 12 mil-

joonaa kuutiometriä, ja toimialan liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Suomi on maailmanti-

lastoissa seitsemänneksi suurin havusahatavaran tuottaja, mutta vientitilastoissa neljänneksi 

suurin sahatavaran viejä. Vuonna 2018 sahatavaraa vietiin maailmalle noin 9 miljoonaa kuu-

tiometriä, ja tämän viennin arvo oli 1,9 miljardia euroa. Sahatavaraa menee yli 60 maahan, ja 

tärkeimpiä vientimaita ovat Egypti, Japani, Kiina ja Iso-Britannia. (Sahateollisuus ry 2018.) 
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Sahatavaran tuotannossa syntyy myös korkealaatuista raaka-ainetta sellu- ja paperiteollisuu-

delle. Sahahakkeen pitkäkuituinen rakenne varmistaa sellulle erinomaiset lujuusominaisuudet, 

mikä on kilpailuvaltti. Sahahakkeen lisäksi sahat tuottavat kuorta, jota käytetään biopolttoai-

neen sahojen prosessilämmön tuotantoon. Sahattaessa syntyy myös purua, joka myydään 

yleensä massan sekä kuitu- ja lastulevyn raaka-aineeksi ja myös polttoaineeksi energiaa tuot-

taville lämpö- ja voimalaitoksille. (Sahateollisuus ry 2018.) 

 

Sahateollisuus Suomessa koostuu suurista metsäkonserneista aina piensahoihin. Suurissa 

metsäkonserneissa sahateollisuutta harjoitetaan kuitupuun oston tukena. Metsäkonsernien 

osuus Suomen tuotannosta on noin 40 %. Seuraavaksi suurimpia ovat itsenäiset sahateolli-

suuden yritykset, jotka voivat olla perheyrityksiä, joissa sahateollisuus muodostaa koko liike-

toiminnan. Näissä tuotanto pyörii 10 000 kuutiometrin ja 1,2 miljoonan kuutiometrin välillä. Lop-

putuote markkinoidaan pienille asiakkaille, kotimaahan ja myös maailmanlaajuisesti. Suo-

mesta löytyy jonkin verran myös piensahaamoja, jotka ovat siirrettäviä tukkisirkkeleitä tai van-

nesahoja. Piensahojen tuotanto pyörii 100–1000 kuutiometrin välillä. Suomesta löytyy monia 

sahateollisuuden yrityksiä, kuten UPM, Ha-Sa ja Junnikkala Oy. (Sahateollisuus ry 2018.) 

 

 

2.2 Kemiallinen metsäteollisuus 
 

”Kemiallinen metsäteollisuus voidaan jaotella massa-, paperi- ja paperituoteteollisuuteen. Ala 

valmistaa paperia ja kartonkia sekä sellua ja mekaanista massaa, joista kahta jälkimmäistä 

käytetään edellisten valmistamiseen. Kemiallinen metsäteollisuus on merkittävä vientiala, 

jonka merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri. Alan tuotantoprosessit ovat pitkälle auto-

matisoituja”. (KEHA 2020.) 

 

Massa- ja paperiteollisuus valmistaa puusta sellua ja mekaanista massaa. Sellu valmistuu keit-

tämällä puuhaketta, johon lisätään erilaisia kemikaaleja. Mekaanisen massan valmistus tapah-

tuu taas hiertämällä ja jauhamalla puuhaketta. Sellu ja mekaaninen massa ovat välituotteita, 

joista paperiteollisuus valmistaa paperia ja kartonkia. Yleensä massa- ja paperiteollisuus käyt-

tää pieniläpimittaista puuta eli kuitupuuta, kun taas sahoilla sahataan järeämpiä puita eli tuk-

keja. (Mäntyranta 2019.) 
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2.3 Tulevaisuuden näkymät 
 

Tavoitteena on biotalous, jolla tarkoitetaan uusiutuvia luonnonvaroja tuottavaa, käyttävää, ja-

lostavaa ja markkinoivaa tuotantoa sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden 

kulutusta. Eli kuluttajille tämä merkitsee mahdollisuutta valita kestävämpi elämäntapa, jolloin 

puuraaka-aineen vahvuudet korostuvat tulevaisuudessa. Suomen metsäosaaminen ja puu-

tuotteet antavat maailmalle kestäviä ratkaisuja biotalouuden haasteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että puusta valmistettavat biotuotteet korvaisivat tulevaisuudessa suuren osan muoveista, ke-

mikaaleista ja fossiilisista polttoaineista. (Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 2018.) 

 

Metsäteollisuus on suuressa roolissa Suomen uusiutuvassa energiantuotannossa ja sille ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamisessa, koska 2/3, osaa Suomen uusiutuvasta energiasta tuo-

tetaan metsäteollisuuden yhteydessä. Tämä uusiutuvan energian määrä muodostuu siitä, kun 

40 % tehtaille tulevasta puusta menee erilaisten prosessivaiheiden ja jalostuskelvottomien si-

vutuotevirtojen kautta lopulta bioenergian tuotantoon. Suomen metsäteollisuudella on iso mer-

kitys jatkossa Suomelle asetettujen energiatavoitteiden saavuttamisessa. Metsäteollisuuden 

vastuullisuussitoumuksen tavoitteena on, että uusiutuvan energian määrä omassa energian-

tuotannossa on 90 % vuoteen 2025 mennessä. Samalla parannetaan energia tehokkuutta. 

(Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 2018.) 

 

Ennusteiden mukaan paperin- ja kartongin kokonaismarkkina kasvaa tasaiseen tahtiin tulevai-

suudessa. Kasvu on vahvinta Aasian markkinoilla, jolloin Kiinan kysynnällä on suuri merkitys. 

Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa kokonaismarkkinan pelätään pienentyvän. Puura-

kenteiden käytöllä ja puurakentamisella on valoa tunnelin päässä, eli tulevaisuudessa puusta 

rakennetaan enemmän maailmalla. Kehitystä on näkyvissä, koska puusta rakennetaan nyky-

ään suuria rakennuksia, kuten kerrostaloja ja toimistoja. Nykyään rakentamisessa otetaan huo-

mioon energiatehokkuus ja puulla on kilpailuetua verrattaessa muihin materiaaleihin, koska 

puu on uudistuva ja hiiltä varastoiva materiaali. (Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 2018.) 
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2.4 Suomalaiset metsänomistajat 
 

Suomesta löytyy noin 632 000 metsänomistajaa, joista noin puolet omistavat metsää yksin tai 

puolison kanssa. Loput omistajista ovat verotusyhtymiä tai kuolinpesiä. Yksityishenkilöt omis-

tavat suomen metsäpinta-alasta 60 % eli noin 10,5 miljoonaa hehtaaria. Valtio omistaa noin 4 

miljoonaa hehtaaria suomen metsävaroista. Loput metsäpinta-alasta omistavat yritykset, seu-

rakunnat, kunnat ja yhteismetsät. Metsänomistajien suuren lukumäärän vuoksi, eri metsä-

omistajilla on erilaiset arvot ja tavoitteet metsätilan suhteen. Ne vaikuttavat, millaisia päätök-

siä omistajat tekevät metsien käytössä. (mhy.fi 2019.) 

 

Suomen metsätiloista 60 % on alle 20 hehtaarin kokoisia. Yli sadan hehtaarin metsätilojen 

osuus metsäalasta oli vuonna 2019 noin 30 %, mutta itse tiloja ei ole kuin 5 %. Suomalaiset 

käyttävät metsävarojaan kestävästi, jotta myös tuleville sukupolville turvataan hyödyt. Suoma-

laisten metsänomistajien keski-ikä vuonna 2019 oli 62 vuotta, joka on noussut kolmessa vuo-

sikymmenessä kahdeksalla vuodella. Metsänomistajien keski-iän noustessa lisääntyy myös 

eläkkeellä olevien metsänomistajien määrä. (luke.fi 2019.) 
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3 PUUKAUPPA JA SEN ERI MUODOT 
 

Seuraavassa on eritelty yleisimpiä puukaupan muotoja ja kerrotaan puukaupan kulusta yh-

teydenotosta loppumaksuun.  

 

 

3.1 Puukaupan muodot 
 

Pystykauppaa pidetään yleisimpänä puukaupan muotona, jossa puun ostaja hoitaa hakkuun 

ja metsäkuljetuksen sekä huolehtii korjuun toteutuksesta ja korjuujäljen laadusta. Pystykau-

palla tehdyllä sopimuksella myydään hakkuuoikeus yhdelle tai useammalle metsäkuviolle, eli 

kauppa voi sisältää erityyppisiä hakkuukohteita, joita ovat esimerkiksi uudistushakkuu ja har-

vennushakkuu sekä talvi- ja kesäkorjuukohteet. Puun hinta määräytyy myös hakkuutavan mu-

kaan. Sahateollisuudelle tärkeä hakkuukohde on yleensä uudistushakkuu, jolloin metsästä 

saadaan järeää tukkipuuta. (Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 2018.) 

 
Hankintakaupassa myyjä on sitoutunut toimittamaan ostajalle sovitun puumäärän sovitun laa-

tuista puutavaraa. Myyjä huolehtii puiden hakkuun ja puiden kuljetuksen sellaisen tien varteen, 

josta ostajan on helppo hakea puutavara tehtaalle. Hankintakauppa tehdään ennen työn aloit-

tamista, jolloin varmistetaan mitta- ja laatuvaatimukset ja sovitaan mittaustapa. Kun puutavara 

on valmista ja kuljetettu tien varteen, ostaja mittaa puut tienvarressa tai tehtaalla, minkä jälkeen 

tehdään mittaustodistus, josta nähdään mitatut puumäärät. (Metsäteollisuus 2019.) 

 

Toimituskaupassa, myyjällä on vastuu toimittaa puutavara ostajan määrittelemään paikkaan, 

joka on yleensä tehdas. Toimituskaupassa myyjä maksaa kuljetuksesta aiheutuvat kustannuk-

set. (Metsäteho Oy 2018.) 

 

Käteiskauppa, on puukauppaa, jossa myyjä on tehnyt puut valmiiksi ja myy puutavaraa ilman 

etukäteissopimusta. Puun hinta sisältää korvauksen myydystä puusta ja sen valmistamisesta 

sekä kuljettamisesta. (Suomen metsäkeskus 2016.) 
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3.2 Puukaupan vaiheet 
 

Puukaupan teko alkaa yleensä siten, että myyjä ottaa yhteyttä metsän sijaintikunnan puunos-

tajiin, tai vaihtoehtoisesti myyjä valtuuttaa kaupantekoon kolmannen osapuolen, joka hoitaa 

puukaupan myyjän puolesta metsäteollisuusyrityksen kanssa. Kolmantena osapuolena voi toi-

mia esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, jonka kanssa tehdään valtakirjakauppa, eli metsänhoi-

toyhdistys hoitaa tarjouspyynnön laadinnan, tarjousten kilpailuttamisen, kaupan neuvottelun ja 

korjuun valvonnan. (Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 2018.) 

 
Kuvassa 1 on esitelty tyypilliset puukaupan vaiheet, joita on seuraavassa myös kuvailtu tar-

kemmin. 

 
KUVA 1. Puukaupan vaiheet 
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Puukaupan alkuvaiheessa tehdään puunmyyntisuunnitelma, josta käy ilmi alue, josta puut 

myydään. Suunnitelman tekee esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, jonka kanssa voi yhdessä 

suunnitella miten ja mitä hakataan. Puunmyyntisuunnitelma sisältää arvion hakattavan puus-

ton määrästä. Arviosta saa samalla suuntaa, paljonko leimikosta kertyy puunmyyntituloja. 

Suunnitelma sisältää myös korjuuajankohdan ja korjuumenetelmän, eli miten eri kuvio tai ku-

viot hakataan. Suunnitelmasta löytyy myös tieto, onko hakattavalla alueella luontokohteita, 

jotka pitää ottaa huomioon. (Metsänhoitoyhdistys 2020.) 

 

Osapuolten yhteydenoton jälkeen voidaan sopia metsätilalle tapaaminen, jossa tutustutaan lei-

mikkoon ja sovitaan myyjän mahdollisista erikoistoiveista hakkuun ja kaukokuljetuksen suh-

teen. Tämän jälkeen yritys tekee ostotarjouksen, joka sisältää hinnat eri puulajeille. Myyjä on 

voinut myös kilpailuttaa leimikon, jolloin hän saa monia tarjouksia ja voi vertailla niitä. Lopuksi 

myyjä tekee päätöksen, minkä tarjouksen hyväksyy. (Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 

2018.) 

 

Leimikosta täytyy tehdä lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus, jonka tarkistaa Metsäkeskus. Met-

sänkäyttöilmoitus tehdään aina ennen hakkuiden tai muiden toimenpiteiden aloitusta. Ilmoitus 

on voimassa aina kerrallaan kolme vuotta. Ilmoituksesta vastaa maanomistaja tai hallintaoi-

keuden tai muun erityisoikeuden haltija. Yleensä puukaupan yhteydessä metsänkäyttöilmoi-

tuksen tekee puunostaja tai leimikon suunnittelija. (Suomen metsäkeskus 2016.) 

 

Puukaupan varmistumisen jälkeen tehdään puukauppasopimus, joka tehdään kirjallisesti tai 

sähköpostitse ostajan ja myyjän tai hänen valtuuttamansa tahon välillä. Sopimus kannattaa 

kuitenkin tehdä aina kirjallisesti. Puukauppasopimus sisältää kaikki puutavaralajit sekä niiden 

laadut erikseen hinnoiteltuna. Sopimuksessa näkyy hakkuutapa ja mittaustapa. Sopimus sisäl-

tää myös maksuaikataulun. (Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 2018.) 

 

Puukauppasopimuksen allekirjoittamisen ja metsänkäyttöilmoituksen hyväksymisen jälkeen 

voidaan aloittaa metsässä hakkuu, joka tehdään puukauppasopimuksen mukaan. Myyjälle sel-

viää lopullinen maksettava rahamäärä vasta hakkuiden jälkeen, jolloin puut on mitattu hakkuun 

yhteydessä, tienvarsivarastossa tai tehtaalla. Yleensä käytetään hakkuukonemittausta, koska 

se on nopea tapa mitata katkotut puutavarat. (Tapion taskukirja 26. uudistettu painos 2018.) 
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Hakkuun jälkeen selviää, kuinka paljon puuta on hakattu leimikosta. Puunostaja tekee mittaus-

todistuksen, josta käyvät ilmi mitatut puumäärät puutavaralajeittain ja niiden yksikköhinnat 

sekä lopullinen kauppahinta, joiden mukaan määräytyy puukauppatili. Myyjälle on voitu mak-

saa myös jo aikaisemmin ennakkoa, joka on yleensä noin 20–30% koko kauppahinnasta. Lo-

pullisesta kauppahinnasta vähennetään ennakot ja pääomatuloveron ennakonpidätys ja mah-

dollinen arvonlisävero. Loppumaksu puukaupasta maksetaan yleensä kuukauden kuluessa 

mittaustodistuksen allekirjoituksesta. (Metsäkustannus Oy 2018.) 

 

 

3.3 Asiakastyytyväisyys 
 

Asiakastyytyväisyys käsittää eri tekijöitä, kuten hinta, toimitusaika, vaatimusten mukaisuus, 

reagointi asiakkaan pyyntöihin ja ammattimaisuus. Teollisuusalalla nämä asiat voivat vaih-

della. Yrityksen on tunnettava asiakkaat, jotta se pystyy tuottamaan asiakkaille arvoa ja jopa 

ylittämään asiakkaan odotukset. Asiakkaalle pitää tehdä merkityksellinen kokemus, jotta asia-

kas jatkaa asiakkuuttaan yrityksessä. Kun asiakkuus on kannattavaa yritykselle, ja asiakas on 

tyytyväinen toimintaan, molemmat ovat tyytyväisiä. Jos pyynmyyjä luottaa ja on tyytyväinen 

puukauppaan puunostoyrityksen kanssa, se tuo jatkoa kaupankäynnille ja voi poikia uusia asi-

akkaita yritykselle, kun kaupankäynti on onnistunut. Yrityksen tulee ylläpitää ja kehittää asia-

kassuhteita tyytyväisyyden ylläpitämiseksi. (Levänen.) 

 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan pitää eräänlaisena investointina. Lyhyellä aikavälillä katsottuna 

asiakastyytyväisyysprosessit eivät välttämättä tuota tulosta kovinkaan paljoa, mutta keskipit-

källä ja pitkällä aikavälillä tulos on parempi. Organisaation voimavaroja käytetään asiakkaan 

vaatimusten ymmärtämiseen ja tiedon saamiseen asiakkaan käsityksistä, joita voidaan lopuksi 

analysoida. Yrityksessä jokainen työntekijä voi vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen jollain tasolla. 

Yrityksen johdon on tärkeä viestiä henkilöstölle, miten se haluaa henkilöstön toimivan. Kun 

henkilöstö ymmärtää asiakastyytyväisyyden tärkeyden, se osaa paremmin hoitaa eri tilanteet 

ja ottaa kantaa asioihin. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2006.) 

 

Hyvään asiakastyytyväisyyteen ei riitä pelkästään ulkoisten asiakkaiden saama hyvä tuote. 

Kun yrityksen toimintaketjussa on sisäiset asiakkuudet kunnossa, loppuasiakkaat saavat laa-

dukkaita, heidän tarpeisiinsa sopia tuotteita tai palvelua. Kun tämä sisäisten- ja ulkoisten asi-

akkaiden prosessi on hallinnassa ja se toimii, se on tärkeä osa loppuasiakkaan tyytyväisyyttä 

ja tuotteen laatu on asiakkaan tilaama. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2006.) 
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Asiakaskokemus on nykypäivänä tärkeä asia yrityksen menestymisen kannalta. Nykypäivänä 

pelkkä brändi ei tuo menestystä yritykselle. Tämän hetken teknologia mahdollistaa yrityksille 

asiakkuuksien hallinnan paremmin. Nykypäivänä asiakkaat pystyvät vertailemaan ja kilpailut-

tamaan vaihtoehtoja eikä tarvitse valita heti ensimmäistä tarjousta, joka eteen tulee. Puukau-

passakin voidaan helposti ottaa tarjouksia useammalta yritykseltä, ja niitä on helppo verrata 

toisiinsa. (Eskelinen.) 

 

Asiakaskokemuksesta kaikki yritykset haluavat tehdä ainutlaatuisen, jonka asiakas muistaa, ja 

sillä voi erottua muista kilpailijoista. Asiakaskokemusta ei pysty kopioimaan, joten se on hyvä 

erottumisen keino. (Eskelinen.) 

 

 

3.3.1 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen 
 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tärkeää yritykselle tietyin väliajoin. Asiakastyytyväi-

syyttä mittaamalla voidaan selvittää yrityksen ongelmia ja parantaa tai kehittää niitä. Asiakas-

tyytyväisyys vaikuttaa yrityksen kasvuun, joten asiakastyytyväisyyttä mittaamalla voidaan en-

nustaa yrityksen kasvua. (Zoner & Huttunen 2020.) 

 

Yritykselle ei riitä pelkästään asiakastyytyväisyyslukeman tietäminen, vaan sitä pitäisi osata 

hyödyntää yrityksen kehityksessä. Tehokkainta olisi seurata tyytyväisyyttä tietyin väliajoin tai 

jatkuvasti, koska siten on helpompi korjata heikkoja tuloksia. (Zoner & Huttunen 2020.) 

 

Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen löytyy monenlaisia tapoja, mutta yleisin vaihtoehto on ky-

sely. Kysely voidaan tehdä sähköisessä muodossa, jolloin tuloksia voidaan seurata reaa-

liajassa. Kyselyn voi tehdä myös paperisessa muodossa. Tunnetuimpia asiakastyytyväisyyden 

mittareita on CSAT, NPS ja CES. (Zoner & Huttunen 2020.) 

 

CSAT on lyhennys termistä customer satisfaction score. Tällä mittarilla mitataan yleensä asia-

kastyytyväisyyttä lyhyellä aikavälillä eli heti palvelun käyttämisen tai tuotteen ostamisen jäl-

keen. (Zoner & Huttunen 2020.) 

 



11 
 

NPS-mittausmenetelmällä eli net promoter scorella voidaan puolestaan mitata asiakkaan suo-

sitteluhalukkuutta. Suositteluhalukkuus on yhteydessä asiakasuskollisuuteen sekä yrityksen 

kasvuun. NPS-luvulla voidaan ennustaa yrityksen kasvua. (Zoner & Huttunen 2020.) 

 

CES eli customer effort score, on mittari, jolla mitataan kuinka helppoa tai vaikeaa on asioida 

yrityksessä. Kun asioiminen on helppoa, asiakas hyvin todennäkoisesti asioi uudestaan sa-

massa yrityksessä. Tämä on tärkeä mittari, kun mitataan asiakastyytyväisyyttä. (Zoner & 

Huttunen 2020.)  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOIMEKSIANTAJA JA TOTEUTUS 
 

Seuraavassa on kerrottu tämän opinnäytetyön toimeksiantajaan liittyviä perustietoja sekä 

käyty läpi opinnäytetyön toteutusta ja sen vaiheita. 

 

 

4.1 Toimeksiantajayritys 
 

Ha-Sa on nykyaikainen sahatavaran sahaukseen erikoistunut yritys, jolta löytyy neljä eri tuo-

tantolaitosta. Ha-Sa:n sahat sijaitsevat Haapajärvellä sekä Haapavedellä. Haapajärvellä ja 

Kannuksen Eskolassa sijaitsevat Ha-Sa:n parruveistämöt. Tuotantolaitoksissa sahataan jä-

reää tukkipuuta sekä alle kuitupuukokoisesta puusta parruja. Ha-Sa valmistaa sahatavaraa 

monille teollisuuden aloille esimerkiksi huonekalu- ja puusepänteollisuuteen, talonrakennus- ja 

hirsitaloteollisuuteen sekä listojen ja paneelien valmistukseen. Tehtailla valmistuu vuodessa 

noin puoli miljoonaa kuutiota valmista sahatavaraa. Valmis sahatavara myydään kotimaahan, 

Pohjois-Afrikkaan, Aasiaan ja EU-maihin. (hasa.fi 2020.) 

 

Sahauksen sivutuotteina syntyvät hake, puru ja kuori myydään eteenpäin. Hake myydään sel-

lutehtaille sellun raaka-aineeksi. Puru myydään joko sellunraaka-aineeksi tai lämpölaitoksille 

polttoaineeksi. Kuori myydään paikallisille lämpölaitoksille polttoaineeksi. (hasa.fi, 2020) 

 

Ha-Sa:lla on oma metsäosasto Haapuu Oy, joka hankkii tarvittavan raaka-aineen kaikille teh-

taille. Haapuu Oy:n puunhankinnasta suurin osa tulee alueen yksityisiltä metsänomistajilta. Or-

ganisaatioon kuuluu kuusi hankintaesimiestä, neljä korjuuesimiestä, metsäpäällikkö, korjuu-

päällikkö ja metsäosaston sihteeri. Suurin osa raaka-aineista tulee noin 100 kilometrin säteeltä 

tehtaista olevalta ostoalueelta. (hasa.fi 2020.) 
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KUVA 2. Ha-Sa:n puunhankinta-alue (hasa.fi 2020.) 

 

Kuvasta 2 käy ilmi Haapuu Oy:n ostoalue. Ha-Sa tekee myös vaihtokauppaa eri toimijoiden 

kanssa, kuten UPM, Stora Enso ja Metsä Group. Niille toimitetaan kuitupuuta, tukkeja, haketta 

sekä purua ja Ha-Sa:lle tulee niiltä tukki- ja parrupuuta. 

 

 
KUVA 3. Ha-Sa:n mäntytukkipino. 

Kuvassa 3 on puolestaan esitetty Ha-Sa:n mäntytukkipino, josta tehdään korkealaatuista sa-

hatavaraa teollisuuteen. 
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4.2 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla (Liite 1). Kyselylomake ja saatekirje 

(Liite 2) lähetettiin postitse Ha-Sa:n asiakkaille. Rajaukseksi valittiin aikaväli 1.1.2018 – 

31.5.2020 puukaupan Ha-Sa:n kanssa tehneet asiakkaat.  Asiakkaiden tiedot otettiin Ha-Sa:n 

omasta Piimega ForestPro -metsäohjelmasta. Yhteystiedot otettiin satunnaisesti jokaisen os-

tomiehen alueelta, joita on kuusi. Kyselyn mukana oli arvontalipuke, ja vastanneiden kesken 

arvottiin älypuhelin, mikä varmasti lisäsi vastausprosenttia. 

 

Tutkimukseen valittiin 300 puukaupan tehnyttä henkilöä, joille lomake lähetettiin. Vastauksia 

tuli yhteensä 122 kappaletta. Kaksi kirjettä palautui Postilta väärän tai vanhan osoitteen vuoksi.  

 

Aluksi suunniteltiin sähköpostikyselyä, mutta asiakkaiden henkilötietojen (sähköpostin) puut-

teellisuus muutti kyselyn kirjekyselyksi. Kyselyt lähetettiin postitse normaalina kirjelähetyksenä 

5.6.2020 ja viimeiseksi palautuspäiväksi ilmoitettiin 26.6.2020. Vastausaikaa tuli noin kolme 

viikkoa. 

 

Kyselylomakkeiden saavuttua täytettynä ne syötettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Ex-

celillä pystyttiin tuottamaan erilaisia taulukoita ja diagrammeja. 
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5 TULOKSET  
 
Kyselylomakkeen ensimmäisessä kohdassa selvitettiin kolmella kysymyksellä vastaajien pe-

rustietoja. Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien sukupuoli. Kyselyyn vastan-

neista puun myyjistä suurin osa oli miehiä. 122 vastaajasta 94 (77 %) oli miehiä, ja 25 (21 %) 

vastaajaa oli naisia. Kolme vastaajaa ei halunnut kertoa sukupuoltaan. (Kuvio 1). 

 

 
 
KUVIO 1. Sukupuoli. (n=122) 
 
Toinen taustatietokysymys oli vastaajien ikä, joka oli jaoteltu kolmeen ikäluokkaan. Vaihtoeh-

dot olivat alle 40 vuotta, 41–60 vuotta ja yli 60 vuotta. Vastauksista käy ilmi, että vastaajien 

keski-ikä oli korkea. 122:sta vastanneesta puun myyjästä vain 11 % (14) vastaajista oli alle 40-

vuotiaita, 26 % (32) vastaajista oli 41–60-vuotiaita, ja yli 60-vuotiaita vastaajista oli 62 % (76). 

Tämän kysymyksen vastausten perusteella voidaan todeta, että metsänomistajat ovat usein 

iäkkäitä. (Kuvio 2). 

 

94

25

3

Sukupuoli

Miehet Naiset Ei vastausta
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KUVIO 2. Ikä. (n=122) 
 

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin vastaajilta tapaa, jolla he hoitavat puukaupan (Kuvio 3). 

Suurin osa vastauksista jakautui kahteen vaihtoehtoon eli ”Otan itse yhteyttä ostajaan” (50 %) 

tai ”Tilaan leimausselosteen metsänhoitoyhdistykseltä ja he hoitavat puukaupan” (44 %). (5 %) 

vastasi, että ”Tilaa leimausselosteen metsänhoitoyhdistykseltä, mutta hoitaa kaupan itse”, ja 

(1 %) vastasi ”muu” vaihtoehdon. 

 

 
KUVIO 3. Puukaupan tekotapa (n=121) 
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Seuraavassa kohdassa kysyttiin vastaajien tärkeyttä valita puukauppakumppani. Ensimmäi-

senä kysyttiin yrityksen tärkeyttä paikallisena puunjalostajana, johon vastattiin melko tasai-

sesti, kun erittäin tärkeänä pitivät 45 % vastaajista ja melko tärkeänä 39 %. Loput 16 % olivat 

valitulla asteikolla joko 1–2, 3–4 tai 5–6 vastauksia. 

 

Toisena kysyttiin puun hinnan vaikutusta valita yritys, jossa puun hintaa piti erittäin tärkeänä 

92 % vastaajista, ja 8 % piti sitä melko tärkeänä. Tästä voidaan päätellä, että puun hinnan on 

oltava kohdallaan, jos haluaa päästä puukaupoille. 

 

Kolmantena kysyttiin tutun hankintaesimiehen vaikutusta valintaan. Tässä kohdassa jokainen 

kohta sai vastauksia, mutta 7–10 vastauksia oli 77 %. Tästä voidaan päätellä, että tuttu han-

kintaesimieskin vaikuttaa valintaan. Neljännessä kohdassa kysyttiin tutun urakoitsijan vaiku-

tusta valintaan, jossa 27 % vastauksista olivat 1-6, eli noin neljäsosalle kelpaavat muutkin ura-

koitsijat. Loput 73 % pitivät tuttua urakoitsijaa tärkeänä.  

 

Viimeisessä kohdassa kysyttiin hyvin onnistuneen aiemman puukaupan vaikutusta valita puu-

kauppakumppani. Erittäin tärkeänä tätä piti 71 % ja melko tärkeänä 24 % vastaajista. Tämä 

kertoo, että puukaupan pitää onnistua, että asiakkaat valitsevat uudestaan saman puukauppa-

kumppanin. Tämä on myös linjassa tämän opinnäytetyön teoriaosassa esitettyjen hyvän asia-

kaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden merkitystä korostaneiden ajatusten kanssa. 

 

 
KUVIO 4. Tekijöiden tärkeys päätöksentekoonne valita puukauppakumppaniksi yritys 
(n= 119) 
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Neljännessä kysymyksessä selvitettiin asteikolla 1–10 tyytyväisyyttä puukauppaan Ha-Sa:n 

kanssa. Kysymyksissä oli seitsemän eri kohtaa (Kuvio 5):  

 

• tarjouksen ja kauppaehtojen selkeys 

• puunkorjuun suunnittelu ja toteutus 

• puukaupan sujuvuus 

• puunkorjuun jälki 

• katkonnan onnistuminen 

• teiden kunto kaukokuljetuksen jälkeen 

• yleisarvosana Ha-Sa:n puukaupalle 

 

Ha-Sa:n puukauppa sai yleisesti hyvät arvosanat kaikista kohdista. Yhdessä kohdassa tuli huo-

nompia vastauksia, ja se oli korjuujälki, jossa tuli yhteensä 6 % arvosanojen 1–4 vastauksia.  

Yleisarvosana Ha-Sa:n puukaupalle oli todella hyvä, sillä kaikki vastaukset olivat joko tasoa 7-

8 tai 9-10. Vastausten keskiarvo tähän kysymykseen oli 8,7. 

 

 
KUVIO 5. Tyytyväisyys puukauppaan Ha-Sa:n kanssa (n=115) 
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Viidennessä kysymyksessä kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä Ha-Sa:n toimintaan neljällä eri kysy-

myksellä, ja lopuksi yleisarvosanaa Ha-Sa:n toiminnalle (Kuvio 6). 

 

Ensimmäisessä kohdassa kysyttiin toimihenkilöiden asiantuntevuutta metsäasioissa, johon ol-

tiin erittäin tyytyväisiä. 72 % vastaajista valitsi vaihtoehdon erittäin hyvä. 26 % vastaajista oli 

melko tyytyväisiä. Vain 3 % vastaajista oli jotain muuta mieltä. 

 

Toisessa kohdassa kysyttiin toimihenkilöiden tavoitettavuutta, johon 69 % vastaajista oli erit-

täin tyytyväisiä ja 29 % oli melko tyytyväisiä. Kolmannessa kohdassa kysyttiin yhteydenpidon 

riittävyyttä, johon vastauksia tuli jokaiseen vastausvaihtoehtoon. Suurin osa vastaajista (64 %) 

valitsi vaihtoehdon erittäin hyvä, ja vaihtoehdon hyvä valitsi 29 % vastaajista. 7 % vastaajista 

oli sitä mieltä, että yhteydenpito on ollut heikompaa. 

 

Neljännessä kohdassa kysyttiin, miten hyvin Ha-Sa on hoitanut virheet ja muut yllätykset, joita 

on tullut vastaan. Yllätysten hoitamiseen ja virheiden korjaamiseen erittäin tyytyväisiä oli 60 % 

vastaajista, ja 32 % oli melko tyytyväisiä. 8 % vastaajista valitsi vaihtoehdon huono/kohtalai-

nen. Eli virheitä ja yllätyksiä ei ole aina saatu korjattua kunnolla. 

 

Viimeisessä kohdassa kysyttiin yleistä arvosanaa Ha-Sa:n toiminnalle. Suurin osa vastaajista 

(69 %) oli erittäin tyytyväisiä ja loput (29 %) melko tyytyväisiä. 

 

 
KUVIO 6. Tyytyväisyys Ha-Sa:n toimintaan (n=114) 
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Tämän kysymyksen perusteella vastaajat olivat todella tyytyväisiä Ha-Sa:n toimintaan. Jokai-

sessa kohdassa erittäin tyytyväisiä oli vähintään 60 % vastaajista ja puukaupan sujuvuuteen 

yli 70 % oli erittäin tyytyväisiä. 
 

Kyselylomakkeen toiseksi viimeisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajien näkemystä Ha-Sa:n 

ja sen toiminnan luotettavuudesta. 121 vastaajasta 82 vastasi, että Ha-Sa:n toiminta on luotet-

tavaa, eli antoi arvosanan 9 tai 10. 36 vastaajaa vastasi joko vaihtoehdon 7 tai 8, jonka voisi 

määritellä melko luotettavaksi. 3 muuta vastausta olivat joko vaihtoehtoa 5 tai 6. Yleisesti ot-

taen käsitys Ha-Sa:n luotettavuudesta on hyvä, koska 68 % vastaajista valitsivat joko vaihto-

ehdon 9 tai 10, jotka olivat parhaimmat arvosanat. 

 

 
KUVIO 7. Ha-Sa:n luotettavuus (n=121) 
 
Viimeisessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Ha-

Sa:a puukauppakumppanina. Vastauksista laskettiin NPS-luku, joka soveltuu hyvin tämäntyyp-

piseen kysymykseen. NPS-luku saadaan, kun vähennetään arvostelijoiden prosenttiosuus 

suosittelijoiden prosenttiosuudesta (Promoters – Detractors = NPS). 

 

NPS-luvuksi saatiin pyöristettynä 62, joka on varsin hyvä luku. Vastaajista kuitenkin 40 oli neut-

raaleja vastaajia, eli he vastasivat 7 tai 8, eikä heidän vastauksiaan huomioitu NPS-luvussa. 
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TAULUKKO 1. Ha-Sa:n NPS (n=120) 
 

Net Promoter Score Calculation  
  Number Percentage  

Promoters 77 64 %  

Neutrals 40 33 %  

Detractors 3 3 %  

Total Responses 120 100 %  

Net Promoter Score  62  
 
 

NPS-luku on saatu laskettua seuraavalla kaavalla: 

Promoters – Detractors 
= NPS 

Total responses*100 
 
 

NPS:ään ei siis huomioida neutraaleja vastauksia, koska he ovat suosittelijoiden ja arvosteli-

joiden välissä. Heistä voi kuitenkin myöhemmin tulla suosittelijoita tai arvostelijoita, eli myös 

näihin vastaajiin tulee kiinnittää huomiota. 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET    
  

Hyvän asiakaspalvelun merkitys on yrityksien kannalta suuri. Varsinkin yksityisten sahojen 

kannalta asia on korostuksena tärkeä, koska kilpailu leimikoista eri yritysten välillä on jatkuvaa. 

Pienempien sahojen kannattaa siis panostaa asiakaspalveluun sahan omalla puunostoalu-

eella. Tämä tyytyväisyyskysely oli varmasti ajankohtainen Ha-Sa:lle, koska aiemmin ei oltu 

tehty tyytyväisyyskyselyä näin suurelle määrälle. Tämän tutkimuksen avulla pystyttiin selvittä-

mään asiakastyytyväisyyttä Ha-Sa:n toimintaan ja puukauppaan. 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa (77 %) oli miehiä, mikä ei ole yllätys, koska miehet ovat 

yleensä hoitaneet puukaupan, vaikka tilat olisivat puolisoiden yhteisomistuksessa. 25 % vas-

taajista oli kuitenkin naisia, ja se on hyvä asia, koska heillä on usein erilaisia näkemyksiä met-

säasioihin kuin miehillä. Vastaajista suurin osa oli yli 60-vuotiaita (62 %) eli voidaan todeta, 

että metsänomistajista suurin osa on eläkeläisiä. 

 

Kyselyn tulosten perusteella Ha-Sa on onnistunut hyvin puukaupoissa. Vastaajat luottavat toi-

mintaan ja voivat suositella Ha-Sa:a puukauppakumppanina muillekin. Vastaajat olivat myös 

tyytyväisiä toimihenkilöiden toimintaan puukaupassa. Toimihenkilöiden asiantuntevuus metsä-

asioissa sai hyviä arvosanoja, mikä kertoo siitä, että asiakkaat pystyvät luottamaan heihin. 

Muutama huonompi arvosana tuli yhteydenpidosta asiakkaan ja toimihenkilön välillä. Asiakas 

pitäisi muistaa pitää ajan tasalla asioista, jotka liittyvät puukauppaan. Hyvä esimerkki tästä on 

ilmoittaa asiakkaalle, milloin hakkuukone on menossa metsään. Yleisesti ottaen ei ollut suu-

rempia moittimisen aiheita toimihenkilöitä kohtaan. Monet vastaajat olivat valmiita tekemään 

uuden puukaupan Ha-Sa:n kanssa. 

 

Vastaajat olivat pääasiassa tyytyväisiä Ha-Sa:n hakkuukoneiden suorittamaan katkontaan ja 

korjuujälkeen sekä teiden kuntoon, kun puut oli ajettu pois. Puunkorjuun suunnitteluun ja to-

teutukseen Ha-Sa voisi panostaa hieman enemmän, mutta siihen ettei se ole aina onnistunut 

voi vaikuttaa moni asia. Esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa, koska aina talvella ei ole routaa 

tai paksua lumipeitettä, joten kaikkien talvileimikoiden korjuu ei onnistu joka talvi. Sama tilanne 

voi olla myös kesäleimikoiden kanssa erittäin sateisina kesinä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä ja haastava prosessi. Teoriaosuuden kirjoittaminen ja löytä-

minen vaati paljon aikaa, koska siihen täytyi perehtyä hyvin. Ha-Sa:n puolelta onneksi löytyi 
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asiantuntevia henkilöitä, jotka auttoivat työn edistymisessä. Tämä opinnäytetyö toi itselleni li-

sää tietämystä metsäalasta ja sain paljon tietoa, jota en ennen opinnäytetyön tekemistä tiennyt. 

 

Kyselylomake laadittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Se yritettiin tehdä mahdollisimman 

helpoksi vastata, mutta se tuotti silti haasteita ainakin vanhemmille vastaajille, koska he vas-

tasivat muutamissa kysymyksissä vain viimeiseen kohtaan. Ensi kerralla, tyytyväisyyskyselyä 

tehtäessä, pitää miettiä, miten saada kysely entistäkin selkeämmäksi, että kaikki osaisivat vas-

tata kaikkiin kysymyksiin. 

 

Kyselyn tulokset syötettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan, mikä vei paljon aikaa, kun kaikki 

kyselylomakkeet piti käsitellä yksitellen. Excelin käyttö ja muutenkin atk-taidot kehittyivät tämän 

opinnäytetyön tekemisessä, josta on apua tulevaisuudessa.  

 

Suuret kiitokset Haapajärven Ha-Sa Oy:lle, että sain tehdä tämän opinnäytetyön ja kiitos hy-

västä arpajaispalkinnon sponsoroinnista, joka varmasti nosti vastausprosenttia. Kiitokset Haa-

puu Oy:n korjuuesimiehelle Jaakko Kankaanpäälle, joka oli suurena apuna tämän työn etene-

misessä. 
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LIITE 1: Kyselylomakkeen saatekirje    LIITE 1 

Arvoisa metsänomistaja!    
 

Olen Haapajärvinen tradenomiopiskelija Kokkolan ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäyte-

työtä HASA:lle. Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena, jossa selvitetään puunmyyjien 

tyytyväisyyttä HASA:n puukauppaan ja yleisesti HASA:n toimintaan. Osallistujat on arvottu 

niistä henkilöistä, jotka ovat tehneet puukaupan 1.1.2018 – 31.5.2020 välillä. Kyselyn tulosten 

avulla HASA pystyy kehittämään puukauppaa. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vas-

tauksista ei tule käymään ilmi vastaajien henkilöllisyyttä, eikä niitä luovuteta kolmansille osa-

puolille. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Samsung A71 älypuhelin (arvo noin 400 €) 

Täyttäkää ystävällisesti kyselylomake ja arvontalipuke. Postittakaa ne viimeistään 26.6.2020 

palautuskuoressa. Kiitos jo etukäteen! 

 

Ystävällisin terveisin,    

Akseli Parkkila     

Tradenomiopiskelija 
Centria ammattikorkeakoulu 
Puh. 050 560 4892 
 
Leikkaa irti! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ARVONTALIPUKE  
 
Nimi 
_______________________________________________________________________ 
 
Puh. 
_______________________________________________________________________ 
 
Sähköposti 
_______________________________________________________________________
       



 

 

LIITE 2: Kyselylomake    Liite 2/1 

 
1. Taustatiedot                   
 
 Sukupuoli  Metsätilan sijaintikunta _____________ 

__ Nainen 

__ Mies 

 

Ikä 
___ Alle 30 vuotta 

___ 31 – 40 vuotta 

___ 41 – 50 vuotta 

___ 51 – 60 vuotta 

___ Yli 60 vuotta 

 

2. Puukaupan tekotapa 
__ Otan itse yhteyttä ostajaan 

__ Ostaja ottaa yhteyttä minuun 

__ Tilaan leimausselosteen metsänhoitoyhdistykseltä, mutta hoidan kaupan itse 

__ Tilaan leimausselosteen metsänhoitoyhdistykseltä ja yhdistys hoitaa puukaupan 

__ Muu, mikä ___________________________________ 

 

3. Tekijöiden tärkeys päätöksentekoonne valita puukauppakumppaniksi Yritys 
                  Ei lainkaan tärkeää  Erittäin tärkeää 

Yritys paikallisena puunjalostajana   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Puun hinta    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Tuttu hankintaesimies   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Tuttu urakoitsija   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Hyvin onnistunut aiempi puukauppa  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 

 
 

KÄÄNNÄ  
                    



 

 

 Liite 2/2 

 

    

4. Tyytyväisyys puukauppaan HASA:n kanssa                     
    1= huono, 10= erittäin hyvä 

Tarjouksen ja kauppaehtojen selkeys  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Puunkorjuun suunnittelu ja toteutus  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Puukaupan sujuvuus   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Puunkorjuun jälki   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Katkonnan onnistuminen  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Teiden kunto kaukokuljetuksen jälkeen 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Yleisarvosana HASA:n puukaupalle  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

5. Tyytyväisyys HASA:n toimintaan 
    1= huono, 10= erittäin hyvä 
Toimihenkilöiden asiantuntevuus metsäasioissa 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Toimihenkilöiden tavoitettavuus  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Yhteydenpidon riittävyys   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Yllätysten hoitaminen ja virheiden korjaaminen 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Yleisarvosana HASA:n toiminnalle  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

6. Kuinka luotettavana pidät HASA:n toimintaa 
epäluotettava                            luotettava 

     1          2          3         4          5          6          7          8          9          10 
 
 

7. Kuinka todennäköisesti suosittelisit HASA:a muille puukauppakumppanina 
en suosittelisi                          suosittelisin 

     1          2          3         4          5          6          7          8          9          10 

 
8. Vapaa sana HASA:lle 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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