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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia toimeksiantajayrityksen sisäisten 

asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen palveluiden laatuun. Opinnäytetyön toi-

meksiantajana toimii yritys X, josta käytetään opinnäytetyössä nimitystä Pal-

velukeskus. Yritys on tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluiden aloilla 

toimivan organisaation palvelukeskus. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana on toimeksiantajayrityksen sisäisen palve-

lun laadun mittaaminen asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Tavoitteena on sel-

vittää, kuinka tyytyväisiä yrityksen sisäiset asiakkaat ovat palvelun laadun ti-

laan ja tunnistaa mahdollisia kehityskohteita palvelun laadun kehittämiseksi. 

Palvelun laadun tutkiminen rajataan asiakkaan näkökulmaan ja asiakastyyty-

väisyyteen, koska ne ovat keskeisiä näkökulmia palvelun laadun muodostumi-

sessa asiakaslähtöisessä yrityksessä.  

 

Tavoitteena on muodostaa yritykselle asiakastyytyväisyyskysely, joka toimii 

yrityksen palvelun laadun mittarina. Kyselystä halutaan mittari, jonka avulla 

palvelun laadun kehitystä voidaan tarkastella pitkällä aikavälillä. Opinnäyte-

työn keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

 Kuinka tyytyväisiä yrityksen sisäiset asiakkaat ovat yrityksen palvelun 
laatuun? 

 Miten palvelun laatua voidaan kehittää asiakastyytyväisyyden paranta-
miseksi?  

 

Opinnäytetyön viitekehyksessä tutkimuksen aihetta lähestytään asiakastyyty-

väisyyden ja palvelun laadun käsitteiden pohjalta. Teoriassa avataan, mikä on 

sisäinen palvelu, miten sen laatua mitataan ja mihin asioihin laadulla on vaiku-

tusta sekä asiakastyytyväisyyden muodostumista ja sen merkitystä. Tutkimuk-

sen lähtökohtien ja yrityksen asiakaspalautteen keräämisen nykytilan selvittä-

miseksi toteutettiin kvalitatiivinen tutkimus, jossa tiedonkeruumenetelmänä 

käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelu tehtiin Palvelukeskuksen 

päällikölle. Asiakastyytyväisyystutkimus palvelun laadusta toteutettiin kvantita-

tiivisena tutkimuksena sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. 
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2 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 

2.1 Asiakas 

Asiakas käsitteenä on erittäin laaja, ja erilaisia asiakassuhteita on paljon. 

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas on kontaktissa yritykseen ja sen toimintoi-

hin. Kun asiakas näkee mainoksen yrityksestä, käyttää heidän tuotteitaan ja 

järjestelmiään tai on yhteydessä yrityksen henkilökuntaan, syntyy asiakkaan ja 

yrityksen välille asiakassuhde. Asiakkaat voidaan nimetä asiakassuhteen 

luonteen mukaan välillisiin ja välittömiin asiakkaisiin sekä ulkoisiin ja sisäisiin 

asiakkaisiin. Välitön asiakas on henkilö, joka on suorassa kontaktissa palvelun 

tuottajayritykseen ja sen asiakaspalveluhenkilöstöön. Palvelun tai tuotteen vä-

lillinen asiakas on yleensä välittömän asiakkaan asiakas. Asiakasketjut voivat 

olla pitkiä, jolloin välillinen asiakas voi olla myös toisen välillisen asiakkaan 

asiakas. Vähittäiskaupan asiakkaat ovat esimerkiksi tuotteen valmistajan välil-

lisiä asiakkaita ja vähittäiskauppa valmistajan välitön asiakas. Jos asiakassuh-

deketjuun lisätään vielä tukkuliike, on vähittäiskauppa tukkuliikkeen välitön 

asiakas ja valmistajan välitön asiakas. (Lecklin 2006, 79–80.) 

 

Ulkoinen asiakas on välitön tai välillinen yrityksen ulkopuolinen asiakas (Leck-

lin 2006, 80). Perinteinen käsitys asiakkaasta onkin yrityksen ulkopuolinen 

henkilö tai yritys, mutta asiakkaiksi voidaan kutsua myös organisaation sisällä 

työskenteleviä henkilöitä. Palvellakseen ulkoisia asiakkaita yrityksen asiakas-

palveluhenkilökunta tekee yhteistyötä yrityksen muun henkilökunnan kanssa. 

Yrityksen henkilöstön jäsenen palvellessa toista organisaatioon kuuluvaa 

työntekijää voidaan häntä kutsua yrityksen sisäiseksi asiakkaaksi. Organisaa-

tiot sisältävät usein laajasti erilaisia palvelutoimintoja, jotka tukevat toisiaan ja 

varmistat ulkoisten asiakkaiden palveluiden toimivuuden. Laajat sisäiset pal-

velutoimintojen ketjut johtavat siihen, että lähes kaikilla yrityksen työntekijöillä 

on asiakkaita organisaation sisällä. (Grönroos 2010, 413–415.)  

 

Koska sisäinen asiakas on yleensä yrityksen toinen työntekijä, esimies tai or-

ganisaation johto, voidaan sisäisen asiakkuuden tyypillisenä ominaisuutena 

pitää sitä, että asiakas on aina kiinteä. Sisäisiä asiakkaita ei voi kilpailuttaa tai 

hankkia muualta samalla tavalla kuin ulkoisia asiakkaita. Tämän takia sisäiset 
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asiakassuhteet voivat olla epätasapainoisempia ja vaikeammin hallittavissa, 

koska suhteen kummallakaan osapuolella ei ole mahdollisuutta vaihtoehtoi-

seen ratkaisuun. (Löytänä & Kortesuo, 2011.) 

 

2.2 Asiakastyytyväisyyden merkitys 

Asiakastyytyväisyys on laaja kokonaisuus, joka muodostuu monesta eri osa-

alueesta. Palvelun laatu ja asiakkaan saama arvo ovat keskeisiä tyytyväisyy-

teen vaikuttavia tekijöitä. Asiakastyytyväisyys, palvelun laatu ja asiakkaan 

saama arvo ovat siis vahvasti liitoksissa toisiinsa, ja niiden muodostumisessa 

esiintyy paljon samoja elementtejä. Arkikielessä palvelun laatua ja asiakastyy-

tyväisyyttä käytetään usein toistensa synonyymeinä. (Ylikoski 1999, 149–

153.)  Kirjallisuudessa onkin esiintynyt paljon pohdintaa siitä, onko asiakastyy-

tyväisyydellä ja palvelun laadun välillä eroa ja, jos eroa on, syntyykö kokemus 

laadusta ensin ja asiakastyytyväisyys vasta sen jälkeen vai toisinpäin. Ylei-

sesti ajatellaan, että kokemus palvelun laadusta syntyy ensin ja tyytyväisyy-

den tai tyytymättömyyden tunne sen jälkeen. (Grönroos 2010, 120–121.) 

 

Asiakkaan tyytyväisyys voidaan määritellä positiiviseksi tunnereaktioksi palve-

lukokemusta kohtaan (Ylikoski 1999, 109).  Asiakastyytyväisyys muodostuu 

yksinkertaisimmillaan odotuksien vastatessa tai ylittäessä asiakkaan koke-

muksen palvelusta tai tuotteesta (Mudie & Pirrie 2006, 8). Odotustasoa voi-

daan pitää lähtökohtana ja vertailuperusteena kokemuksille. Asiakastyytyväi-

syyttä tavoiteltaessa, on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan sekä asiakkaan odotuk-

siin että asiakkaan kokemuksiin. (Rope 2005, 538.) Asiakkaan odotukset tuot-

teesta perustuvat aikaisempiin ostokokemuksiin, muiden henkilöiden koke-

muksiin, markkinointiin sekä kilpailijoiden antamiin tietoihin ja lupauksiin. Jos 

yritys markkinoinnillaan asettaa tuotteilleen liian alhaiset odotukset, tuote ei 

välttämättä ole tarpeeksi houkutteleva asiakkaalle. Jos yritys asettaa tuotteil-

leen liian suuret odotukset, asiakas todennäköisemmin myös pettyy. Avain 

asiakastyytyväisyyteen on asettaa riittävä taso odotuksille ja varmistaa, että 

odotukset ja kokemukset tuotteesta vastaavat toisiaan. (Kotler ym. 2009, 389.) 

 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden Zeithamal ja Bitner (1996) mää-

rittelivät olevan palvelun laatu, tavaroiden laatu, hinta sekä erilaiset tilanne- ja 

yksilötekijät. Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät tilanne- ja 
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yksilötekijät kuten asiakkaan kiire tai persoonallisuus. Asiakkaan kokemaan 

tyytyväisyyden tunteeseen liittyy vahvasti myös se, minkälaisen hyödyn hän 

kokee saavansa ostaessaan palvelun sen ominaisuuksien ja käytön seurauk-

sien kautta, eli millaisen arvon kokemuksen asiakas saa. Asiakkaan tyytyväi-

syyteen organisaation toimintaa kohtaan vaikuttavat myös yksittäiset palvelu-

tapahtumat ja niiden kokonaisuudet. (Ylikoski 1999, 151–153.)  

 

Asiakastyytyväisyys on suuressa roolissa yritystoiminnassa ja asiakassuh-

teissa. Yritystoiminnan keskiössä on sekä nykyiset ja tulevat asiakkaat. Ilman 

asiakkaita ei ole yritystoimintaakaan, joten asiakkaan tyytyväisyyteen on tär-

keä panostaa. Tyytyväinen asiakas käyttää enemmän ja useammin yrityksen 

palveluja ja asiakassuhteet ovat pitkäkestoisempia. (Kotler ym. 2009, 380–

390.) Tyytyväinen asiakas on todennäköisemmin myös lojaalimpi kyseisen yri-

tyksen brändille ja suosittelee yritystä helpommin myös muille (Mudie & Pirrie 

2006, 240). 

 

2.3 Asiakastyytyväisyyden tutkiminen ja mittaaminen 

Rope (2005) määrittelee asiakastyytyväisyystutkimuksen markkinatutki-

mukseksi, jonka tavoitteena on selvittää asiakkaan tyytyväisyyttä perustuen 

kokemuksiin yrityksen toiminnasta (Rope 2005, 433). Asiakkaan ja markkinoi-

den tarpeiden ymmärtäminen auttaa yritystä kehittämään toimintaansa sel-

laiseksi, että se vastaa asiakkaiden odotuksia. Palautteen avulla yritys voi ke-

rätä tietoa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyydestä palvelua tai 

tuotetta kohtaan. (Lecklin 2006, 18, 79.) Asiakaskeskeisen yrityksen lähtökoh-

tana on pyrkiä tavoitteisiinsa asiakastyytyväisyyden kautta (Ylikoski 1999, 

149). 

 

Asiakastyytyväisyyttä seurataan yleensä jatkuvasti, jotta tyytyväisyyden kehi-

tystä voidaan tarkastella pidemmällä ajanjaksolla ja pystytään tarvittaessa rea-

goimaan ongelmiin nopeasti sekä voidaan palautteen avulla kehittää uusia 

palvelutapoja. Asiakastyytyväisyyttä seurataan spontaanin palautteen ja asia-

kastyytyväisyystutkimusten avulla sekä suosittelumäärien perusteella. Spon-

taanilla palautteella tarkoitetaan asiakkailta tulevia valituksia, kiitoksia, toiveita 

ja kehittämisideoita. Tyytyväisyystutkimuksen avulla selvitetään yrityksen ny-
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kyisten asiakkaiden tyytyväisyys yritykseen ja tuotteiden toimivuuteen perus-

tuen asiakkaan odotuksiin ja kokemuksiin. Sen avulla voidaan mitata joko ko-

konaistyytyväisyyttä tai tyytyväisyyttä tiettyyn osa-alueeseen kuten yksittäi-

seen palveluun, osastoon tai laatuun. (Bergström & Leppänen 2018.) Spon-

taani palaute ja asiakastyytyväisyystutkimukset tukevat toinen toisiaan. Yhdis-

telemällä näistä saatuja tietoja, saadaan asiakastyytyväisyydestä monipuoli-

sempi kokonaiskuva. (Ylikoski 1999, 156.)  

 

Jotta tyytyväisyyden kehitystä voidaan seurata ja vertailla, on tärkeä valita tut-

kimukseen tarkoituksenmukaiset ja luotettavat mittarit. Suosittelumäärä ja 

asiakastyytyväisyys ovat yhteydessä toisiinsa, jolloin tyytyväisyyttä voidaan 

mitata myös suositteluiden määrällä. Tärkeä osa asiakastyytyväisyyden tutki-

mista on oppiminen. Yrityksen tulisi oppia palautteesta ja mittauksien tulok-

sista sekä käyttää niitä asiakassuhteiden kehittämiseen. (Bergström & Leppä-

nen 2018.) 

 

Asiakastyytyväisyyden tutkimista voidaan kuvata prosessina, joka koostuu 

useasta eri vaiheesta (Ylikoski 1999, 156). Lähtökohtana on määritellä, miksi 

asiakastyytyväisyyttä halutaan tutkia ja mihin tietoja halutaan käyttää. Tärkeää 

on määritellä, keneltä tietoa halutaan kerätä, millaista tietoa halutaan ja kuinka 

laajasti. (Rope 2005, 578.) Tutkimuksen aluksi selvitetään myös keskeisimmät 

asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät organisaation toiminnassa. (Ylikoski 

1999, 156). 

 

Kun kaikki lähtökohdat on selvitetty, suunnitellaan, miten asiakastyytyväisyyttä 

halutaan mitata. Mittaaminen voidaan tehdä esimerkiksi kyselylomakkeen 

avulla. Kyselylomake muodostetaan aluksi määriteltyjen asiakastyytyväisyys-

tekijöiden avulla. Sitä käytetään asiakastyytyväisyyden määrälliseen eli kvanti-

tatiiviseen mittaamiseen. Kyselylomakkeen asiakastyytyväisyystekijöitä voi-

daan täydentää jo olemassa olevilla tiedoilla asiakastyytyväisyyteen vaikutta-

vista tekijöistä käyttämällä laadun ulottuvuuksia tai jo olemassa olevia laatu-

mittareita kyselyn lisänä. Myös johdon ja henkilöstön näkemyksiä sekä yrityk-

sen saamia reklamaatioita voidaan hyödyntää kyselyn muodostamisessa. 

Asiakastyytyväisyystekijöistä valitaan kriittisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat 

asiat, joita kyselyllä halutaan mitata. Tämän lisäksi kyselyyn on hyvä sisällyt-
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tää asiakkaan taustatietoihin liittyviä kysymyksiä, joiden avulla voidaan ryhmi-

tellä ja analysoida vastauksia. Yleensä kyselyn loppuun liitetään muutama 

avoin kysymys, jotta asiakkaalla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä esiin 

myös omin sanoin. Asiakastyytyväisyyteen liitettyjä tekijöitä arvioidaan usein 

viisiportaisella asteikolla, jossa 5 tarkoittaa asiakkaan olevan erittäin tyytyväi-

nen ja 1 tarkoittaa, ettei asiakas ole lainkaan tyytyväinen. (Ylikoski 1999, 156–

164.) 

 

Asiakastyytyväisyyskyselylomakkeen muodostamisen jälkeen suoritetaan ky-

sely. Tiedon voi kerätä lähettämällä kyselyn postitse, puhelinhaastatteluna tai 

sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tiedon keräämisen jälkeen saatu aineisto 

analysoidaan. Yksinkertaisesti tulokset voidaan esittää prosenttilukujen ja kes-

kiarvojen avulla sekä käyttämällä apuna taulukoita ja kuvioita havainnollista-

maan tuloksia. Analysoinnin perusteella määritellään, millaisia toimenpiteitä ja 

ratkaisuja tarvitaan asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Jos tyytyväisyyden 

taso on analysoinnin perusteella jo hyvä, on tärkeää pitää hyvää tasoa yllä. 

(Ylikoski 1999, 165–170.) 

 

Kun tutkimustulosten avulla on määritelty asiakastyytyväisyyden kehityskoh-

teet, on tärkeää sitouttaa henkilöstö yhteisiin tavoitteisiin. Henkilökunnan tulee 

tietää, mikä asiakastyytyväisyyden taso on ja, mitä tulisi käytännössä tehdä 

kehityskohteiden parantamiseksi. Tärkeää asiakastyytyväisyyden mittaami-

sessa on se, että tutkimusta tehdään säännöllisesti ja asiakastyytyväisyyden 

kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että 

uusintatutkimus tehdään vasta, kun edellisen tutkimuksen mukaiset korjaustoi-

menpiteet on tehty. (Ylikoski 1999, 165–170.)  
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Kuva 1. Net Promoter Score (Löytänä & Kortesuo 2011). 

 

Kuvan 1 mukaisesti NPS (Net Promoter Score) on asiakastyytyväisyyttä ja 

asiakasuskollisuutta kuvaava mittaamismalli, joka perustuu yhteen asiakkaalle 

esitettävään kysymykseen: Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua tai 

tuotetta muille asiakkaille? NPS-mittari on vastauksista muodostuva suhde-

luku, jossa vertaillaan niitä, jotka haluavat suositella tuotetta tai palvelua ja 

niitä, jotka eivät ole halukkaita suosittelemaan palvelua. Asiakkaan halua suo-

sitella palvelua arvioidaan asteikolla 0–10, jossa 0 tarkoittaa, ettei asiakas ha-

lua ollenkaan suositella palvelua ja 10 tarkoittaa, että hän suosittelee mielel-

lään palvelua. Varsinaisia tuloksia mitattaessa vastaukset 0–6 määritellään ar-

vostelijoiksi ja suosittelijoiksi luokitellaan vastaukset 9–10. Jäljelle jäävät luvut 

7–8 ovat neutraaleja arvoja, jotka jätetään varsinaisen analyysin ulkopuolelle. 

Varsinainen asiakastyytyväisyyttä kuvaava arvo muodostuu vähentämällä 

suosittelijoiden määrästä arvostelijoiden määrä. (Filenius 2015; Löytänä & 

Kortesuo 2011.)  

 

NPS-luku sijoittuu -100 ja 100 välille. Tulos on negatiivinen, jos yrityksellä on 

enemmän arvostelijoita kuin suosittelijoita. Jos suosittelijoita on enemmän 

kuin arvostelijoita, on luku positiivinen. (Eskelinen s.a.) Suomessa NPS-lukuja 

tutkii ja vertailee IROResearch & Consulting Oy. Yritys on listannut suomalais-

ten yritysten saamia NPS-lukuja. Korkein yrityksen saama NPS-luku on ollut 

73 ja alin luku –55, joten vaihtelua voi eri yritysten ja toimialojen välillä olla pal-

jon. (IROResearch & Consulting, 2020.) 
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NPS-mallin selkein hyöty on se, että se on tarpeeksi yksinkertainen. Esitettävä 

kysymys ja suosittelua kuvaava asteikko ovat helposti ymmärrettävissä ja yk-

siselitteisiä. Malli tarjoaa helpon ja konkreettisen tavan mitata suositteluhaluk-

kuutta ja verrata tuloksia muihin yrityksiin. (Löytänä & Kortesuo 2011.) Erityi-

nen hyöty mittaristosta saadaan, kun tutkimus toistetaan säännöllisesti. Tä-

män avulla voidaan nähdä, miten suositteluhalukkuus kehittyy ja millä tasolla 

asiakastyytyväisyys on pitkällä aikavälillä. NPS-mallin vahvuus on myös se, 

että sitä voidaan hyödyntää laajasti monilla eri toimialoilla. (Filenius 2015.) 

 

2.4 Asiakaskokemus 

Asiakaskokemus syntyy asiakkaan muodostamasta kuvasta yrityksen toimin-

nasta kohtaamisien, mielikuvien ja tunteiden perusteella. Asiakaskokemus on 

ihmisen tekemien tulkintojen summa, ja siihen vaikuttaa vahvasti tunteet ja ali-

tajuisesti tehdyt tulkinnat. (Löytänä & Kortesuo 2011.) Asiakaskokemus on 

myös aina yksilöllinen ja henkilökohtainen kokemus. Se on lisäksi aina tilanne-

kohtainen tapahtuma, johon vaikuttavat tilannetekijät kuten kiire ja se, kuinka 

tärkeäksi asiakas tilanteen tai asian kokee. (Filenius 2015.) Tämän takia yri-

tyksen ei ole mahdollista täysin hallita sitä, millaisen asiakaskokemuksen asia-

kas muodostaa (Löytänä & Kortesuo 2011). 

 

 Asiakaskokemusta määriteltäessä keskitytään usein pääosin ostotapahtu-

maan, mutta todellisuudessa se muodostuu laajemmasta, yksittäisten koke-

musten muodostamasta kokonaisuudesta, jonka muodostuminen alkaa jo en-

nen varsinaista ostopäätöstä. Asiakaskokemuksen muodostuminen käynnis-

tyy lähtötilanteesta, joka koostuu asiakkaan ennakko-odotuksista ja asenteista 

yritystä kohtaan. Ne voivat syntyä aikaisemmista asioinneista yrityksen 

kanssa, ystävien kokemuksista, luetuista lehtiartikkeleista tai ne voivat perus-

tua yleisesti kokemuksiin saman toimialan yrityksistä. (Filenius 2015.) 

 

Toinen asiakaskokemuksen muodostumisen vaihe tapahtuu ennen ostopää-

töksen tekoa. Asiakas vertailee ja tutkii tuotteiden ominaisuuksia tai valitsee 

yksinkertaisesti sen tuotteen, mikä on sillä hetkellä saatavilla. Yrityksen mark-

kinoinnilla ja viestinnällä on myös suuri rooli asiakkaan saavutettavuudessa ja 

asiakkaan tekemissä valinnoissa. Ostopäätöstä seuraa ostotapahtuma, jonka 

kriittiset pisteet ovat suora asiointi yrityksen kanssa, tuotteen ostaminen ja 
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tuotteen maksaminen. Asiakaskokemus ei pääty ostotapahtumaan, vaan 

usein oston jälkeen asiakas ja yritys jatkavat kommunikointia. Asiakas voi pyy-

tää neuvoa, antaa palautetta tai tehdä uusintaoston. Myös yritys voi pyytää 

palautetta asiakkaalta tai lähestyä häntä uudestaan markkinointiviestillä. Asia-

kaskokemuksen voidaan sanoa olevan kokemus, joka muodostuu kaikista yri-

tyksen ja asiakkaan välisten kohtaamisten ketjusta. Asiakaskokemus muuttuu 

aina uusien kohtaamisten syntyessä. (Filenius 2015.) 

 

Positiivinen asiakaskokemus voidaan jakaa neljään näkökulmaan. Hyvä asia-

kaskokemus tukee asiakkaan minäkuvaa, yllättää ja luo elämyksiä, jää mie-

leen sekä saa asiakkaan käyttämään palvelua uudestaan. (Löytänä & Korte-

suo 2011.) Hyvät asiakaskokemukset saavat asiakkaat jatkamaan asiakas-

suhdettaan (Bergström & Leppänen 2018). Filenius (2015) mukaan hyvän 

asiakaskokemuksen kehittämiseen riittää, että pienet yksityiskohdat tehdään 

oikein, ne nähdään asiakkaan näkökulmasta ja aiotut toimenpiteet viedään 

loppuun asti. Yhdessä ne luovat ehjän, asiakaslähtöisen ja kilpailijoista erottu-

van asiakaskokemuksen. (Filenius 2015.) 

 

Positiivisien asiakaskokemuksien myötä asiakasuskollisuus kasvaa, mikä pi-

demmällä aikavälillä parantaa asiakkuuden elinkaaren arvoa.  Asiakkaat ovat 

usein halukkaampia suosittelemaan palvelua, kun asiakaskokemukset ovat 

positiivisia. Nykyisten asiakkaiden suositukset helpottavat uusien asiakkaiden 

hankintaa, jolloin hankintakustannuksetkin ovat pienemmät. Epäonnistuneiden 

asiakaskokemuksien myötä menetettyjen asiakkaiden takaisinhoukuttelu ja 

uusasiakashankinta vaativat huomattavasti enemmän resursseja ja aiheutta-

vat yritykselle lisäkustannuksia. Tyytyväiset asiakkaat myös kuormittavat vä-

hemmän yrityksen asiakaspalveluja, mikä vapauttaa resursseja muihin toimin-

toihin. Asiakaskokemukset ovat myös tärkeässä roolissa brändin muodostumi-

sessa. (Filenius 2015.) 
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3 PALVELUN LAATU 

3.1 Palvelun ominaispiirteet  

Palvelu on lähtökohtaisesti prosessi, joka sisältää useita erilaisia toimintoja, 

joiden tuottamiseen käytetään useita erilaisia resursseja. Näitä resursseja voi-

vat olla fyysiset resurssit, kuten koneet ja laitteet tai aineettomat resurssit, ku-

ten tieto. Palvelu on aineeton subjektiivinen kokemus, johon voidaan liittää 

konkreettisia ominaisuuksia kuten ruokaa. Palvelun aineettomuus johtaa myös 

siihen, ettei sitä pystytä varastoimaan kuten fyysisiä tuotteita. Palvelulle onkin 

ominaista myös se, että palvelu tuotetaan ja kulutetaan osittain tai kokonaan 

samanaikaisesti. Tämä on tyypillistä esimerkiksi neuvontapalveluissa, elämys-

palveluissa tai asiakkaan soittaessa yritykseen. (Grönroos 2010, 78–82.) 

Koska palveluja ei voida varastoida, on tärkeää toiminnan kannattavuuden 

kannalta, että palvelun kysyntä ja yrityksen tarjonta kohtaavat (Mudie & Pirrie 

2006, 5). 

 

Asiakas on keskeinen tekijä tarkasteltaessa palvelun ominaispiirteitä. Asiakas 

on mukana palvelun tuotantoprosessissa olemalla vuorovaikutuksessa palve-

lun tuottajayritykseen ennen palvelutapahtumaa, kuluttaessaan palvelua ja 

palvelutapahtuman jälkeen eli koko palveluprosessin ajan. Näissä vuorovaiku-

tustilanteissa palvelun tarjoajan lisäksi asiakkaalla on merkittävä vaikutus pro-

sessin etenemiseen ja lopputulokseen. (Grönroos 2010, 78–82.) Asiakkaan li-

säksi asiakaspalveluhenkilöstöllä on suuri rooli palvelun tuottamisessa. Useat 

palvelut perustuvat henkilökunnan toimintaan ja asiakaspalveluun. Tällaisia 

palveluita ovat esimerkiksi erilaiset neuvontapalvelut. Tämän kaltaisissa pal-

veluissa henkilökunnan osaaminen ja toiminta ovat avainasemassa palvelun 

tuottamisessa laadukkaasti. (Mudie & Pirrie 2006, 4.)  

 

Koska palvelu on aineeton, subjektiivinen kokemus ja asiakas keskeisessä 

roolissa palvelun tuotannossa, on jokainen palvelu erilainen. Vaikka tarkastel-

taisiin samaa palvelua, mutta eri asiakkaiden näkökulmasta, jokainen palvelu-

tilanne poikkeaisi toisistaan. Asiakkaan käytös, suhde asiakaspalvelijaan ja 

asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet eroavat usein toiseen asiakkaaseen 

nähden, jolloin jokainen asiakas käyttäytyy ja reagoi palvelutilanteessa eri ta-

voin, vaikka palvelutilanne olisi muuten sama. (Grönroos 2010, 78–82.) Palve-

lun heterogeenisyyden ja aineettomuuden myötä palvelun kuvaaminen tai 
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näyttäminen asiakkaalle etukäteen ennen hankintapäätöstä on hankalaa eikä 

ole varmuutta siitä, vastaako palvelu sitä, mitä on etukäteen suunniteltu ja 

mainostettu (Ojasalo & Ojasalo 2010, 27).  

 

Palvelut voivat olla myös useamman toiminnon, tapahtuman tai teon sarjoja eli 

palveluprosesseja (Ylikoski 1999, 24). Palveluprosessin yksi keskeisimmistä 

tarkoituksista on yrityksen toimintojen avulla yhdessä asiakkaan kanssa vuo-

rovaikutuksessa synnyttää asiakkaan prosesseihin ja toimintoihin arvoa. Pal-

velu voidaan nähdä enemmänkin yhtenä näkökulmana arvon luomiselle kuin 

pelkkänä resurssina ongelman ratkaisemiseksi tai halutun lopputuloksen saa-

vuttamiseksi. (Grönroos 2010, 82–84.) Arvon muodostumiseen vaikuttaa koko 

palveluprosessi. Palvelun kuluttaminen alkaa usein jo silloin, kun asiakas al-

kaa harkitsemaan palvelun hankintaa tai näkee mainoksen palvelusta. Palve-

luprosessi jatkuu pisimmillään vielä silloinkin, kun palvelukokemusta muistel-

laan palvelun kuluttamisen jälkeen. Palveluita tarkasteltaessa onkin tärkeää 

nähdä palvelun kuluttaminen enemmän prosessina kuin lopputuloksen kulutta-

misena. (Grönroos 2010, 86.) 

 

3.2 Palvelun laadun määritelmä 

Grönroos (2010, 101) määrittelee laadun olevan kaikkea sitä, mitä asiakkaat 

kokevat sen olevan, eli laatu pohjautuu asiakkaan kokemukseen palvelusta. 

Asiakasta voidaankin pitää laadun tulkitsijana ja palvelun laadun määrittäjänä 

(Ylikoski 1999, 118). Yleisesti laatu voidaan määritellä asiakkaiden tarpeiden 

täyttämisenä siten, että se on yritykselle mahdollisimman tehokasta ja kannat-

tavaa. Laatuun käsitteenä liitetään myös virheettömyys sekä jatkuva suoritus-

tason ja palvelun kehittäminen sekä innovointi. (Lecklin 2006, 18.)  

 

Asiakkaiden kokema palvelun laatu jakautuu kahteen ulottuvuuteen, tekniseen 

eli lopputulosulottuvuuteen ja toiminnalliseen eli prosessiulottuvuuteen. Asiak-

kaalle on tärkeää laatua arvioitaessa se, mitä hän saa vuorovaikutuksessa yri-

tyksen kanssa, eli mikä on lopputuloksen tekninen laatu. Palvelun laatukoke-

mukseen asiakkaan näkökulmasta vaikuttaa kuitenkin myös se, miten hän saa 

palvelun ja se, millaiseksi hän kokee koko palveluprosessin eli palvelun toi-

minnallisen laadun. Kokemukseen laadusta voidaan liittää myös yrityksen 



16 

imago. Asiakkaan positiivinen tai negatiivinen mielikuva palveluntarjoajasta 

vaikuttaa myös kokemukseen itse palvelusta. (Grönroos 2010, 101–102.) 

 

Edellä mainittujen kahden laadun pääulottuvuuden lisäksi palvelun laadun ko-

kemukseen vaikuttaa palvelutapaamisen fyysinen ympäristö. Tätä voidaan 

kutsua missä-ulottuvuudeksi tai palvelumaiseman laaduksi. Fyysinen ympä-

ristö vaikuttaa kokemukseen toiminnallisesta laadusta. Neljäs laadun ulottu-

vuus on taloudellinen laatu. Se kuvaa palveluratkaisujen asiakkaan kokemia 

taloudellisia seurauksia. (Grönroos 2010, 103.) 

 

3.3 Koettu palvelun laatu 

Palvelun laatua voidaan käsitellä laatu-ulottuvuuksien lisäksi laajemmin koe-

tun palvelun kokonaislaadun määritelmän kautta.  

 

 
Kuva 2. Koettu palvelun kokonaislaatu (Grönroos 2010) 

 

Kuvassa 2 esitetään koetun palvelun kokonaislaadun muodostumisen eri osa-

alueet. Koettu palvelun kokonaislaatu koostuu kahdesta osiosta: asiakkaan 

odotuksista palvelun laatua kohtaan ja asiakkaan kokemasta palvelun laa-

dusta. Odotuksiin palvelun laadusta vaikuttavat markkinointiviestintä, myynti, 

imago, suusanallinen viestintä, suhdetoiminta sekä asiakkaiden tarpeet ja ar-

vot. Asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttavat palvelun tekninen laatu 
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eli se, mitä palvelu sisältää ja toiminnallinen laatu eli se, miten palvelu tuote-

taan sekä imago. (Grönroos 2010, 105–106.) 

 

Silloin kun asiakkaan odotukset palvelun laadusta vastaavat koettua laatua, 

on koettu palvelun kokonaislaatu hyvä. Jos asiakkaan odotukset palvelun laa-

dusta eivät ole realistisia, koettu kokonaislaatu jää alhaiseksi, vaikka laadun 

koettaisiin yleisesti olevan hyvä. Koetussa kokonaislaadun määritelmässä 

keskeisintä onkin odotetun ja koetun laadun suhde. Yrityksen mainonta tulee 

olla realistinen ja linjassa koetun palvelun kanssa, ettei koetun ja odotetun laa-

dun välinen ristiriita kasva liian suureksi. Palvelun tarjoajan on tärkeää voida 

pitää lupauksensa palvelusta tai luvata jopa liian vähän, jotta asiakas ei pety 

kokemaansa laatuun tai odotukset voidaan jopa ylittää. Kuvassa 2 näkyy 

myös, miten imagolla on keskeinen rooli asiakkaan muodostaessa kokonais-

kuvaa palvelun laadusta. Asiakkaan laatukokemus vaikuttaa myös yrityksen 

imagon kehittymiseen. (Grönroos 2010, 105–106.) 

 

3.4 Organisaation sisäiset palvelut ja laatu  

Palveluita, jotka tuotetaan organisaation sisällä, kutsutaan sisäisiksi palve-

luiksi. Tyypillisiä yrityksen sisäisiä palveluja ovat yrityksen sisäisiä toimintoja 

tukevat palvelut kuten tietojärjestelmien tukipalvelut ja organisaation sisäiset 

turvallisuustoiminnot. Tällaisia palveluita kutsutaan yleensä yhteiseksi sisäi-

siksi palveluiksi. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 180–181.)  

 

Yrityksen sisäisiä palveluja ja niiden merkitystä voidaan havainnollistaa palve-

luprosessin avulla. Palveluprosessi voidaan nähdä sisäisten palveluntuottajien 

ja asiakkuuksien muodostamana ketjuna, jolloin jokainen edellisen työvaiheen 

tekijä toimii palvelun tuottajana seuraavalle työvaiheelle ja jokainen seuraavan 

työvaiheen toimija on palveluprosessissa sisäinen asiakas. Prosessin lopulli-

nen tuotos on ulkoisen asiakkaan saama palvelu. Koko palveluprosessi on tär-

keä hoitaa asiakaslähtöisesti, jotta voidaan varmistaa lopullisen asiakkaalle 

tarjottavan palvelun laatu. (Grönroos 2010, 413–414.) Laadukkaat ja toimivat 

yrityksen sisäiset palvelut näkyvät myös ulkoisille asiakkaille laadukkaina pal-

veluina (Ojasala & Ojasalo 2010, 182).  
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Haasteena sisäisten palveluiden laadunhallinnassa on usein se, että yrityk-

sissä ei aina tunnisteta henkilökuntaa sisäisiksi asiakkaiksi tai organisaation 

toimintoja sisäisiksi palveluiksi, mikä voi muodostaa erilaisia harhaluuloja ja 

ongelmakohtia yrityksessä ja vallitsevassa työilmapiirissä. Joissakin yrityk-

sissä voidaan ajatella, ettei sisäiselle asiakkaalle tarvitse luoda yhtä hyviä ko-

kemuksia ja palveluita kuin ulkoiselle asiakkaalle. Sisäisten asiakkaiden asioi-

den hoito ja asiakastyytyväisyys voidaan nähdä vähemmän tärkeänä asiana 

kuin ulkoisten asiakkaiden tyytyväisyys. (Löytänä & Kortesuo 2011.) Koska si-

säiset asiakkaat eivät voi hankkia tarvitsemaansa palvelua muualta, ei sisäi-

sellä palveluntuottajalla ole välttämättä niin suurta halua panostaa parempaan 

suoritukseen (Ojasalo & Ojasalo 2010, 184).  

 

Kokonaisvaltaisen palvelun laadun takaamiseksi sisäisten asiakkaiden palve-

leminen on yhtä tärkeää kuin ulkoistenkin asiakkaiden palveleminen. Vastuu 

palvelun laadun tasosta on koko organisaatiolla. (Grönroos 2010, 415.) Lähtö-

kohtaisesti sisäiselle asiakkaalle tulisi tuottaa sellainen palvelu ja asiakasko-

kemus, joka auttaa heitä toimimaan mahdollisimman hyvin omissa työtehtävis-

sään tuottaakseen ulkoiselle asiakkaalle laadukkaita kokemuksia. Tehokas 

työkalu sisäisen palvelun tuottamiselle, on tuoda organisaatiossa läpinäky-

vyyttä ja tietoa siitä, mitkä ovat ulkoisen asiakkaan tarpeet. Tämän avulla he 

pystyvät näkemään paremmin roolinsa ulkoisille asiakkaille tuotettavien koke-

musten toteuttajana. (Löytänä & Kortesuo 2011.) 

 

3.5 Laatu ja yrityksen kannattavuus 

Yrityksen tuotteiden, palveluiden ja toiminnan laadulla on yhteys yrityksen toi-

minnan kannattavuuteen. Laadukkuuden sisältäessä palveluiden tai tuotteiden 

virheettömyyttä ja alhaisia laatukustannuksia tarkoittaa se myös kustannuste-

hokkuutta yrityksen sisällä. Tämä vaikuttaa sekä yrityksen katteeseen että 

kannattavuuteen positiivisesti. Hyvä laatu tarkoittaa usein myös tyytyväisiä 

asiakkaita, jotka ovat uskollisia yritykselle ja käyttävät enemmän yrityksen pal-

veluita sekä kertovat yrityksestä myös muille mahdollisille asiakkaille. Laatu 

on yksi yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen säilyvyyden kulmaki-

vistä. Se on mukana kilpailuedun saavuttamisessa halutuilla markkinoilla, 

markkinajohtajuuden tavoittelussa, yrityskuvan parantamisessa ja henkilöstön 

motivoimisessa sekä positiivisen imagon luomisessa. (Lecklin 2006, 24–25.) 
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Grönroos (2010) toteaa teoksessaan, että laadun parantaminen asiakaskes-

keisillä ja virheettömillä järjestelmillä tai työntekijöiden kouluttamisella, ei ole 

niinkään kustannusten kasvattamista, vaan mahdollisuus päästä eroon tar-

peettomista kustannuksista. Liiketoiminnan kuluista osa saattaa johtua laadun 

puutteesta, tehtävien uudelleen tekemisestä ja muiden virheiden korjaami-

sista. Jo pelkkä laatuongelmien korjaaminen poistaa nämä kustannukset. Jos 

säästetyt kustannukset käytetään esimerkiksi laadun kehittämiseen, liiketoi-

minnan kulut pysyvät samalla tasolla. Palvelun laadun kehittäminen kasvattaa 

myyntiä ja antaa mahdollisuuden nostaa palveluiden hintaa. (Grönroos 2010, 

174–176; Ylikoski 1999, 178.) 

 

3.6 Palvelun laadun mittaaminen 

Sisäisen palvelun laadun mittaamiseen voidaan käyttää mukaillen samoja pe-

riaatteita ja työkaluja kuin ulkoista palvelun laatua mitattaessa (Ojasalo & Oja-

salo 2010, 191). Sisäisen palvelun laadun kehittämisen lähtökohtana on mää-

ritellä yrityksen sisäiset asiakkaat ja tunnistaa asiakkaan tarpeet sekä millai-

sen hyödyn he saavat sisäisistä palveluista ja tutkia näiden asioiden toteutu-

mista. (Ojasalo & Ojasalo 2010, 186.) Yleisimmin käytetyt palvelun laadun mit-

taamistavat ovat joko attribuuttipohjaisia tai kvalitatiivisia mittaustapoja. Attri-

buuttipohjaiset mittausvälineet perustuvat palvelun ominaisuuksien kuvaami-

seen ja arvioimiseen attribuuttien avulla. Kvalitatiiviset palvelun laadun mittaa-

misen välineet perustuvat usein kriittisten tapahtumien arviointiin. (Grönroos 

2010, 112–113.) 

 

3.6.1 SERVQUAL- ja SERVPERF-mittarit 

Yksi käytetyimmistä attribuuttipohjaisista palvelun laadun mittausvälineistä on 

SERVQUAL-menetelmä. Tämän menetelmän ovat alun perin kehittäneet 

Berry, Parasurman ja Zeithaml 1980-luvulla tekemiensä tutkimuksien avulla. 

He tutkivat palvelun laadun tekijöitä sekä sitä, miten asiakkaat arvioivat palve-

lun laatua. Ensimmäisen tutkimuksen tuloksena löytyi kymmenen laadun osa-

tekijää, jotka myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa karsiutuivat viiteen eri osa-

alueeseen: konkreettinen ympäristö, luotettavuus, reagointialttius, vakuutta-

vuus ja empatia. (Grönroos 2010, 114–116.) 
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SERVQUAL-menetelmä perustuu asiakkaan odotusten ja kokemusten vertai-

luun. Menetelmässä viittä palvelun laadun osa-aluetta kuvataan 22 attribuutin 

kautta, joiden avulla voidaan vertailla sitä, mitä asiakkaat odottivat palvelulta 

sekä sitä, millaiseksi he kokivat sen. (Grönroos 2010, 114–116.) Näiden viiden 

osa-alueen hyödyntäminen tutkimuksessa vaatii osa-alueiden tarkkaa määrit-

telyä jokaisen yrityksen omasta näkökulmasta. Yrityksen tulee määritellä hel-

posti ymmärrettävin termein se, mitä jokainen osa-alue tarkoittaa ja se, miten 

osa-alueet näkyvät juuri heidän palveluissaan. (Mudie & Pirrie 2006, 93.) Vas-

taus annetaan yleensä 7 kohdan asteikolla, jossa numero 7 kuvaa vastausta 

”täysin samaa mieltä” ja numero 1 kuvaa ”täysin eri mieltä” vastausta. Koko-

naislaatua kuvaava tulos lasketaan vertaamalla vastaajien odotusten ja koke-

musten välistä eroa. Mitä selvemmin tutkimuksen lukujen perusteella vastaa-

jan kokemus jää heikommaksi kuin vastaajan odotukset, sitä heikompi koettu 

laatu on. (Grönroos 2010, 114–116.) 

 

SERVQUAL-mittarin käytössä on kuitenkin havaittu puutteita joidenkin tutki-

muksien osalta. Yleisesti mittarin on todettu olevan sovellettavissa hyvinkin 

erilaisiin palveluihin, mutta joidenkin palveluiden osalta näitä viittä osa-aluetta 

ei ole pystytty toteamaan. Menetelmässä käytetyt palvelun laadun osa-alueet 

ja alkuperäiset tutkimuksessa käytetyt attribuutit eivät aina vastaa täydellisesti 

kaikkia tutkittavan palvelun näkökulmia. SERVQUAL-menetelmää käytettä-

essä mittariston asteikkoa, osa-alueita ja attribuutteja tulisikin soveltaa harki-

tusti huomioiden jokaisen palvelun erityispiirteet. (Grönroos 2010, 116–119.) 

 

Palvelun laatua tutkittaessa vertailemalla asiakkaan odotuksia ja kokemuksia 

palvelun laadusta, esiintyy pätevyysongelmia. Odotuksia mitattaessa palvelu-

kokemuksen aikana tai sen jälkeen, tutkimuksen kohteena ei ole todellisuu-

dessa odotukset, vaan niihin on vaikuttanut myös palvelukokemus. Toisaalta 

odotuksia mitattaessa ei siltikään ole tarkoituksenmukaista verrata palveluko-

kemusta asiakkaan ennakko-odotuksiin ennen palvelutapahtumaa. Koska asi-

akkaan odotukset palvelusta voivat muuttua palveluprosessin myötä, todelli-

sen laatukokemuksen määrittämiseksi vertailukohtana tulisi käyttää muuttu-

neita odotuksia. On hyvä pohtia odotuksien mittaamisen mielekkyyttä, sillä 

asiakkaan kokemus palvelusta sisältää automaattisesti myös aikaisemmat 

odotukset samasta palvelusta. Tämän myötä odotukset tulevat mitatuksi kah-

teen kertaan. (Grönroos 2010, 116–119.) 
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Cronin ja Taylor vuonna 1992 tehdyssä tutkimuksessaan esittivät, että palve-

lun laadun tutkimisessa tulisi keskittyä asiakkaan kokemuksiin palvelusta eikä 

vertaamaan asiakkaan odotuksia ja kokemuksia palvelusta. Tästä syntyi koet-

tua palvelun laatua mittaava SERVPERF-mittari. Mittaamisessa käytetään pal-

velun laadun osa-alueita kuvaavia attribuutteja samaan tapaan kuin 

SERVQUAL-menetelmässä, mutta jättäen asiakkaan odotukset tutkimuksen 

ulkopuolelle. (Brady, Cronin & Brand 2002, 17–19.) Menetelmässä tutkija ke-

rää mahdollisimman laajan ja kattavan joukon koettua palvelun laatua kuvaa-

via attribuutteja ja mittaa vain attribuuttien osalta asiakkaan palvelusta saamia 

kokemuksia. Pelkästään koettua palvelun laatua tutkittaessa, on SERVPERF-

mittari pätevä ja helpommin hallittavissa oleva menetelmä sekä tietojen analy-

sointi on menetelmän avulla yksinkertaisempaa. (Grönroos 2010, 119.) 

 

3.6.2 Sisäisen palven laadun ulottuvuudet 

Reynoso ja Moores (1995) tutkivat sisäisen palvelun laadun käsitettä ja palve-

lun laadun merkitystä. He kokivat, että sisäisen palvelun laadun kokemus voi-

taisiin jakaa eri tekijöihin samaan tapaan kuin ulkoisen asiakkaan kokema pal-

velun laatu. Heidän mielestään jo käytetyt palvelun laadun mittarit eivät olleet 

sovellettavissa suoraan sisäisen palvelun laadun mittaamiseen, mikä johti tar-

peeseen tutkia aihetta lisää. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää ne tekijät, jotka 

määrittelevät sen, kuinka sisäinen palvelun laatu koetaan organisaation eri yk-

siköissä ja mistä se koostuu. (Reynoso & Moores 1995, 68–69.) Tutkimuksen 

tuloksena syntyi Sisäisen palvelun laadun ulottuvuudet -malli. Tämä malli pe-

rustuu kymmeneen sisäisen palvelun laadun osa-alueeseen: 

 

 Auttavaisuus (Helpfulness): Sisäisen toimijan halu auttaa ja tehdä 
yhteistyötä. 

 Täsmällisyys (Promptness): Kyky vastata ja palvella nopeasti. 
 Viestintä (Communication): Kyky kommunikoida sisäisen asiakkaan 

kanssa palveluun liittyvistä asioista. 
 Välineet ja tilat (Tangibles): Tilojen, välineiden, laitteiden ja materi-

aalien laatu ja fyysinen olemus sekä kunto. 
 Ammatillisuus (Professionalism): Sisäisten toimijoiden taito, tieto ja 

kokemus, joita tarvitaan palvelun tuottamiseksi 
 Luotettavuus (Reliability): Kyky tuottaa palvelu sovitusti ajallaan ja 

oikein sekä toimittaa tarkkaa tietoa. 
 Luottamuksellisuus (Confidentiality): Toimijan kyky käsitellä luotta-

muksellista tietoa ja hoitaa arkaluonteisia tilanteita. 
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 Joustavuus (Flexibility): Toimijan halu joustaa odottamattomissa ti-
lanteissa.  

 Valmius (Preparedness): Toimija omaa tarvittavat resurssit sisäisen 
palvelun tuottamiseen. 

 Huomaavaisuus (Consideration): Toimijan kyky huomioida, luottaa 
ja olla rehellinen sisäiselle asiakkaalle. 

(Reynoso & Moores, 1995, 79–80.) 

 

3.7 Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen 

Asiakaslähtöisen palvelun laadun kehittämisen perustana on asiakastyytyväi-

syys. Asiakaslähtöinen yritys pyrkii tuottamaan sellaista laatua, joka varmistaa 

asiakastyytyväisyyden toteutumisen. Laadun tuottamisen lähtökohtana on 

aina asiakkaan odotukset, joita kohti yritys pyrkii toimintaansa kehittämään. 

Palvelun kokonaislaadun kokemukseen vaikuttaa se, kuinka koko palvelupro-

sessin toiminnot ja toimijat sulautuvat yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Laa-

dun kokonaiskuvan muodostumisessa on tärkeää, että jokainen palvelun toi-

minto on tasalaatuinen, jotta tyytymättömyyttä ei pääse syntymään. Olen-

naista on myös virheiden ja erehdyksien korjaaminen niistä aiheutuvan tyyty-

mättömyyden tunteen muuttamiseksi asiakastyytyväisyydeksi. (Rope 2005, 

562–564.) 

 

Asiakkaiden kokemaa tyytymättömyyttä voidaan ehkäistä palvelun konsep-

toinnilla eli palvelun vakioimisella. Palvelu voidaan konseptoida kokonaan tai 

vain osia siitä. Palvelun sisältö ja eri toiminnot vakioidaan, jotta palvelun laa-

dun vaihtelevuus voidaan minimoida ja, jonka myötä virheiden määrä myös 

vähenee. Koska konseptoitu palvelu on tasalaatuista, asiakas tietää, mitä pal-

velulta voi odottaa, eikä tyytymättömyyttä pääse tällöin myöskään syntymään. 

(Rope 2005, 567–570.) 

 

Asiakastyytyväisyyden ja asiakaslähtöisen palvelun kehittämisprosessi voi-

daan tuoda esiin asiakastyytyväisyysjohtamisen kokonaisjärjestelmän kautta. 

Prosessi alkaa asiakastyytyväisyysmittauksella, jonka tulosten perusteella 

syntyy tarve toiminnan kehittämiselle. Asiakastyytyväisyyttä tuleekin seurata 

jatkuvasti ja palautteisiin tulee reagoida aktiivisesti asiakaslähtöisen palvelun 

laadun takaamiseksi. Sisäinen markkinointi on myös keskeinen väline asia-

kastyytyväisyyden tavoittelussa. Sen avulla yrityksen toiminnan ongelmat voi-
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daan korjata ja toiminta pysyy asiakastyytyväisyystavoitteiden mukaisena. Si-

säisen markkinoinnin avulla laatuajattelu ja asiakastyytyväisyystavoitteet vie-

dään henkilöstön toimintaan. (Rope 2005, 572–575.) 

 

4 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS SISÄISEN PALVELUN 
LAADUSTA 

 

4.1 Haastattelu 

Tutkimusprosessin alussa tarkoituksena oli avata palvelukeskuksen toimintaa 

ja paikkaa organisaatiossa sekä selvittää, miten palvelukeskus kerää asiakas-

palautetta tällä hetkellä, kuinka palautetta hyödynnetään ja millaisia ongelma-

kohtia tai hyötyjä palautteen keräämisessä on tullut esille. Yrityksen palaut-

teen keräämisen nykytilan selvittämiseksi ja asiakastyytyväisyyskyselyn lähtö-

kohtien kartoittamiseksi käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja aineis-

tonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua haastattelua. 

 

Kananen (2017) mukaan kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa ta-

voitteena on tutkittavan ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen ja tulkinnan anta-

minen. Laadullista menetelmää käytetään silloin, kun ilmiöstä halutaan mah-

dollisimman hyvä kuvaus ja ymmärrys. Menetelmä pyrkii tutkittavien kohdeta-

pauksien ymmärtämiseen eikä niinkään tutkimuksen ilmiön yleistettävyyteen. 

(Kananen 2017, 32–36.) Kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää myös kvan-

titatiivisen tutkimuksen niin sanottuna esitutkimuksena. Sillä pyritään selvittä-

mään tutkittavan ilmiön rakennetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Laadullinen 

tutkimus voi toimia kartoittavana tutkimuksena, jonka pohjalta saadaan tietoa 

määrällisen tutkimuksen toteuttamiseksi. (Kananen 2017, 171.) 

 

Strukturoitu haastattelu on menetelmä, jossa haastattelukysymykset on määri-

telty etukäteen. Kysymykset esitetään kaikille haastateltaville samalla tavoin ja 

samassa järjestyksessä. Strukturoitu haastattelu muistuttaa lomaketutkimusta. 

Puolistrukturoitu haastattelu eroaa strukturoidusta haastattelusta siten, että 

strukturoidussa haastattelussa vastausvaihtoehdot ovat ennalta määriteltyjä. 

Puolistrukturoitu haastattelu on myös vapaamuotoisempi ja mahdollistaa vas-

tauksien saamisen haastateltavan omin sanoin. Tämän menetelmän avulla 
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vastauksissa voi tulla esille enemmän asioita, joita tutkija ei ennalta osannut 

olettaa. (Puusa & Juuti 2020, 105.) 

 

Yrityksen lähtökohtien selvittämiseksi haastateltiin Palvelukeskuksen päällik-

köä. Haastattelu toteutettiin kasvokkain 19.5.2020 ennalta määriteltyjen kysy-

mysten mukaisesti (liite 1).  

 

Palvelukeskus on organisaation tukifunktio, joka toimii eri liiketoiminta-alueilla 

ja avustaa organisaation sisäisiä toimintoja rutiinitehtävien suorittamisessa. Se 

osallistuu myös organisaation toiminta-alueiden prosessien standardoimiseen 

toiminnan tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi. Palvelukeskuksen toiminta 

keskittyy pääsääntöisesti tilintarkastusprosesseihin liittyviin tehtäviin, kuten ti-

linpäätöstarkastuksiin. Muita keskeisiä palvelukeskuksen toimintoja ovat tilin-

tarkastuksiin liittyvät data-analyysit ja erilaiset hallinnolliset työt sekä osallistu-

minen eri riskienhallintaprosesseihin. (Palvelukeskuspäällikkö 2020.) 

 

Palvelukeskuksen keskeisimmät toimintaa määrittävät tekijät ovat laatu, te-

hokkuus, työtyytyväisyys ja resursointi sekä asiakaspalvelu. Palvelukeskuk-

sessa työt tehdään ennalta määritellyn prosessin ja ohjeistusten mukaisesti, 

jolloin työn jälki on yhdenmukaista ja laadukasta sekä työskentely tehokasta. 

Palvelukeskuksen palvelujen käyttö tuo organisaatiossa asiakasrajapinnassa 

työskenteleville joustoa töiden resursointiin ja ajankäytön priorisoimiseen. 

Asiakaslähtöisyys ja asiakaspalvelu ovat koko toiminnan kulmakiviä. (Palvelu-

keskuspäällikkö 2020.) 

 

Palvelukeskukselle, jonka toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, palautteen 

kerääminen on tärkeää. Palautteen avulla on mahdollista saada uusia näke-

myksiä yrityksen toiminnasta ja nähdä asiat myös asiakkaan näkökulmasta. 

Palautteiden avulla Palvelukeskus pyrkii kehittämään toimintaansa ja eri pro-

sessejaan pysyäkseen organisaation eri liiketoiminta-alueiden kehityksessä 

mukana. (Palvelukeskuspäällikkö 2020.) 

 

Tällä hetkellä palautteen kerääminen on epäsäännöllistä ja keskittynyt lähinnä 

isoimpiin projekteihin. Palautetta kerätään isoista projekteista suullisesti pala-

vereissa tai sähköpostin kautta projektien päättymisen jälkeen. Nykyisessä ta-
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vassa kerätä palautetta on ollut hyvää se, että sisäiset asiakkaat opitaan tun-

temaan paremmin, jolloin yhteistyö on välittömämpää. Palautekeskustelujen 

avulla syntyy helposti uusia ajatuksia ja innovaatioita. Ongelmallista suullisesti 

annetuissa palautteissa on se, että palautteesta ei jää minkäänlaista kirjallista 

dokumenttia. Suullisesti käydyissä palautekeskusteluissa ei myöskään saada 

välttämättä niin suoraa palautetta kuin anonyymisti tehdyissä kyselyissä, jol-

loin osa kehitystarpeista ei tule esille. (Palvelukeskuspäällikkö 2020.) 

 

Palautteen kerääminen keskittyy tällä hetkellä vain isoimpiin projekteihin, jol-

loin suuri osa pienemmistä sisäisistä projekteista jää palautteen ulkopuolelle. 

Koska palautteen kerääminen ei ole ollut systemaattista, asiakastyytyväisyy-

den kehitystä ei ole myöskään ollut mahdollista mitata. Palvelukeskuksella on 

selkeä tarve tuoda palautekeskustelujen rinnalle laajasti koko toimintaa kat-

tava systemaattisesti tehtävä palautekysely, jolla voidaan mitata sisäisten asi-

akkaiden tyytyväisyyttä palvelukeskuksen toimintaa kohtaan. (Palvelukeskus-

päällikkö 2020.) 

 

4.2 Asiakastyytyväisyyskysely  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää toimeksiantajayrityksen sisäis-

ten asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen palveluiden laatuun. Tavoitteena on 

selvittää, kuinka tyytyväisiä yrityksen sisäiset asiakkaat ovat palvelun laadun 

tilaan ja tunnistaa mahdollisia kehityskohteita palvelun laadun kehittämiseksi. 

Palvelun laadun tutkiminen rajataan asiakkaan näkökulmaan ja asiakastyyty-

väisyyteen, koska ne ovat keskeisiä tekijöitä palvelun laadun muodostumi-

sessa asiakaslähtöisessä yrityksessä.  

 

Tavoitteena on muodostaa yritykselle asiakastyytyväisyyskysely, joka toimii 

yrityksen palvelun laadun mittarina. Kyselyn avulla palvelun laadun kehitystä 

voidaan tarkastella pitkällä aikavälillä. Koska palvelun laadun kehitystä halu-

taan tarkastella numeraalisesti, ja kyselystä on tarkoitus muodostaa pitkän ai-

kavälin mittari, käytetään tutkimuksessa kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 

 

Määrällinen ei kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu tutkimuksiin, joissa 

tavoitteena on saada numeraalista tietoa tutkittavasta asiasta yleisesti tai siitä, 
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kuinka paljon jokin asia on muuttunut. Määrällisen tutkimusmenetelmän tavoit-

teena on selittää ihmisen toimintaa numeraalisesti ja teknisesti, etsien syy-

seuraussuhteita. Tavoitteena on löytää lainalaisuus tutkittavalle asialle. Lain-

alaisuus esitetään yleensä numeraalisesti jakaumina, keskihajontana tai kes-

kiarvoina. Määrällisen tutkimuksen aineisto kerätään yleensä kyselylomak-

keen tai systemaattisen havainnoinnin avulla tai jo olemassa olevia tilastoja 

hyödyntäen. Kyselylomaketutkimuksessa vastaaja lukee itse kirjallisesti esite-

tyt kysymykset ja vastaa niihin myös kirjallisesti. Sitä käytetään yleensä suu-

relle tutkittavalle joukolle tai silloin, kun esitetään arkaluontoisia kysymyksiä tai 

halutaan mahdollistaa vastaamisen anonyymisti. (Vilkka 2015) 

 

Palvelun laadun tutkimuksessa käytettiin asiakastyytyväisyyskyselyä, joka 

muodostettiin Ylikosken (1999) esittämällä tavalla. Ensin määriteltiin, miksi 

asiakastyytyväisyyttä halutaan tutkia ja se, mihin tuloksia halutaan käyttää 

(Ylikoski 1999). Palvelukeskuspäällikön (2020) haastattelua käytettiin tutki-

muksen lähtökohtana ja pohjana sille, miksi tutkimus tehdään ja mitä tutkimuk-

selta halutaan. Haastattelun pohjalta voitiin päätellä, että tarve oli etenkin pa-

lautejärjestelmälle, joka toimisi asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun sys-

temaattisena mittarina. Palautteen avulla haluttiin selvittää asiakkaiden tyyty-

väisyys Palvelukeskuksen palveluita kohtaan, mikä auttaa yritystä kehittä-

mään toimintaansa eteenpäin. Palautetta haluttiin kirjallisesti suullisen palaut-

teen rinnalle. Palautetta toivottiin myös mahdollisimman laajalta asiakaskun-

nalta, etenkin pienemmiltä asiakkuuksilta, joilta sitä on aikaisemmin kerätty 

hyvin vähän.  

 

Ylikoski (1999) mukaan on tärkeä määrittää se, keneltä tietoa halutaan ja, 

kuinka laajasti sitä halutaan. Tutkimusta varten määritellään perusjoukko, joka 

koostuu joukosta ihmisiä, yrityksiä, kuvia tai tekstejä, joista tutkimuksessa ha-

lutaan tietoa. Perusjoukosta valitaan sitä edustava otos tai koko perusjoukko 

sen laajuuden ja koon mukaan. (Vilkka 2015.) Tässä palvelun laadun tutki-

muksessa haluttiin selvittää sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyttä, joten tutki-

muksen perusjoukko oli yrityksen sisäiset asiakkaat. Perusjoukosta otettiin 

100 sisäisen asiakkaan otos, jotka olivat käyttäneet eniten Palvelukeskuksen 

palveluja viimeisen puolen vuoden aikana. Puolen vuoden aikana palveluita 

käyttäneitä asiakkaita oli kokonaisuudessaan noin 330. Sisäisten asiakkaiden 



27 

tiedot saatiin tiketöintijärjestelmästä, jota käytetään laajasti Palvelukeskukselle 

tulevien toimeksiantojen käsittelyssä etenkin pienemmissä projekteissa. 

 

Kyselyssä käytettiin palvelun laadun tutkimiseen Cronin ja Taylorin (1992) ke-

hittämää SERVPERF-mittaria, joka perustuu asiakkaan kokemuksiin palvelun 

laadusta. Menetelmässä kerätään kattava joukko palvelun laatua kuvaavia att-

ribuutteja, joiden avulla mitataan asiakkaan kokemaa palvelun laatua. Palve-

lun laadun osa-alueiden eli attribuuttien määrittelyssä käytettiin mukaillen 

Reynoson ja Mooresin (1995) määrittelemiä sisäisen palvelun laadun ulottu-

vuuksien osa-alueita ja Palvelukeskuspäällikön (2020) haastattelussa esiin tul-

leita Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavia tekijöitä: laatua, tehokkuutta sekä 

asiakaspalvelua ja asiakaslähtöisyyttä. Palvelun laadun odotuksia ja koke-

muksia vertaileva SERVQUAL-mittari, jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska 

tutkimuksen tavoitteena oli keskittyä selvittämään asiakkaan kokemusta pal-

velun laadun tasosta. Koska asiakkaan tyytyväisyyttä palvelun laatuun tutki-

taan palvelukokemuksen jälkeen, ei odotuksia voida myöskään enää mitata 

pätevästi, vaan odotuksiin sekoittuu aina myös jo saadut kokemukset palvelun 

laadusta (Grönroos 2010, 116–119). Palvelukeskuksen sisäisten palveluiden 

laadun osa-alueet määriteltiin olevan: 

 

 Viestintä eli kommunikointi asiakkaan kanssa 
 Asiakkaan työn helpottaminen 
 Joustavuus 
 Ammatillisuus 
 Palvelualttius 
 Työn tasalaatuisuus 
 Luottamuksellisuus 
 Tavoitettavuus 
 Täsmällisyys 
 Välineet ja tilat 

 

Kyselyn alkuun tuotiin kolme taustakysymystä, jolla haluttiin selvittää se, ketkä 

palveluja käyttävät ja se, kuinka paljon he palveluja käyttävät. Ylikoski (1999) 

mukaan kyselyyn on hyvä sisällyttää taustakysymyksiä, joilla voidaan ryhmi-

tellä ja analysoida vastauksia. Määriteltyjen sisäisen palvelun laadun osa-alu-

eiden avulla muodostettiin 11 väittämää, joita asiakas arvioi asteikolla 1–5: 
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1 = täysin eri mieltä 
2 = jokseenkin eri mieltä 
3 = ei eri eikä samaa mieltä 
4 = jokseenkin samaa mieltä 
5 = täysin samaa mieltä 

 

Palvelun laadun osa-alueiden lisäksi kyselyyn haluttiin asiakkaiden tyytyväi-

syyttä koko yrityksen toimintaa kohtaan selvittävän mittarin, joka perustuu väit-

tämään: ”Olen tyytyväinen Palvelukeskuksen toimintaan”. Asiakkaat arvioivat 

väittämää myös asteikolla 1–5. Kyselyyn lisättiin myös kaksi avointa kysy-

mystä, jotta saataisiin lisää tietoa sekä kehitettävistä asioista, että jo toimivista 

palveluiden ominaisuuksista. Asiakkaille, jotka vastasivat edelliseen kysymyk-

seen ”Olen tyytyväinen Palvelukeskuksen toimintaan” arvon 1 tai 2 eli eivät ol-

leet täysin tyytyväisiä Palvelukeskuksen toimintaan, esitettiin avoin kysymys: 

”Missä asioissa Palvelukeskus voisi parantaa toimintaansa?”.  

 

Jos asiakas vastasi arvon 4 tai 5 eli oli tyytyväinen Palvelukeskuksen toimin-

taan, häneltä kysyttiin avoin kysymys: ”Missä asioissa Palvelukeskus on mie-

lestäsi onnistunut hyvin?”. Kyselyn loppuun lisättiin vielä yksinkertainen, ylei-

sesti paljon käytetty ja helposti seurattavissa oleva asiakastyytyväisyyttä ja 

asiakaskokemusta mittaava NPS-mittari. Mittarilla pyrittiin selvittämään se, 

kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi Palvelukeskusta työtoverilleen. 

Näistä kysymyksistä ja mittareista muodostui sisäisille asiakkaille lähetettävä 

asiakastyytyväisyyslomake (liite 2). 

 

 

Kuva 3. Kyselyn numeraaliset tavoitteet 
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Asiakastyytyväisyyskyselyn mittareille määriteltiin numeraaliset tavoitteet 

(kuva 3). Palvelun laadun mittaristolle ja Palvelukeskuksen toiminnan koko-

naistyytyväisyyttä kuvaavalle mittarille määriteltiin arviointiasteikko 1–5. Palve-

lun laadun ja kokonaistyytyväisyyden tavoitteeksi asetettiin saavuttaa kyselyn 

arvioiden perusteella hyvä taso, jolloin vastausten keskiarvo olisi 4–5 välillä. 

Tyydyttävä taso saavutettaisiin vastausten keskiarvon ollessa 3–4 välillä. Kun 

vastausten keskiarvo on alle 3, asiakkaiden tyytyväisyys on kriittisellä tasolla. 

 

Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-sovelluksella. Webropol-sovellus on 

kysely- ja raportointityökalu, jolla voidaan tehdä online-kyselytutkimuksia ja 

tuottaa niistä raportteja (Webropol s.a).  Kysely lähetettiin 29.09.2020 Palvelu-

keskuksen yleisen sähköpostin kautta sisäisille asiakkaille. Kyselyn vastauk-

set annettiin anonyymisti. Asiakkaille annettiin 10 päivää vastausaikaa aina 

08.10.2020 asti. Asiakkaita muistutettiin vastaamaan kyselyyn 3 kertaa, jotta 

vastauksia saataisiin mahdollisimman paljon. Tämän jälkeen kysely suljettiin 

14.10.2020 ja tulokset kerättiin Webropol-sovelluksesta. 

 

4.3 Tulokset 

Palvelukeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kerättiin Webropol-so-

velluksesta 15.10.2020. Kysely lähetettiin 100 sisäiselle asiakkaalle, joista 50 

asiakasta vastasi kyselyyn. Koko kyselyn vastausprosentiksi saatiin 50 pro-

senttia. 

 

Kyselyyn tuotiin kolme sisäisten asiakkaiden taustaa avaavaa kysymystä. Ky-

symyksillä haluttiin selvittää asiakkaan palvelualue ja paikkakunta, jolla hän 

työskentelee. Kyselyn taustakysymyksillä haluttiin myös selvittää se, kuinka 

paljon yksittäinen asiakas käyttää Palvelukeskuksen palveluja vuoden aikana. 

 

 
Kuva 4. Millä palvelualueella työskentelet? 
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Kuvassa 4 esitetään taulukko, josta voidaan nähdä kyselyyn vastanneiden si-

säisten asiakkaiden palvelualueet, joilla he työskentelevät sekä sen, kuinka 

suuri osa vastanneista työskentelee yksittäisellä palvelualueella. Kysymyk-

seen ”Millä palvelualueella työskentelet?” 50 vastaajasta 49 henkilöä eli 98 

prosenttia ilmoitti työskentelevänsä Audit & Assurance palvelualueella. Yksi 

henkilö eli 2 prosenttia vastaajista vastasi työskentelevänsä Shared Services- 

palvelualueella. Yksikään vastaajista ei työskennellyt Tax & Legal- tai Advi-

sory-palvelualueilla. 

 

 
Kuva 5. Millä alueella työskentelet? 

 

Kuvan 5 taulukossa esitetään ne alueet, joilla kyselyyn vastanneet työskente-

levät ja se, miten vastaajat jakautuvat alueiden kesken. Suurin osa vastan-

neista asiakkaista, 36 vastaaja 50 vastaajasta eli 72 prosenttia, työskentelee 

Helsingin alueella. Muualla Suomessa työskentelee vastaajista 14 henkilöä eli 

28 prosenttia asiakkaista. 

 

 
Kuva 6. Kuinka monta kertaa olet käyttänyt Palvelukeskuksen palveluja viimeisen vuoden ai-

kana? 

 

Kuvan 6 taulukossa esitetään, kuinka monta kertaa sisäinen asiakas on käyt-

tänyt Palvelukeskuksen palveluja viimeisen vuoden aikana. Taulukosta voi-

daan nähdä se, että kaikki kyselyyn vastanneet ovat käyttäneet Palvelukes-

kuksen palveluja viimeisen vuoden aikana. Heistä yli puolet, 31 vastaajaa 50 

vastaajasta eli 62 prosenttia vastanneista, ovat käyttäneet palveluita yli 10 

kertaa. Sisäisiä asiakkaita, jotka käyttivät palveluita 6–10 kertaa vuoden ai-

kana, on 14 henkilöä eli 28 prosenttia vastaajista. Sisäisiä asiakkaita, jotka 
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käyttivät Palvelukeskuksen palveluita 1–5 kertaa viimeisen vuoden aikana, on 

5 henkilöä eli 10 prosenttia vastanneista. 

 

 
Kuva 7. Palvelukeskuksen palvelun laatu 

 

Kuvan 7 taulukossa esitetään Palvelukeskuksen sisäisten asiakkaiden arviot 

palvelun laadun osa-alueista. Asiakas arvioi palvelun laadun attribuutteja as-

teikolla 1–5. Taulukossa on esitetty jokaisen osa-alueen vastauksien lukumää-

rät ja arvioiden prosentuaaliset osuudet sekä keskiarvot.  
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Väittämän ”Kommunikointi Palvelukeskuksen kanssa on sujuvaa” vastausten 

keskiarvo on 4,12, joka on asetettujen tavoitteiden mukaisesti tasolla hyvä. 

Vastaajista täysin samaa mieltä oli 36 prosenttia ja täysin eri mieltä vain 2 pro-

senttia. Väittämän ”Palvelukeskuksen toiminta helpottaa työskentelyäni” an-

nettujen vastausten keskiarvo on 4,32, joka sijoittuu tasolle hyvä. Vastaajista 

täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 48 prosenttia. ”Palvelukeskus jous-

taa tarvittaessa” väittämän annettujen arvojen keskiarvo on 3,84, joka on hiu-

kan alle tavoitetason eli tyydyttävällä tasolla. Eniten vastauksia saivat arvo 3 

ei samaa eikä eri mieltä, jonka vastasivat 36 prosenttia vastaajista sekä arvo 4 

jokseenkin samaa mieltä, jonka vastasivat 38 prosenttia vastaajista. 

 

Väittämän ”Palvelukeskuksen osaaminen on riittävällä tasolla ” vastausten 

keskiarvoksi saatiin 3,8, joka on hieman tavoitetason alapuolella tyydyttävällä 

tasolla.  Vastaajista noin puolet, 52 prosenttia, antoi arvon 4 jokseenkin sa-

maa mieltä, 22 prosenttia antoi arvon 5 eli täysin samaa mieltä. Kukaan vas-

taajista ei antanut arvoa 1 eli täysin eri mieltä. 

 

”Palvelukeskuksen henkilöstön toiminta on palvelualtista” väittämän vastaus-

ten keskiarvoksi muodostui 4,16, joka on tavoitteiden mukaisesti hyvällä ta-

solla. Noin puolet, 52 prosenttia vastanneista, on jokseenkin samaa mieltä ja 

34 prosenttia vastanneista on täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Vain 2 

prosenttia vastanneista oli täysin eri mieltä eli antoi arvosanan 1. 

 

”Palvelukeskus tuottaa tasalaatuisia palveluita” väittämän vastausten kes-

kiarvo on 3,56, joka on väittämien alhaisin keskiarvo ja tavoitemittaristossa 

tyydyttävällä tasolla. Vastaajista 4 prosenttia vastasi arvon 1 täysin eri mieltä 

ja 14 prosenttia arvon 2 jokseenkin eri mieltä. Täysin samaa mieltä on 20 pro-

senttia vastaajista ja jokseenkin samaa mieltä 38 prosenttia vastaajista. Väit-

tämän ”Palvelukeskus käsittelee tietoa luottamuksellisesti” vastausten kes-

kiarvo on 4,53, mikä on tavoitetasolla hyvä. Vastaajista 63,27 prosenttia oli 

täysin samaa mieltä eikä kukaan vastaajista ollut eri mieltä. 

 

Väittämän ” Palvelukeskuksen henkilöstö on nopeasti ja helposti tavoitetta-

vissa” vastausten keskiarvo on 3,9, joka on niukasti tavoitetason alapuolella 

tyydyttävällä tasolla. Eniten vastauksia, 42 prosenttia, sai arvo 4 jokseenkin 



33 

samaa mieltä ja täysin samaa mieltä on 28 prosenttia vastaajista. Vastaajista 

2 prosenttia on täysin eri mieltä. ”Palvelukeskus on täsmällinen ja pysyy sovi-

tussa aikataulussa” väittämän vastausten keskiarvo 3,9 jää hiukan alle hyvän 

tason. Suurin osa 46 prosenttia asiakkaista on jokseenkin samaa mieltä väittä-

män kanssa ja vain 2 prosenttia täysin eri mieltä. 

 

”Palvelukeskus reagoi ongelmatilanteisiin aktiivisesti” väittämän vastausten 

keskiarvo on 3,68, joka vastaa tyydyttävää tasoa. Vastanneista 30 prosenttia 

ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa. Sekä arvon 4 että 5 vastasivat 

28 prosenttia kyselyyn vastanneista. Väittämän ”Tiketöintijärjestelmä sopii toi-

meksiantojen käsittelyyn” vastausten keskiarvo on 3,78, joka sijoittuu as-

teikossa tyydyttävällä tasolle. Vastaajista 42 prosenttia vastasi arvon 4 jok-

seenkin samaa mieltä ja 26 prosenttia arvon 5 täysin samaa mieltä. Täysin eri 

mieltä on vain 2 prosenttia vastaajista.  

 

Kaikkiin palvelun laadun väittämiin annettujen vastausten, eli palvelun laadun, 

kokonaiskeskiarvo on 4, joka on asetettujen tavoitteiden mukaisesti hyvä taso. 

 

 
Kuva. 8 Kokonaistyytyväisyys Palvelukeskuksen toimintaan 

 

Kuvan 8 taulukossa esitetään, kuinka tyytyväisiä asteikolla 1–5 sisäiset asiak-

kaat ovat kokonaisuutena Palvelukeskuksen toimintaan. Kysymykseen vastasi 

44 henkilöä, joista 18,18 prosenttia vastasi arvosanan 5 eli ovat täysin tyyty-

väisiä Palvelukeskuksen toimintaan. Suurin osa, 65,91 prosenttia vastaajista, 

vastasi arvosanan 4 eli ovat jokseenkin tyytyväisiä Palvelukeskuksen toimin-

taan. Vastaajista 11,37 prosenttia vastasi arvosanan 3, eli eivät ole samaa 

eikä eivätkä eri mieltä väittämän kanssa. Sekä arvosanan 2 että arvosanan 1 

antoivat 2,27 prosenttia sisäisistä asiakkaista. Keskiarvo asiakkaiden tyytyväi-

syydestä Palvelukeskuksen toimintaan on 3.95. Keskiarvo on hiukan tavoiteta-

son alapuolella, tyydyttävällä tasolla. 
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Sisäisille asiakkaille esitettiin kaksi avointa kysymystä perustuen kyselyssä 

(liite 2) esitettyyn kysymykseen numero 5, jossa vastaaja arvioi asteikolla 1−5, 

kuinka tyytyväinen hän on Palvelukeskuksen toimintaan. Jos vastaaja vastasi 

arvon 1–2, hänelle esitettiin kysymys ”Missä asioissa Palvelukeskus voisi mie-

lestäsi parantaa toimintaansa?”. Jos asiakas vastasi arvon 4–5, häneltä kysyt-

tiin kysymys ”Missä asioissa Palvelukeskus on onnistunut mielestäsi hyvin?”. 

Vastauksia molempiin kysymyksiin tuli yhteensä 21 kappaletta. Kehittämiseh-

dotuksia ja positiivista palautetta esitettiin molempiin kysymyksien vastauk-

sissa, joten molempien kysymyksien vastaukset käsiteltiin yhdessä. Vastauk-

sissa tuli esille vain kolme asiaa, joita Palvelukeskus voisi toiminnassaan pa-

rantaa tai kehittää: 

 Huolellisuus 
 Tiketöintijärjestelmän sopivuus palvelutoimeksiantojen käsittelyssä ja 

kommunikoinnissa 
 Henkilöstön osaamisen vaihtelevuus 

 

Keskeisimmät asiat, missä Palvelukeskus on onnistunut hyvin, olivat kyselyn 

vastauksien mukaan: 

 Aikataulussa pysyminen 
 Kommunikointi 
 Ripeys ja tehokkuus  
 Aktiivisuus ongelmatilanteissa 

 

 
Kuva 9. NPS=Kuinka todennäköisesti suosittelisit Palvelukeskuksen palveluja työtovereillesi? 

 

Kuvassa 9 esitetään tulokset sille, kuinka todennäköisesti sisäiset asiakkaat 

suosittelisivat Palvelukeskuksen palveluja työtovereilleen. Arvon 0–6 välillä 

vastanneita eli arvostelijoita on 3 henkilöä, 6 prosenttia vastaajista. Arvon 7–8 
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välillä vastanneita eli neutraaleja on 19 henkilöä, 38 prosenttia vastanneista. 

Arvon 9–10 välillä vastanneita eli suosittelijoita on 28 henkilöä, 56 prosenttia 

vastanneista. Tuloksissa keskeisintä on suosittelijoiden ja arvostelijoiden ero-

tuksesta laskettava NPS-luku, joka on vastausten mukaisesti 50. 

 

4.4 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Palvelu-

keskuksen sisäiset asiakkaat ovat yrityksen palvelun laatuun sekä tunnistaa 

mahdollisia kehityskohteita palvelun laadun parantamiseksi. Opinnäytetyön 

yksi päätutkimuskysymyksistä, johon tutkimuksen avulla haluttiin vastaus, oli: 

”Kuinka tyytyväisiä yrityksen sisäiset asiakkaat ovat yrityksen palvelun laa-

tuun?” Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistulosten perusteella voidaan to-

deta, että sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä Palvelukeskuksen palvelun laa-

tuun. 

 

Kyselyiden tulosten perusteella nähdään, että Palvelukeskuksen sisäiset asi-

akkaat työskentelevät suurimmaksi osaksi Audit & Assurance -palvelualueella 

ja Helsingin alueella. Suurin osa asiakkaista käyttää palveluita yli 10 kertaa 

vuodessa. Palveluita 1–5 kertaa vuodessa käyttäviä asiakkaita oli vain 10 pro-

senttia vastaajista. Asiakkaita, jotka käyttävät palveluita vain yksittäisiä ker-

toja, on siis hyvin vähän. Suuri osa asiakkaista, jatkavat palveluiden käyttöä 

ensimmäisen käyttökerran jälkeen sekä käyttävät palveluita usein.  

 

Palvelukeskuksen palvelun laadun voidaan todeta olevan tavoitetasolla eli hy-

vällä tasolla palvelun laadun osa-alueista annettujen arvojen kokonaiskeskiar-

von ollessa 4,0. Kokonaistyytyväisyys Palvelukeskuksen toimintaan on vain 

hiukan tavoitetason alapuolella tyydyttävällä tasolla keskiarvolla 3,9. Yrityksen 

yksittäisiä palvelun laadun osa-alueita tarkasteltaessa palvelun laadun hyvin 

toimivia osa-alueita ovat kommunikointi ja viestintä, asiakkaan työskentelyn 

helpottaminen, palvelualttius sekä luottamuksellisuus, joiden kaikkien laatuar-

vioinnit olivat tavoitetasolla eli keskiarvoiltaan yli 4. Asiakkaat, jotka olivat tyy-

tyväisiä Palvelukeskuksen toimintaan, toivat esille myös avoimissa kysymyk-

sissä tyytyväisyytensä Palvelukeskuksen kanssa kommunikointiin. Asiakkaat 

olivat tyytyväisiä myös aikataulussa pysymiseen sekä ripeyteen ja tehokkuu-

teen.  
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Vaikka kokonaisarvio palvelun laadusta ja yrityksen toiminnasta olivat hyviä 

eikä palvelun laadun osa-alueista mikään ollut kriittisellä tasolla, muutamiin 

yksittäisiin osa-alueisiin toivottiin kehitystä. Alhaisimman laatuarvosanan eli 

vastausten keskiarvon saivat palveluiden tasalaatuisuus, tiketöintijärjestelmä 

ja reagointi ongelmatilanteisiin sekä ammatillisuus ja osaaminen, joista jokai-

nen oli tyydyttävällä tasolla.  Myös avoimissa kysymyksissä, saatiin saman 

suuntaisia parannusehdotuksia, kuten huolellisuus ja henkilöstön osaamisen 

vaihtelevuus sekä tiketöintijärjestelmän toimivuus palvelutoimeksiantojen kä-

sittelyissä. Palvelun laadun osa-alue reagointi ongelmatilanteissa jäi tulok-

sissa tyydyttävälle tasolle, kun taas avoimissa kysymyksissä se esiintyi hyvin 

toimivissa asioissa. Tämä tulosten ristiriitaisuus voidaan selittää palvelun 

yleisien ominaisuuksien perusteella. Koska palvelu on aina subjektiivinen ja 

ainutlaatuinen kokemus, kokevat palvelun kuluttajat myös sen eri tavoin, jol-

loin asiakkaan laatukokemus voi myös vaihdella. 

 

NPS-mittari kuvaa sitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yrityksen 

palveluja muille sekä kertoo asiakkaan tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin. 

Kyselyssä asiakkaan arvioista muodostuva NPS-luku sai arvon 50, jonka voi-

daan sanoa olevan erittäin hyvä arvo. Korkea NPS-luku kertoo siitä, että asi-

akkaat ovat tyytyväisiä Palvelukeskuksen palveluihin sekä siitä, että he ovat 

halukkaita suosittelemaan palveluita myös muille. Verratessa IROResearch & 

Consulting (2020) tekemään Suomessa toimivien eri yritysten NPS-lukujen lis-

taukseen, jossa ovat listattuina 158 yrityksen saamat NPS-luvut, sijoittuisi Pal-

velukeskus jaetulle 20 sijalle. 

 

4.4.1 Kehitysehdotukset 

Toinen opinnäytetyön päätutkimuskysymyksistä oli: ”Miten palvelun laatua voi-

daan kehittää asiakastyytyväisyyden parantamiseksi?”. Keskeisimmät kehitys-

kohteet, jotka kyselyn tuloksissa tulivat esille, olivat palveluiden tasalaatui-

suus, ammatillisuus ja osaaminen sekä tiketöintijärjestelmä. Ammatillisen 

osaamisen kehittämisessä ja palveluiden tasalaatuisuuden varmistamisessa 

keskeisintä on henkilöiden perusteellinen perehdyttäminen uusiin työtehtäviin 

sekä henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. 
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Henkilöstön on tärkeä tietää se, mitä eri työtehtäviltä edellytetään ja se, mil-

laista laatutasoa eri työtehtäviltä vaaditaan. 

 

Henkilöstön kouluttamisen lisäksi palveluiden laajempi konseptointi voisi aut-

taa palveluiden tasalaatuisuuden varmistamisessa. Epätasaisuus palveluissa 

altistaa myös asiakkaan pettymyksen kokemiselle, joka voi vaikuttaa negatiivi-

sesti asiakkaan käsitykseen palvelun laadusta kokonaisuutena. Palveluiden 

konseptoinnin avulla asiakas tietää, mitä hän voi palvelulta odottaa. Konsep-

toinnin avulla palveluntarjoaja tietää sen, miten hänen tulisi tarjota palvelu asi-

akkaalle sekä sen, mitä palvelun tulisi sisältää. Palveluiden konseptointi ja 

henkilöstön kouluttaminen ovat laadun parantamisen lisäksi tärkeitä tekijöitä 

myös halutun palvelun laadun tason jatkuvuuden varmistamisessa. 

 

Järjestelmät ja toimitilat ovat yksi sisäiseen palvelun laatuun vaikuttavia teki-

jöitä. Tiketöintijärjestelmän käytön kehittämisestä palvelutoimeksiantojen kä-

sittelyssä voisi asiakkailta pyytää jatkossa enemmän yksityiskohtaisempaa pa-

lautetta kyselyn tueksi, jotta palvelupyyntöjen käsittelyä voitaisiin kehittää 

asiakaslähtöisemmäksi. Järjestelmän ominaisuuksia voisi kehittää eteenpäin 

tai tuoda vaihtoehtoisia kanavia palvelupyyntöjen käsittelyyn. 

 

Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli muodostaa asiakastyytyväisyyskysely, joka 

toimii palvelun laadun mittarina. Asiakastyytyväisyyskyselystä haluttiin palve-

lun laadun mittari, joka on systemaattisesti toistettavissa, ja jonka avulla laa-

dun kehitystä voitaisiin tarkastella pitkällä aikavälillä. Kyselyyn muodostettiin 

yksinkertaisia kysymyksiä ja mittareita, jotta asiakkaan olisi helppo niihin vas-

tata ja vastaukset olisivat Palvelukeskuksen helposti kerättävissä ja tulkitta-

vissa sekä laadun kehitys olisi helposti havaittavissa. Kyselyn mittareiden tar-

kasteluarvoina käytettiin keskiarvoja ja yleisesti käytettyä NPS-lukua, jotta ke-

hityksen havaitseminen olisi helppoa ja tarvittaessa vertailu muihin yrityksiin 

olisi mahdollista. Jotta palvelun laadun kehitys olisi nähtävissä, tulisi kysely to-

teuttaa tasaisin väliajoin 1 tai 2 kertaa vuodessa kiireisimpien kausien jälkeen 

kuitenkin siten, että ennen seuraavan kyselyn toteuttamista tarvittavat kehitys-

toimenpiteet olisivat jo tehty. Mittaristosta haluttiin numeerisesti laadun ja asia-

kastyytyväisyyden kehitystä kuvaava mittari, joten sanallisia arvioita tarjoavia 
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kysymyksiä ei kyselyyn otettu kuin kaksi. Jos jatkossa toivotaan enemmän sa-

nallista, kuvailevaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa, voisi kyselyyn lisätä enem-

män avoimia kaikkia vastaajia koskevia kysymyksiä. 

 

4.4.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella reliabiliteetin ja validiteetin 

kautta. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä mittauksesta toiseen eli 

kuinka hyvin tutkimus on toistettavissa. (Vilkka 2007,149.) Asiakastyytyväi-

syystutkimuksen sisäisen palvelun laadusta voidaan todeta olevan toistetta-

vissa. Tutkimuksen perusjoukkoa edusti yrityksen sisäiset asiakkaat, joista 

otettiin 100 henkilön otos. Otokseen valikoitui Palvelukeskuksen palveluita vii-

meisen puolen vuoden aikana eniten käyttäneet sisäiset asiakkaat. Kyselyn 

vastausprosentti oli riittävä, 50 prosenttia, lukuun ottamatta yhtä kysymystä, 

johon vastauksia saatiin vain 44 prosenttia. Kyselyn kysymykset ovat sekä 

selkeät että tarkoituksenmukaiset ja tulokset on esitetty tarkasti.  

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä sen 

oli tarkoituskin mitata. Sillä arvioidaan sitä, miten hyvin tutkija on siirtänyt tutki-

muksessa käytetyn teorian ja käsitteet mittariin. (Vilkka 2007, 150.) Asiakas-

tyytyväisyyskyselylomake palvelun laadusta on muodostettu käyttäen Ylikoski 

(1999) esittämää mallia asiakastyytyväisyyskyselyn muodostamisesta sekä 

pohjana SERVPERF-tutkimusmallia. Palvelun laadun osa-alueet ja väittämät 

ovat johdettu Reynoso ja Moores (1995) määrittelemistä sisäisen palvelun laa-

dun ulottuvuuksista sekä haastattelun avulla saatuja tietoja käyttäen. Kyse-

lyssä käytettiin myös yleisesti tunnettua NPS-mittaria. Kaikki kyselyn mittarit ja 

niiden asteikot ovat selkeitä ja yleisesti käytettyjä. Mittausvirheitä voi esiintyä, 

jos vastaaja ei ole ymmärtänyt kysymystä oikein tai epähuomiossa ei ole vas-

tannut kaikkiin kysymyksiin. Yksi kysymys sai hieman alhaisemman vastaus-

prosentin, mutta muita epätarkkuuksia mittareissa ei ollut havaittavissa. Tutki-

muksen voidaan todeta olevan validi. 
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Liite 1 
 

Haastattelu palvelukeskus 19.5.2020: 

 

 Mikä on palvelukeskuksen rooli organisaatiossa? 

 

 

Nykytila: 

 

 Miksi palvelukeskus kerää asiakaspalautetta? 

 

 Mistä palvelukeskus kerää asiakaspalautetta? 

 

 Miten palvelukeskus kerää asiakaspalautetta? 

 

 Kuinka usein palvelukeskus kerää asiakaspalautetta? 

 

 Kuinka palvelukeskus hyödyntää keräämäänsä asiakaspalautetta? 

 

 Millaisia puutteita palvelukeskus on havainnut asiakaspalautteen kerää-
misessä? 

 

 Millaisia puutteita palvelukeskus on havainnut asiakaspalautteen hyö-
dyntämisessä? 

 

 Mitkä tekijät palvelukeskus on kokenut asiakaspalautteen keräämi-
sessä hyödyllisiksi? 
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