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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan, Sammon TB-huolto Ky:n asiak-
kaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä yrityksen tarjoamien autonhuoltopalveluiden osalta. 
Tavoitteena oli myös saada asiakkailta tietoa siitä, mitä he pitävät tärkeinä asioidessaan 
Sammon TB-Huollossa. Vaikka yritys on toiminut jo vuodesta 1969, Sammon TB-
huolto Ky:lle ei ollut aikaisemmin tehty asiakastyytyväisyyskyselyä joten sen palveluita 
ei ollut arvioitu. Tämän myötä asiakastyytyväisyystutkimuksen tarve oli suuri. 
 
Tutkimus suoritettiin osaksi kvalitatiivisena eli laadullisena ja osin kvantitatiivisena eli 
määrällisenä kyselynä. Tehtiin kyselylomake, jonka kolme kysymyksistä oli laadullisia 
avo-kysymyksiä joilla pyrittiin syventämään ja monipuolistamaan tutkimustuloksia. 
Näiden tavoitteena oli myös saada kehitysideoita joilla huoltoon liittyviä ominaisuuksia 
voitaisiin parantaa. 
 
Tutkimuksen otos oli 50. Kyselylomakkeet jaettiin asiakkaille huollon yhteydessä. Ai-
neistokelpoisia vastauksia saatiin 48, joten vastausprosentiksi saatiin 96 %. Kenttätyön 
ajankohtana oli loppukesä 2009. Kysely suoritettiin 17 - 31.8.2009 välisenä aikana. Tu-
losten perusteella voitiin selvittää mihin yrityksen asiakkaat olivat tyytyväisiä ja mihin 
palveluihin he tahtoivat parannuksia. Aineiston analysoimiseen käytettiin Microsoft 
Excel- ja SPSS 16.0 –ohjelmia. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella Sammon TB-Huolto Ky on onnistunut hyvin asiak-
kaidensa tyytyväisyyden saavuttamisessa. Yritys sai pääsääntöisesti myönteistä palau-
tetta liittyen palvelun laatuun. Asiakkaiden arvostuksien osalta tuli esille, että asiakkaat 
yleisesti odottavat ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Tulosten analysoimisen myötä 
yritykselle esitettiin kehitysideoita siitä, kuinka huoltopalveluita voitaisiin parantaa. 
Kehittämisen kohteita löytyi muun muassa henkilökunnan ja asiakkaiden välisen vuoro-
vaikutuksen osalta, sekä huoltopalveluiden laadun ja huoltotöiden lopputuloksien osalta. 
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Abstract 
 
This thesis was commissioned by Sammon Tb-Huolto Ltd, which offers car repair ser-
vices. The goal of the research was to find out the customers’ opinions and level of sa-
tisfaction with the company’s services. Another goal was to gather information about 
what the customers appreciate when they do business with Sammon TB-Huolto. Al-
though the company was founded in 1969 no customer satisfaction survey had been 
made. Therefore its services had not been evaluated until now. 
 
The research was performed partly as a qualitative and partly as quantitative study. A 
questionnaire was drawn up in which three of the questions were qualitative open ques-
tions. The goals of those qualitative questions were to deepen and diversify the results. 
The other goal was to obtain development ideas for the services. 
 
The sample was 50 customers. The questionnaires were handed to customers in person 
when they collected their cars from the service. The number of validly completed ques-
tionnaires was 48, so the percentage of answers was 96. The timing of the research was 
the end of the summer 2009: The survey was conducted between 17th and 31st of August 
2009. Based on the results, it was possible to identify which services the company’s 
customers were satisfied with, and to which services they wanted improvements. Micro-
soft Excel and SPSS 16.0 programs were used to analyze the data. 
 
According to the results of this study, Sammon TB-Huolto has managed well in reach-
ing a high level of customer satisfaction. The company received mostly positive feed-
back concerning the quality of its services. It turned out that customers in general hope 
to get friendly and professional service. After analyzing the results, Sammon TB-Huolto 
was given development ideas about how to make its services better. Some of the targets 
of improvement were the interaction between the customer and the enterprise, the car 
service utilities’ quality, and the overall results of different car repair services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords Customer satisfaction, research, quality, development, ser-

vice stations  



 
Esipuhe 
 

Valitsin tämän aiheen opinnäytetyöni aiheeksi, koska olin työskennellyt kyseisessä yri-

tyksessä aikaisemmin ja Sammon TB-huolto oli näin ollen minulle yrityksenä tuttu. 

Työtäni motivoi siis se tosiasia, että olin henkilökohtaisesti ollut tekemisissä kyseisen 

yrityksen kanssa. Tiesin myös, ettei yritykselle ollut aiemmin tehty asiakastyytyväi-

syyskyselyä joten kysyntä ja tarve sille olivat olemassa.  

 

Työn tekeminen oli erittäin mielenkiintoista ja antoisaa sen käytäntöluontoisuuden ta-

kia. Toivon, että työstäni on hyötyä toimeksiantajalleni, Sammon TB-Huollolle ja kai-

kille jotka työhöni tutustuvat. Työskenteleminen oli kuitenkin välillä erittäin raskasta ja 

vaativaa. Sen helpottamisesta haluan kiittää seuraavia henkilöitä ja instansseja: Opin-

näytetyön ohjaajani Simo Vesterinen, Sammon TB-Huolto Ky:n henkilökunta. 
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1  Johdanto 
 
Sammon TB-Huolto Ky on Tampereen Kalevassa, keskustan tuntumassa toimiva Te-

boil-ketjun huoltamo. Yritys on harrastanut huoltamotoimintaa Sammonkadulla jo vuo-

desta 1969 lähtien. Jo 40 vuotta toimineen yrityksen yksi toiminta-ajatus on “Täyden 

palvelun huoltamo”. Osittain tätäkin toiminta-ajatusta sivuten oli tärkeää saada tietää 

miten asiakkaat yrityksen palveluita arvostavat. 

 

Yritys saa tietoa sen myynnillisestä menestymisestä erilaisten raporttien, kuten tuloslas-

kelman ja taseen myötä ja yleisesti sisäisen taloushallinnon avulla. Tietoa sen asiakkai-

den tyytyväisyydestä ja arvostuksesta nämä mittarit eivät suoraan anna. Tämä on yksi 

syistä, jonka vuoksi Sammon TB-Huolto Ky:n oli syytä ottaa asiakkaidensa arvostuksi-

en kohteista ja tyytyväisyydestä selvää asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. 

 

Tämän työn tarkoituksena on antaa kattava selostus siitä, miten yrityksen asiakkaat ar-

vioivat sen toiminnan ja palveluiden laatua. Tarkoituksena oli myös analysoida tutki-

mustulokset perinpohjaisesti ja näiden analyysien perusteella antaa kehitys- ja paran-

nusehdotuksia Sammon TB-Huolto Ky:n huoltamopalveluihin. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää yrityksen asiakkaiden mietteitä ja tyytyväisyyttä koskien suurimmassa mää-

rin huoltopalveluita. Näitä huoltopalveluita olivat muun muassa auton määräaikaishuol-

to, öljynvaihto ja rengaspalvelut. Tarkoituksena oli myös saada tietoa muidenkin huol-

tamopalveluiden laadusta ja henkilökunnan toiminnasta. 

 

Yritykselle ei oltu aikaisemmin tällaista tyytyväisyyskyselyä tehty, joten tämä oli en-

simmäinen laatuaan. Tämän vuoksi huoltamon yrittäjä näki kyselyn tarpeelliseksi ja 

suostui ilomielin yhteistyöhön. Yrityksellä oli tavoitteena löytää kehittämiskohteita, 

johon kysely ja sen analysointi tarjoaisi vastauksia. Jo vuosia toimineen huoltamon ru-

tiineihin on todennäköisesti hyvä saada muutoksia tai ainakin tarkistaa niiden toimivuus 

asiakkaiden silmissä. 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat huoltamon yksityiset huoltoasiakkaat. Tutkimus 

toteutettiin osin määrällisenä ja osin laadullisena kenttätutkimuksena. Lomakkeet jaet-

tiin asiakkaille auton luovutuksen ja huoltolaskun maksamisen yhteydessä. Kyselylo-

makkeita jaettiin 50:lle huoltoasiakkaalle ja vastauksia saatiin 48. Näin ollen vastaus-

prosentiksi muodostui 96 %. 
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2  Yritysesittely 
 
Teboil on eräs vanhimmista öljy-yhtiöistä Suomessa. Se perustettiin vuonna 1934 Hel-

singissä. Oy Teboil Ab markkinoidaan sillä, että se on täyden palvelun öljytalo, joka 

harjoittaa öljy- ja energiatuotteiden markkinointia, myyntiä, jakelua ja huoltoasematoi-

mintaa Suomessa. Teboilin omistaja on venäläinen OAO Lukoil. Teboil-

huoltamoketjuun kuului vuoden 2008 lopussa 348 liikepaikkaa: 168 huoltoasemaa, 180 

automaattiasemaa ja 6 veneasemaa, eli kyseessä on siis hyvin suuri huoltamo-konserni. 

Teboil Oy:n kokonaismarkkinaosuus olikin vuonna 2008 26,1 % kaikista huoltamoista 

Suomessa. (Teboil Oy 2009) 

 

Sammon TB-Huolto Ky on pitkän historian ja monipuoliset palvelut omaava huoltamo. 

Sammon TB-Huolto on yksi Teboil-huoltamoketjun 168 huoltoasemasta suomessa. Yri-

tyksen perusti Lauri Lepistö vuonna 1969, joka on siitä asti toiminut huoltamon yrittä-

jänä. Hänen poikansa Harri Lepistö ja Petri Lepistö työskentelevät myös yrityksen palk-

kalistoilla. Kyseessä on siis perheyritys. Vakinaista henkilökuntaa huoltamolla on yh-

deksän henkilöä ja osa-aikaisia työntekijöitä noin viisi. Huoltohallin puolella työskente-

lee kolme asentajaa ja myymälän ja huoltotöiden vastaanotossa toimii kuusi henkilöä 

aamu-, päivä- ja iltavuoroissa. (Teboil Oy 2009) 

 

Huoltamon palveluihin kuuluvat muun muassa seuraavat palvelut: 24 h / kortti-

seteliautomaatti, huoltokeskus, myymälä, kahvio, autojen pikapesu, peräkärrynvuokra-

us, veikkaus, Autoasi-huolto sekä Plussajärjestelmä. Sammon TB-Huollon tiloissa toi-

mii myös franchise-periaatteella pikaravintola Hesburger. Ravintolalla toimii sama yrit-

täjä kuin huoltamollakin. (Teboil Oy 2009) 
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3  Asiakastyytyväisyys käsitteenä  
 
Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä mittareista jolla yritys mittaa sen arvoa asi-

akkaiden silmissä. Se on erittäin tärkeä työkalu yrityksen senhetkisen toiminnan laadun 

mittaamisessa. On tärkeää selvittää ja avata tiettyjä asiakastyytyväisyyteen liittyviä kä-

sitteitä, jotta kohdeyrityksen, Sammon TB-Huollon, asiakastyytyväisyystutkimuksesta 

saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä. Tätä kautta palveluja voitaisiin kehittää. 

 

Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan usein siis asiakkaan tyytyväisyyttä tiettyyn palve-

luun tai tuotteeseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että asiakastyytyväisyys on erittäin mo-

ninainen ja kompleksi kokonaisuus. Tärkeää on siis ymmärtää, että tyytyväisyys on laa-

tua laajempi käsite, ja palvelun laatu on näin vain yksi asiakastyytyväisyyteen vaikutta-

vista tekijöistä. (Ylikoski 1999, 149)  

 

Tyytyväisyys käsitteenä on erittäin monisyinen ja monipuolinen asia. Kaikki asiakkaat 

eivät ole samanlaisia ja he kokevat erilaiset palvelut eri tavoin. Toinen saattaa pitää tiet-

tyä palvelua erittäin hyvänä ja toinen vastaavaa palvelua huonona. Tämä riippuu siitä, 

mitä asiakas arvostaa asioidessaan. Tämän asian selvittäminen onkin yksi asiakastyyty-

väisyystutkimuksen tavoitteista. 

 

Jokaisella asiakkaalla on siis erilaiset odotukset yrityksen toiminnasta. Toinen asiakas 

saattaa odottaa yrityksen toiminnalta paljon enemmän kuin toinen. Tämän vuoksi asia-

kastyytyväisyys on siis suhteellinen ja aina subjektiivinen, yksilöllinen näkemys (Rope, 

Pöllanen 1998, 58-59) 

 

Asiakastyytyväisyys käsitteenä voidaan jakaa useaan osaan, mutta palveluorganisaatios-

sa sen keskipiste on asiakas. Tällöin puhutaan asiakaskeskeisyydestä. Se tarkoittaa sitä, 

että yrityksen toiminnan lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen. (Ylikoski 

1999, 34) 
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3.1 Asiakaslähtöisyys ja -keskeisyys 
 

Asiakas on jokaisen yrityksen tärkein menestystekijä. Ilman asiakasta yritys ei voi jat-

kaa toimintaansa. Tämän takia yrityksen on pidettävä sen menestystekijöistään huolta. 

Avainmotto asiakastyytyväisyyden muodostumisesta onkin asiakkaasta välittäminen. 

Asiakas antaa arvoa sille, että hänestä välitetään ja yritys ottaa heidät tosissaan. Asia-

kasta lähellä oleminen eli asiakasläheisyys on liiketoiminnan ehkä kaikkein tärkein pe-

rustekijä, sillä se vaikuttaa perinpohjaisesti koko muuhun toimintaan. (Lahtinen & Iso-

viita 1998, 64) (Storbacka ym 1999, 20). 

 

Asiakastyytyväisyys onkin laadunkehittämisen ehdoton painopistealue. Asiakas on laa-

dun lopullinen arvioija. Yrityksen toiminnan jatkuvuus on turvattua vain jos asiakkaat 

ovat valmiita maksamaan riittävän hinnan yrityksen tuotteista. Tyytyväiset asiakkaat 

ovatkin näin ollen menestyvän yrityksen kulmakivi. (Lecklin 2002, 117) 

 

Asiakaskeskeisessä organisaatiossa yritys pyrkii toteuttamaan tavoitteitansa asiakastyy-

tyväisyyden avulla. Asiakkailta saatu tieto on elintärkeää toimivalle palveluorganisaati-

olle. Kehittyäkseen, yrityksen on alituisesti otettava selvää sen asiakkaiden tarpeista ja 

odotuksista. Ilman asiakkailta saatavaa tietoa ja palautetta yritys ei voi toteuttaa asiak-

kaiden toiveiden mukaista palvelua. Asiakaskeskeisessä organisaatiossa lähtöajatus kui-

tenkin on toimia asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 
4 Palvelu ja laatu 

4.1 Palvelun laadun merkitys 
 
Laadulla tarkoitetaan yleisesti sitä, miten hyvin tuote vastaa asiakkaan odotuksia tai 

vaatimuksi, eli miten hyvin asiakkaan tarpeet ja toiveet tyydyttyvät. Laatu on kuitenkin 

laajemmin tarkasteltuna hyvin monimuotoinen käsite. (Ylikoski 1999, 118) 

 
Palvelun merkitys yritystoiminnassa on kasvanut nykyaikana merkittävästi. Nykyisen 

kilpailutilanteen myötä yrityksen on tärkeää kiinnittää enemmän huomiota palvelun 

laatuun ja sen kehittämiseen. Markkinoilla on useasti paljon samankaltaisia tuotteita ja 

palvelun korkealla laadulla voidaan erottua asiakkaista. 

 

Palvelun ja sen laadun merkityksen kasvamisen myötä yritys voi pitää kilpailuetunaan 

omaa palveluaan ja laatuaan, sekä niiden korostamista vaikka itse tuotteen sisältöratkai-

suissa ei olisikaan erityistä erinomaisuutta. Tällaista kilpailuetustrategiaa kutsutaan laa-

tu/palvelujalostukseksi. (Rope 2000, 104)  

 

Laadun selvittämisen kannalta asiakas on ensisijaisen tärkeässä asemassa. On tärkeää 

ymmärtää miten asiakas kokee laadun ja tämän myötä pitääkin muistaa tarkastella laa-

tua aina ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta. Yrityksen tulee muistaa, että asiakkaan 

sille kertomat kokemukset ja mielikuvat ovat erittäin arvokasta pääomaa. 

 

Yrityksen tulee muistaa, että asiakas on laadun lopullinen arvioija. Asiakas on se joka 

päättää kuinka tyytyväinen hän on palvelun laatuun. Asiakkaan merkitystä palvelun 

laadun selvittämiselle ei voida liikaa korostaa. (Lecklin 2002, 89) 

 
Ylikosken (1999, 118) mukaan Asiakkaan kokemukset laadusta määräytyvät kolmen 

osatekijän myötä. Ensimmäinen on se, mitä asiakas palvelun lopputuloksena saa ja 

toinen se, miten varsinainen palveluprosessi sujui. Kolmas laadun osatekijöistä on asi-

akkaan mielikuva organisaatiosta, eli imago. Nämä kolme osatekijää määrittävät asiak-

kaan kokeman laadun. 

 

Samaa mielikuvateemaa sivuavat myös Lahtinen ja Isoviita (1998, 63). Heidän mukaan-

sa laatumielikuva muodostuu silloin, kun asiakas vertaa palvelukokemusta omiin etukä-

teisodotuksiinsa. Ja imago muodostuu näin ollen asiakkaiden omien aikaisempien ar-

vostusten ja kokemusten pohjalta. 
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Näiden asiakkaiden mielikuvien ja arvostusten selvittämisen myötä, Sammon TB-

Huolto Ky:n kaltainen pienehkö huoltamo pystyy kilpailemaan muiden isompien yritys-

ten kanssa. Pienehkö huoltamo voisi kilpailla esimerkiksi palvelun laatuun panostamalla 

ja voisi näin ollen erottua kilpailijoistaan.  

4.2 Odotukset ja kokemukset 
 
Asiakkaan odotukset voidaan jakaa yleisesti kolmeen eri ulottuvuuteen. Näistä ensim-

mäinen ulottuvuus on ihanneodotukset. Ihanneodotukset kertovat siitä mitä asiakas 

odottaa tietyltä yritykseltä. Tällaisia ihanneodotuksia voivat olla esimerkiksi halvat hin-

nat ja Sammon TB-Huollon kohdalla, vaikkapa laadukas määräaikaishuolto edulliseen 

hintaan. 

 

Toinen ulottuvuus on ennakko-odotukset.  Ne kertovat siitä minkälainen kuva asiakkaal-

la on tietystä yrityksestä tai tuotteesta. Teoreettisesti ennakko-odotukset ovat melko 

pitkälti rinnastettavissa imagoon. Imago vaikuttaa siis hyvin paljon ennakko-odotusten 

rakentumiseen. Ennakko-odotuksien rakentumisen osalta esimerkiksi myös suusta-

suuhun-viestinnällä ja kokemuksilla yrityksen toiminnasta on suuri rooli. (Rope & Pöl-

länen 1998, 30-32) 

 

Kolmas ulottuvuus on Minimiodotukset. Nämä ovat asiakkaan itselleen asettaneita vä-

himmäistasoja, joita kutsutaan myös standarditasoiksi. Käytännössä tarkoitetaan sitä 

tasoa, minkä alittamista asiakas ei yritykseltä hyväksy. Minimiodotuksia tarkasteltaessa 

tulee muistaa, että muun muassa eri yritysten markkinoinnilliset ratkaisut vaikuttavat 

minimiodotustasoon. Esimerkiksi asiakkaan odotukset luxus-ravintolan ja lähiöbaarin 

juomavalikoimasta ovat aivan eri luokkaa. (Rope & Pöllänen 1998, 33-35) 

 

Asiakkaan odotukset ovat erittäin tärkeitä palvelun laatua arvioidessa. Asiakas vertaa 

odotuksiaan kokemuksiinsa ja tämän myötä pystyy arvioimaan kuinka hyvin palvelusta 

saadut kokemukset vastaavat hänen odotuksiaan. Yritys luonnollisesti haluaa vastata 

asiakkaan odotuksiin ja jopa ylittää ne. Kuitenkin tulee muistaa, että asiakkaan odotuk-

sia ei välttämättä kannata pyrkiä tieten tahtoen ylittämään. Sillä tämän myötä asiakas 

voi esimerkiksi kokea olevansa liian tavallinen yrityksen asiakkaaksi. (Ylikoski 1999, 

120) 
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Ylikosken (1999, 120) mukaan asiakkaiden odotukset ovat sekä kaksitasoisia että jous-

tavia. Asiakkaalla on siis odotuksia siitä millaista palvelua hänellä on mahdollisuus saa-

da ja siitä millainen palvelu hänelle riittää. Näiden väliin jäävää aluetta nimitetään hy-

väksyttävän palvelun alueeksi. Yrityksen tulisikin pyrkiä pitämään palvelunsa laadun 

sellaisella alueella missä se vastaa asiakkaiden odotuksiin.  

 

Tietyissä asioissa asiakkaiden odotukset ovat korkeammalla kuin toisissa. Tärkeiden 

asioiden kannalta asiakas on kriittisempi ja joustamattomampi kuin vähemmän tärkeissä 

asioissa. Tärkeätä on kuitenkin muistaa, että asiakkaat pitävät eri asioita tärkeinä. Toi-

nen asiakas saattaa arvostaa palvelutilanteen nopeutta, kun taas toiselle se ei ole niin 

tärkeä vaan hän saattaa pitää esimerkiksi asiantuntemusta tärkeämpänä. Tällaiset erot 

vaikuttavat myös osaltaan asiakkaan odotuksiin. 

 

Asiakkaan odotuksia muokkaavia tekijöitä ovat muun muassa: Asiakkaan tarpeet, palve-

lun hinta, aiemmat kokemukset, kokemukset kilpailevista organisaatioista, mainonnassa 

annetut lupaukset, muiden ihmisten suositukset tai moitteet, asiakkaan oma panostus 

palveluun sekä tilannetekijät. (Ylikoski 1999, 123-125) 

 

Esimerkkinä palvelun hinnan vaikutuksesta voisi olla vaikkapa automerkkiliikkeen ja 

pienemmän autokorjaamon hintaerot. Tuskin merkkiliikkeessä asioiva odottaa aivan 

samanlaista palvelua ja lopputulosta molemmista yrityksistä, hintaerojen ollessa kuiten-

kin usein melko suuret. Muiden ihmisten suositukset ja moitteet taas muokkaavat odo-

tuksia esimerkiksi siten, että asiakkaan ystävä on saanut erinomaista palvelua ostaessaan 

uutta tietokonetta ja häntä on neuvottu kädestä pitäen kuinka sitä käytetään ja tämän 

myötä suositellut yritystä ystävälleen. Tällaisessa tilanteessa asiakkaan odotukset nou-

sevat korkealle ja odotustaso palvelusta on erinomainen. 

 

Odotusarvoihin voidaan vaikuttaa myös mielikuvien avulla. Erilaisten laatumielikuvien 

avulla pystytään vaikuttamaan asiakkaan odotuksiin. Esimerkiksi mainostamalla ja an-

tamalla markkinoinnillisesti laadukasta kuvaa yrityksestä, yritys pyrkii muokkaamaan 

asiakkaan odotusarvoja. Strategiaksi voidaan valita korkea tai matala laatumielikuva. 

Korkea mielikuva asettaa yrityksen toiminnalle lisäpaineita, sillä jos toiminta ei vastaa 

asiakkaan odotuksia syntyy niin kutsuttu laatuaukko ja silloin asiakastyytyväisyys las-

kee. Matalamman laatumielikuvan yritys voi helpommin täyttää asiakkaan odotukset, 

mutta yrityksen mielenkiintoisuus saattaa laskea.(Lecklin 2002, 103) 



14 
 
Seuraavassa kuviossa onkin nähtävissä tämä edellä mainittu laatuaukko.  Kun asiakkaan 

laatuodotukset nousevat, mutta toimittaja eli yritys ei pysty niihin vastaamaan syntyy 

laatuaukko.  Yrityksen ylittäessä asiakkaan laatuodotukset syntyy kilpailuetu.  

 

Kuvio 1. Laatuaukko ja kilpailuetu (Lecklin (2002, 103) 
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5  Asiakastyytyväisyystutkimus  
   
Asiakastyytyväisyystutkimus on markkinointitutkimus. Sillä pyritään mittaamaan asi-

akkaan tyytyväisyyskokemuksia yritystä ja sen palveluja kohtaan. Asiakastyytyväisyys-

tutkimus on laaja tutkimus ja sillä pyritään saada mahdollisimman kattava kuvaus yri-

tyksen asiakkaista ja heidän arvostuksistaan.  

 

Niin markkinatutkimuksessa kuin asiakastyytyväisyystutkimuksessa on useita eri tutki-

musotteita. Erilaisiin ongelmakohtiin vaaditaan erilaisia tutkimusotteita. Yleisesti tut-

kimusotteet jaetaan kahteen luokkaan: kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimusot-

teeseen. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusote perustuu asioiden kuvaamiseen 

määrällisten suureiden avulla. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa otoksen tulee olla tilas-

tollisesti riittävän suuri empiiristen yleistyksien vuoksi. (Rope 2000, 422) 

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimusotteessa pyritään löytämään syvällisempää 

tietoa otoksesta. Kvalitatiivista tutkimusotteen työkaluja ovat usein erilaiset haastattelut, 

joissa haastatellaan useasti otoskooltaan pienempää ryhmää. Kvalitatiivisen ja kvantita-

tiivisen tutkimuksen erot eivät kuitenkaan ole aina mustavalkoisia. Esimerkiksi Sam-

mon TB-Huollolle suoritettu tutkimus oli osin kvantitatiivinen ja osin kvalitatiivinen. 

(Rope 2000, 423) 
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Seuraavassa kuvassa onkin selitetty kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroja. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa otoskoko on usein pieni ja kvantitatiivisessa suuri. Vas-

taajakohtaisen tiedon määrä on kvalitatiivisessa usein suuri ja kvantitatiivisessa tutki-

muksessa se vaihtelee usein tapauksittain.  

 

 
Kuvio 2. Kvalitatiiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien vertailua (Mäntyneva, Hei-

nonen & Wrange (2003, 70) 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen suunnittelu on tutkimuksen onnistumisen kannalta 

erittäin tärkeää. Sammon TB-Huolto Ky:n asiakastyytyväisyystutkimuksen kannalta 

tärkeää oli valmistaa toimiva kyselylomake hyvien tutkimustulosten takaamiseksi. On 

tärkeää päättää minkälaisia kysymyksiä asiakkailta kysytään. Halutaanko saada esimer-

kiksi tietoa vain yksittäisen palvelutapahtuman tyytyväisyyden osalta vai koko asiakas-

suhteen tyytyväisyydestä. (Ylikoski 1999, 164) 

 

Usein asiakastyytyväisyyskyselyssä on seuraavanlaisia kysymyksiä. Aluksi kyselyyn 

usein esitetään niin sanotut Tarkistuskysymykset, jonka myötä voidaan karsia pois sellai-

set vastaajat, jotka eivät ole yrityksen palveluita käyttäneet. Tämän jälkeen asiakkailta 

kysytään usein arvosanaa palvelun tyytyväisyyden osalta. Muun muassa näiden kysy-

mysten lisäksi on asiakkaalta kysytyt taustatietokysymykset, jotka koskevat esimerkiksi 

asiakkaan ikää, sukupuolta ja siviilisäätyä. Hyvin suunniteltu kyselylomake helpottaa 

vastausten luokittelemista ja analysointia. Esimerkiksi liian useat kysymykset kysely-

lomakkeella saattavat laskea asiakkaiden vastaushalukkuutta (Ylikoski 1999, 162-164) 

(Lecklin 2002, 119) 
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5.1  Asiakastyytyväisyystutkimuksen kriteerit 
 
Asiakastyytyväisyyteen soveltuvat normaalit markkinointitutkimuksen periaatteet. Tä-

män myötä tutkimuksen toimivuuden yleiset kriteerit myös toteutuvat. Näitä ovat tutki-

muksen validiteetti, reliabiliteetti, toistettavuus ja yleistäminen, kustannustehokkuus ja 

tarpeeseen vastaavuus. (Mäntyneva ym. 2008, 34-35) 

 

Oleellisimmat näistä ovat validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, 

onko tutkimus pätevä mittaamaan sitä mitä sillä halutaan mitata ja relibialiteetilla sitä, 

ovatko tutkimukset tulokset luotettavia. 

 

Tähän liittyen Mika Boedekerin ajatus ”Reliaabelius on validiuden välttämätön mutta ei 

riittävä edellytys” tiivistää näiden kahden käsitteen tarkoituksen tutkimuksesta. (Boede-

ker, 21.10.2008, luento) 

 

Tärkeä kriteeri asiakastyytyväisyystutkimuksessa on se, että kyseinen tutkimus on toteu-

tettu objektiivisesti ja myös, että se pystytään toistamaan tarvittaessa. Ehkäpä yksi tär-

keimmistä kriteereistä on varsinkin käytännönläheisissä tutkimuksissa tarpeeseen vas-

taavuus. Se tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset vastaavat tutkimuksen tavoitteita ja 

tutkimusongelmaa. On siis tärkeä ymmärtää mitä halutaan saada aikaan ja miten tutki-

mustuloksia aiotaan tutkimuksen valmistuttua hyödyntää. (Mäntyneva ym. 2008, 34-36) 

5.2 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteet 
 
Asiakastyytyväisyystutkimuksessa on useita tavoitteita. Tutkimuksen avulla pyritään 

parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja seuraamaan, miten erilaiset toimenpiteet vaikutta-

vat. Asiakastyytyväisyydellä on neljä päätavoitetta: 

- Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden selvittäminen 

- Tämänhetkisen asiakastyytyväisyystason mittaaminen 

- Toimenpide-ehdotusten tuottaminen 

- Asiakastyytyväisyyden kehittymisen seuranta 

(Ylikoski 1999, 156) 

 

Tämän tutkimuksen kannalta on erityisen tärkeää selvittää, mitkä tekijät tuottavat asiak-

kaille tyytyväisyyttä. Yksi tärkeimmistä päätavoitteista on myös selvittää myös asiakas-

tyytyväisyyden nykyinen taso ja tulosten avulla selvittää minkälaisia toimenpiteitä ke-
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hittämisen kannalta kannattaa tehdä. Kun nämä tavoitteet täyttyvät, tutkimus on mitä 

todennäköisimmin onnistunut. 

5.3 Asiakastyytyväistutkimuksen eri käyttötarkoitukset 
 
 
Asiakkaiden tyytyväisyyden selvittäminen on erittäin tärkeää yrityksen toiminnan kehit-

tämisen kannalta. Asiakkaan ymmärtäminen on välttämätöntä asiakassuhteen jatkumon 

kannalta.  

 

Asiakastyytyväisyystietoa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Tyytyväisyystiedon 

käyttöalueet voidaan listata Timo Ropen ja Jouni Pölläsen mukaan jakaa seuraavasti: 

 

1. Yrityksen toiminnan laadun ongelmakohtien selvittäminen 

2. Toiminnan tason ylläpitäminen 

3. Kannuste-/johtamisjärjestelmän perustana toimiminen 

4. Palautetiedon saaminen asiakkailta systemaattisesti/asiakkaiden arvostusten selvit-

täminen 

5. Kanta-asiakkaisiin tai muihin asiakasryhmiin suuntautuvan markkinoinnin toteutta-

minen 

(Rope & Pöllänen 1998, 61) 

 

Näistä käyttötarkoituksista pieni ja keskisuuri yritys, kuten Sammon TB-huolto voisi 

käyttää kohtaa 1. 2. ja 3., koska kyseessä on ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely 

yrityksen historiassa. Tulevaisuudessa varsinkin kohta 5. voisi olla erittäin hyödyllinen 

esimerkiksi yrityksen oman kanta-asiakasjärjestelmän kehittämisen kannalta. 

 

Asiakastyytyväisyyden selvittämisellä on erittäin suuri tarkoitus  yrityksen toiminnalle. 

Yrityksen kannattaa käyttää asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia sen palvelun laa-

dun ongelmakohtien selvittämisessä ja sen toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväi-

syystietoa kannattaa myös hyödyntää siten, että selvitetään mitä asiakas arvostaa ja sen 

myötä yrityksen tulisi panostaa siihen kuinka palvelusta ja toiminnasta saataisiin enem-

män sellaista mitä asiakas arvostaa. 

 

Tutkimuksien avulla saadaan selville miten hyvin organisaatio on onnistunut tyytyväi-

syyden aikaansaamissa. Tutkimustulosten myötä yritys voi saada elintärkeää tietoa asi-
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akkaidensa tyytyväisyydestä ja arvostuksista palveluihin. Näiden asioiden perusteella 

yritys pystyy kehittää itseään, esimerkiksi tekemällä erinäisiä toimenpiteitä toimintojen-

sa parantamista varten. (Ylikoski 1999, 149) 

 

Asiakastyytyväisyysseuranta ei siis pelkästään riitä. Kun organisaatio kiinnostuu asiak-

kaiden mielipiteistä, lisääntyvät myös asiakkaiden odotukset. Tämän myötä asiakkaat 

odottavat, että heidän kyselyihin antamansa vastaukset tuottavat näkyviä tuloksia. Asi-

akkaat siis odottavat toimenpiteitä, jotka vaikuttavat palvelun paranemiseen. Tällaiset 

toimenpiteet ovatkin tärkeimpiä asioita, joita asiakastyytyväisyystutkimukset tuottavat. 

(Ylikoski 1999, 149) 

 

Tutkimustulokset eivät itsestään muutu käytännöksi. Tutkimustulosten analysoinnin 

myötä on ratkaistava millaisia toimenpiteitä organisaatiossa tarvitaan ja sen myötä tulisi 

laatia toimenpidesuunnitelma. Asiakastyytyväisyyden parantaminen ja palvelun kehit-

täminen ovat yritykselle panostusta ja kustannuksia vaativia asioita. Palvelun laadun ja 

asiakastyytyväisyyden parantaminen on kuitenkin sellainen asia, jonka kehittämisessä ei 

kannata säästellä. Tutkimustulokset ja asiakkaiden mielipiteet kertovat yleensä organi-

saatiolle mihin ominaisuuksiin ja asioihin tarvitaan enemmän panostusta ja mihin vä-

hemmän. (Ylikoski 1999, 166-167) 
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6 Tutkimuksen toimeenpano 
 
 
Sammon TB-Huollon asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin suurimmaksi osin mää-

rällisenä eli kvantitatiivisena kyselynä ja osaksi kvalitatiivisena eli laadullisena. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kolme kysymyksistä oli laadullisia avo-kysymyksiä joihin asiakkaal-

la oli mahdollisuus vastata kehitysideoita antaen ja loput kysymyksistä olivat määrälli-

siä monivalintakysymyksiä. Määrällisissä kysymyksissä asiakkaalta kysyttiin taustatie-

toina sukupuoli, ikä, yrityksen tunnettuus asiakkaalle ja asiakkaan mahdollisen asiakas-

suhteen kesto. Asiakkaan oli mahdollista arvioida tiettyjen palveluiden laatua asteikolla 

1-4. (1= Huono 2= Keskitasoa huonompi 3= Keskitasoa parempi 4= Hyvä). Kysymyk-

set löytyvät liitteestä 1. 

 

Arviointiasteikolta jätettiin tietoisesti pois normaalisti käytetty asteikko 1-5. Tämä sen 

takia, että pyrittiin stimuloimaan asiakkaita ja saamaan heitä miettimään palveluita sy-

vemmin, ja näin ollen keskitaso –vaihtoehto jätettiin kokonaan pois. Tällä haluttiin siis 

eliminoida sitä, etteivät vastaajat tekisi nopeasti kyselyä pois alta vastaamalla useisiin 

kysymyksiin keskitaso/3 –vaihtoehdolla. 

 

Kysely toteutettiin paperilomakkeella. Kyselylomakkeet jaettiin asiakkaille, jotka huol-

lattivat autoaan tai käyttivät muita autonhoitoon liittyviä palveluita Sammon TB-

Huollossa. Kysely jaettiin huoltolaskun maksamisen ja avaimien luovutuksen yhteydes-

sä. Tämän myötä kyselyn perusjoukoksi muodostuivat edellä mainitut asiakkaat. Jokai-

selle kyselyyn vastanneelle asiakkaalle tarjottiin yrityksen puolesta kahvi tai tee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 
7 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset 
 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksista saadut tiedot analysoidaan kyselyvaiheen jälkeen. 

Analysointivaihe on yksi tutkimuksen tärkeimmistä osioista. Analysointivaiheessa näh-

dään konkreettisesti, minkälaisia tuloksia tutkimus on tuottanut sekä kuinka tyytyväisiä 

asiakkaat ovat yrityksen palveluihin. Yksikertaisimmillaan asiakastyytyväisyystietoja 

tarkastellaan kuitenkin usein vain prosenttilukujen ja keskiarvojen avulla. On tärkeää 

pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon tietoa tutkimuksen tuloksista ja hyötymään 

konkreettisesti olemassa olevasta tiedosta. (Ylikoski 1999, 166) 

 
Sammon TB-Huolto Ky:n kyselystä saadut tulokset analysoitiin käyttämällä SPSS 11 ja 

Microsoft Excel –ohjelmia. SPSS–ohjelmalla tehtiin erilaisia graafisia taulukoita joita 

käyttämällä tulokset saatiin helposti luettavaan ja esitettävään muotoon. SPSS–

ohjelmalla tehtiin myös ristiintaulukointia jonka avulla tuloksia pystyttiin helposti ha-

vainnollistamaan esitettävään muotoon.  

 

Kysely annettiin 50:lle yrityksen huoltoasiakkaalle. Analysointikelpoisia vastauksia 

saatiin 48, joten vastausprosentiksi saatiin 96.  
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7.1 Taustatiedot 
 
Kyselyyn vastanneista 31 oli miehiä (62 %) ja 19 naisia (38 %). Vastaajista huomatta-

vasti suurempi osa oli miehiä. Kuviosta 3 voidaan nähdä, että suurempi osa Sammon 

TB-Huollossa asioineista asiakkaista on siis miehiä. Voidaan siis päätellä, että miehet 

tuovat autoaan huollettavaksi naisia yleisemmin. Tämän jakauman perusteella voidaan 

siis yleistää, että miehet pitävät auton huoltoa useammin heidän vastuunaan kuin nais-

ten. 

Kuvio 3. Vastaajien sukupuolijakauma 
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Vastaajien ikäjaukaumasta voidaan huomata, että suurin osa vastaajista on yli 46 vuotta. 

(56 %) Muuten ikäluokat jakautuvat tasaisesti välillä 23-45 vuotta. Niiden yhteenlasket-

tu prosenttimäärä on (42 %). 16-22-vuotiaita vastaajia oli vain yksi. (2% ). Kuviosta 4 

on nähtävissä, että suurin osa Sammon TB-Huollon asiakkaista on yli 46-vuotiaita.  Ja-

kaumasta on kuitenkin huomattavissa mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka mukaan 

seuraavaksi suurin ikäryhmä on 23-29-vuotiaat. (16 %) Ikäjakaumasta voidaan päätellä 

myös, että 16-22-vuotiaat eivät ole Sammon TB-Huollon huoltopalveluiden suurin koh-

deryhmä. Vastaajien iän puolesta huoltopalveluita on alettu käyttämään enemmän vasta 

23 ikävuoden jälkeen. 16-22-vuotiaiden vähäinen määrä saattaakin johtua siitä, että use-

ammat heistä ovat sen ikäisiä, ettei heillä vielä ole ajokorttia tai ovat opiskelijoita joilla 

ei vielä ole autoa esimerkiksi satunnaisten tulojen takia.  

 

Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma 
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7.2 Yrityksen tunnettuus ja asiakassuhteen pituus 

 
Vastaajilta kysyttiin onko Sammon TB-Huolto entuudestaan tuttu heille. Sammon TB-

Huollossa entuudestaan asioineita oli 47 (96 %) ja ainoastaan kolmelle (6 %) vastaajista 

asioiminen Sammon TB-Huollossa oli täysin uusi kokemus. Kuviosta 5 voidaankin tul-

kita, että suurin osa asiakkaista on ennestään asioinut Sammon TB-Huollossa ja ovat 

päättäneet käyttää Sammon TB-Huollon huoltopalveluita uudelleen.   

 

 
Kuvio 5. Sammon TB-Huollon tunnettuus entuudestaan. 
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Vastaajilta kysyttiin myös kuinka kauan he ovat Sammon TB:llä asioineet. Vastaajista 

suurin osa, 58 % oli asioinut huoltamolla jo yli kuusi vuotta. 18 % vastaajista oli asioi-

nut 3-6 vuotta, 10 % 1-3 vuotta ja 10 % vastaajista oli asioinut alle 1 vuotta. 2 vastaa-

jista oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. Suurimmalle osalle vastaajista Sam-

mon TB-Huolto on siis ennestään tuttu ja asiakassuhde on pitempiaikainen. Onkin mie-

lenkiintoista nähdä, että suurin osa vastaajista on siis huollattanut autoansa tai asioinut 

aikaisemmin yrityksessä. Tämä kertoo osaltaan sitä, että suurin osa huoltopalveluita 

käyttäneistä asiakkaista ovat valinneet pidemmän asiakassuhteen Sammon TB-Huollon 

kanssa. Yli 6 vuotta asioineiden suuri määrä kertoo puolestaan siitä, että syystä tai toi-

sesta Sammon TB-Huolto on onnistunut sitouttamaan asiakkaitaan yritykselle usein 

arvokkaana pidettyyn pitempään asiakassuhteeseen. 

 

Kuvio 6. Asiakassuhteen pituus. 
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7.3 Palveluiden käyttö 
 
88 % vastaajista oli käyttänyt Sammon TB-Huollon huoltopalveluita ja 10 % ei ollut 

käyttänyt. Vaikkakin kysely oli suunnattu huoltoasiakkaille, ovat siihen saaneet vastata 

myös muita palveluita käyttäneet asiakkaat. (mm. itsepalveluhalli ja pyyhkijän sulkien 

vaihto). Tämän myötä myös ei-vastauksia on mahtunut mukaan. 

 

Asiakkailta kysyttiin myös, mitä huoltopalveluita he ovat käyttäneet. Tähän kuuluivat 

määräaikaishuolto, rengaspalvelut, öljynvaihto ja joku, muu mikä – vaihtoehdot. 

 

Palveluiden käyttöä kysyttäessä vastaajia kertyi 44 (88 %). Määräaikaishuoltoa oli käyt-

tänyt 18 (36 %) vastaajista. Rengaspalveluita oli käyttänyt taas 23 (46 %) vastaajista. 

Myös öljynvaihtopalveluita oli käyttänyt 18 (36 %) vastaajista. 18 (36 %) vastaajaa oli 

käyttänyt myös jotain muita palveluita joita listalla ei ollut. Palveluiden käyttöä tarkas-

teltaessa voi huomata, että palveluita käytetään melko tasaisesti eri palveluiden välillä.  

Voidaan siis huomata, että Sammon TB-Huollon asiakkaat käyttävät palveluita hyvin 

monipuolisesti. Rengaspalveluiden käyttö oli kuitenkin yleisintä vaikka kyselyn aikana 

renkaanvaihtosesonki ei ollut ajankohtainen.  
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7.4  Tyytyväisyys eri palveluihin  
 
Asiakkailta kysyttiin heidän tyytyväisyyttään huoltamon palveluihin. Eri palveluita ar-

vosteltiin asteikolla yhdestä neljään. Niistä yhden (1) tarkoittaessa huonoa ja neljän (4) 

hyvää. Väliin jäävät vaihtoehdot olivat: 2 = keskitasoa huonompi ja 3 = keskitasoa pa-

rempi. Palvelut joita arvioitiin, olivat: määräaikaishuolto, rengaspalvelut, öljynvaihto ja 

joku muu, mikä, itsepalveluhalli ja sulkien vaihto. 

 

Neljän ensimmäisen huoltopalvelun osalta asiakasta pyydettiin arvioimaan henkilökun-

nan palvelualttiutta, palvelun nopeutta / aikatauluja, työn lopputulosta ja palvelun koko-

naisarviota. Itsepalveluhalli –palvelun osalta asiakkaalla oli mahdollisuus arvioida siis-

teyttä, laitteiden toimivuutta ja laitteiden monipuolisuutta. Pyyhkijänsulkien vaihdon 

osalta vastaajia pyydettiin arvioimaan henkilökunnan nopeutta, työn lopputulosta ja 

sulkien laatua. Seuraavaksi on esitetty tutkimustulosten analysoinnin myötä saatuja tau-

lukoita ja kuvaajia. Näiden kuvaajien ja kaavioiden tarkoitus on helpottaa tutkimustu-

losten esittämistä. Viidessä ensimmäisistä kuvioista Y-akselilla on näkyvissä vain as-

teikon numerot 3-4. Tämän tarkoitus on helpottaa tuloksista saatujen erojen huomaamis-

ta. Kuvioissa 13 ja 14 on kuitenkin näkyvissä koko arvosteluasteikko tulosten suurem-

pien erojen havainnollistamiseksi. 

 

Eri palveluiden tyytyväisyyttä kuvaavat vastaukset olivat mielenkiintoisia ja niistä tuli 

esiin erittäin käyttökelpoista tietoa asiakkaiden arvostuksista yrityksen palveluita koh-

taan. 
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7.5 Määräaikaishuolto 

 
Vastaajat saivat arvioida määräaikaishuoltoa eri mittarein. Määräaikaishuollon osalta 

henkilökunnan palvelualttius sai parhaimman arvosanan 3,6. Työn lopputulos arvioitiin 

arvosanalla 3,5. Myös kokonaisarvio määräaikaishuollosta sai arvosanaksi 3,5. Palvelun 

nopeus ja aikataulut saivat hieman huonomman keskiarvon, joka oli 3,2. Sekin on silti 

keskitasoa paremmaksi arvioitu. Moodiksi kaikissa vaihtoehdoissa muodostui 4. 

 

Määräaikaishuolto on Sammon TB-Huolto Ky:n yksi tärkeimmistä tuotteis-

ta/palveluista. Tämä sen takia, että määräaikaishuollot ovat yleensä isoja remontteja 

autolle ja näin ollen se on myös asiakkaalle usein suurempi investointi. Ollessa tärkeim-

piä tuotteita se tarkoittaa sitä, että asiakkaan tyytyväisyys etenkin tähän palveluun on 

tärkeää. Se on tämän myötä yksi tärkeimmistä kriteereistä tässä tutkimuksessa. On siis 

tärkeitä, että asiakkaat ovat kokonaisvaltaisesti tyytyväisiä määräaikaishuolto -

palveluihin. 

 

 
 

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

henkilökunnan 
palvelualttius 

palvelun nopeus / 
aikataulut

työn lopputulos kokonaisarvio

Määräaikaishuolto

keskiarvo

Kuvio 8. Määräaikaishuollon arviointi 
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7.6 Rengaspalvelut 
 
Henkilökunnan palvelualttiuden keskiarvoksi rengaspalveluiden osalta muodostui 3,6. 

Palvelun nopeuden / aikataulutuksen keskiarvoksi asiakkaat arvioivat 3,7. Työn loppu-

tulos arvioitiin keskiarvolla 3,7 ja rengaspalveluiden kokonaisarvioksi muodostui 3,6. 

Moodiksi kaikkiin vaihtoehtoihin muodostui 4. Kuviota 9 tarkastelemalla voidaan huo-

mata, että työn lopputulos on arvioitu kaikista korkeimmalle.  

 

Asiakkaat ovat arvioineet myös rengaspalvelut verrattain hyväksi. Tärkeää on, että asi-

akkaat ovat arvioineet myös nopeutta ja aikataulutusta hyväksi rengaspalveluiden osalta.  

Rengaspalvelut ovat yleensä hieman lyhyempiä ja nopeampia toimenpiteitä kuin esi-

merkiksi määräaikaishuolto. Renkaidenvaihdossa kuluu aikaa 10–30 min autosta riippu-

en. On siis mielenkiintoista nähdä, että näin nopeatempoisen työn lopputulostakin on 

arvioitu näin hyväksi. 

 
 

3
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4
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Kuvio 9. Rengaspalveluiden arviointi 
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7.7 Öljynvaihto 
 
Henkilökunnan palvelualttiuden keskiarvoksi öljynvaihdon osalta muodostui 3,5 Palve-

lun nopeuden / aikataulutuksen keskiarvoksi asiakkaat arvioivat 3,4. Työn lopputulos 

arvioitiin keskiarvolla 3,6 ja öljynvaihdon kokonaisarvioksi muodostui 3,6. Kaikkiin 

vaihtoehtoihin moodiksi muodostui 4. 

 

Öljynvaihto on hieman pienempi huoltotoimenpide autolle. Asiakkaat ovat arvioineet 

öljynhuoltopalveluita keskitasoa paremman ja hyvän väliin, mikä merkitsee sitä, että 

asiakkaat ovat tyytyväisiä tähänkin palveluun. Kuitenkin palvelun nopeutta ja aikataulu-

tusta on arvioitu hieman yleistä trendiä huonommaksi. Parhaimman tuloksen sai työn 

lopputulos. Tämä saattaa johtua siitä, että asiakkailla on öljynvaihdosta sellaiset odotuk-

set palvelun nopeuden osalta, mihin ei ole pystytty vastaamaan. 

 

3,1
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Kuvio 10. Öljynvaihdon arviointi. 
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7.8 Joku muu, mikä?  
 
Vastaajien määrä joku muu, mikä? –palveluissa oli vain N=16. Tämän myötä tulosten 

analysointi ja yleistysten teko on myös hankalampaa vastaajien pienen määrän myötä. 

Joku muu, mikä? -palveluiden osalta henkilökunnan palvelualttiuden keskiarvoksi muo-

dostui paras tulos 3,7. Palvelun nopeuden osalta taas keskiarvoksi muodostui 3,6. Työn 

lopputulosta oli arvioitu asteikolle arvosanalla 3,5. Kokonaisarvion keskiarvoksi tuli 

3,6. Joku muu, mikä? –vastauksissa on kuitenkin huomattavissa edelleen hyvä keskiar-

vo, sillä kaikki kriteerit on arvioitu keskiarvoa paremman tai hyvän väliin. 

  

Vastaajat ovat saaneet kirjoittaa kyselylomakkeessa olevaan vapaaseen tilaan mikä muu 

palvelu on ollut kyseessä. Näitä palveluita olivat muun muassa: eri nesteiden tarkistus, 

ajovalojen polttimon vaihto, venttiilien säätö, jarruremontti, aurauskulmien säätö ja 

käynnistyspalvelu. 

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

henkilökunnan 
palvelualttius 

palvelun nopeus / 
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Joku muu, mikä?
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Kuvio 11. Joku muu, mikä? –palveluiden arviointi 
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7.9 Yhteenveto huoltopalveluista 

 

Huoltopalveluiden osalta laadittiin keskiarvotaulukko joissa esitetään henkilökunnan 

palvelualttius, palvelun nopeus / aikataulut, työn lopputulos ja kokonaisarvio. Tähän 

taulukkoon on laskettu keskiarvot kaikkien palveluiden ominaisuuksien osalta. Henki-

lökunnan palvelualttius on saanut keskiarvoksi 3,6, hyvä. Palvelun nopeus / aikataulut 

on taas puolestaan saanut keskiarvoksi 3,5, hyvä. Työn lopputuloksen keskiarvo on 3,6, 

hyvä. Kokonaisarvion keskiarvoksi on muodostunut 3,6, hyvä.  

 

Kuviota 10 tarkastelemalla voidaan kuitenkin huomata, että palveluiden nopeus ja aika-

taulut on arvioitu näistä kriteereistä huonoimmaksi ja henkilökunnan palvelualttius par-

haimmaksi. Asiakaslähtöisessä organisaatiossa tärkeänä on yleisesti pidetty palvelualtti-

utta. 
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Kuvio 12. Palveluiden keskiarvo 
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7.10  Itsepalveluhalli ja pyyhkijänsulkien vaihto 
 
Sammon TB-Huolto Ky:n yksi huoltamopalveluista on itsepalveluhalli, jossa asiakas 

voi itse esimerkiksi pestä ja imuroida autonsa. Kyselyssä kysyttiin myös asiakkaiden 

tyytyväisyyttä itsepalveluhalliin. Asiakkailla oli mahdollisuus arvioida itsepalveluhallin 

siisteyttä, laitteiden monipuolisuutta ja toimivuutta asteikolla 1-4. 1:sen tarkoittaessa 

huonoa ja 4:sen hyvää. Välille jäävät vaihtoehdot ovat keskitasoa huonompi ja keskita-

soa parempi. Vastaajista itsepalveluhallia käyttäneitä asiakkaita oli 13, eli 26 % kaikista 

vastaajista. 

 

Vastaajat arvioivat itsepalveluhallin siisteyttä keskiarvolla 2,9, laitteiden toimivuutta 

keskiarvolla 2,7 ja laitteiden monipuolisuutta taas keskiarvolla 2,6. Itsepalveluhalli sai 

hieman huonommat arviot vastaajilta kuin muut huoltopalvelut. Itsepalveluhallin siiste-

yttä on arvioitu keskitasoa paremmaksi, mutta laitteiden toimivuus ja monipuolisuus 

jäivät asteikolla hieman matalammalle. 

 

1
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Kuvio 13. Itsepalveluhallin arviointi 
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Asiakkailta kysyttiin myös mielipiteitä ja arvioita liittyen palveluun, jossa yrityksen 

henkilökunta vaihtaa Bosch -pyyhkijänsulat asiakkaan autoon oston yhteydessä. Asiak-

kailla oli mahdollisuus arvioida seuraavia tekijöitä: Henkilökunnan nopeus, lopputulos 

ja sulkien laatu. Arvosteluasteikkona oli sama 1-4 kuin itsepalveluhalli-kysymyksessä 

eli, 1:sen tarkoittaessa huonoa ja 4:sen hyvää. Välille jäävät vaihtoehdot ovat keskitasoa 

huonompi ja keskitasoa parempi. Vastaajien määrä tähän kysymykseen oli 18 ja vasta-

usprosentiksi tämän myötä tuli 36 %. 

 

Vastaajat arvioivat henkilökunnan nopeudeksi 3,4, lopputuloksen keskiarvoksi 3,6 ja 

sulkien laadun keskiarvoksi 3,7. Sulkien vaihto -palvelu sai kaiken kaikkiaan hyvät ar-

vosanat. Henkilökunnan nopeus sai näistä vaihtoehdoista kuitenkin huonoimmat ar-

vosanat, kun taas lopputulosta ja sulkien laatua arvioitiin asteikolla hieman korkeam-

malle. 
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Kuvio 14. Sulkien vaihto –palvelun arviointi 
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8 Asiakkaiden kehitysideoita  
 

8.1 Itsepalveluhalli ja sulkien vaihto 
 
Asiakkailla oli mahdollisuus kertoa myös kehitysideoita liittyen itsepalveluhalliin ja 

sulkien vaihtoon. Tämä kysymys toteutettiin niin sanottuna avoimena kysymyksenä, 

johon asiakkailla oli mahdollisuus kertoa kehitysideoita siitä, kuinka kyseisiä palveluita 

voisi parantaa ja mietteitä siitä, mitä heidän mielestään palveluista puuttui. Useaan ot-

teeseen tuli esille itsepalveluhallin kallis hinta. Myös itsepalveluhallin laitteista annettiin 

palautetta. Kolme kertaa tuli esille vastaus, jossa kerrottiin imurin imutehon olevan 

huono ja sen siirtelyn olevan vaikeaa. Myös sulkien korkea hinta tuli esille. Pyydettiin 

myös mainostamaan sulkien vaihto –palvelua enemmän. Asiakas ei ollut tietoinen tästä 

palvelusta. 

8.2 Huoltopalvelut 
 
Asiakkailla oli mahdollisuus vastata avoimeen kysymykseen, jonka tarkoituksena oli 

saada selville mihin asiakkaat eivät ole olleet tyytyväisiä huoltopalveluissa ja kuinka 

niitä heidän mielestään voisi kehittää ja parantaa. Huoltopalveluihin liittyviä vastauksia 

tuli runsas määrä ja vastaajien määräksi tuli 13.  

 

Esiin tulleita kehitysideoita olivat muun muassa se, että ainoastaan yksi henkilö vas-

taanottaa kaikki huoltotyöt. Samaan työn vastaanotto -teemaan liittyviä asioita tuli esil-

le, sillä varaustiskin kerrottiin olevan sekava ja siihen haluttiin selkeyttä. 

 

Vastauksissa tuli esille useampaan kertaan työn laatu. Haluttiin, että työn laatuun keski-

tyttäisiin ja sitä parannettaisiin. Tuli esille, että asiakkaan auto ei aina tule kerralla kun-

toon tai pikkuvikoja on jäänyt korjaamatta. Tähän epäiltiin syyksi kiireellistä aikataulua 

tai mahdollisesti huonoja työkaluja. Eräät vastaajat kertoivat, ettei autoa oltu huollettu 

heidän mielestään kerralla kuntoon. Eräs vastaaja kertoi, että hänelle oli kerrottu mah-

dollisesti virheellistä tietoa eräästä työstä, eikä ollut tehty mitä sovittu. Myös erästä on-

gelmaa ei asiakkaan mukaan löydetty, eikä osattu näin ollen korjata lopullisesti. Työn 

laadusta tuli esille myös seuraava asia, missä vastaaja kertoi, että renkaanvaihdon yh-

teydessä renkaat oli pesty, mutta ne olisivat voineet olla puhtaammat toimenpiteen jäl-

keen. Vastauksissa tuli esille myös auton siisteys huollon jälkeen. Toivottiin, että auto 

olisi vähintäänkin yhtä siisti, kuin huoltoon tullessa.  
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Vastauksissa tuli esille myös sellainen ehdotus, että olisi hyvä jos tapaisi huollon teke-

vän henkilön kasvotusten, niin pääsisi vaihtamaan tietoja kasvotusten. Teemaan liittyvä 

asia tuli esille useamminkin ja kävi ilmi, että erään vastaajan mielestä erään asentajan 

käytös ei oikein sopinut asiakaspalveluun. Henkilökuntaan liittyvistä asioista tuli useasti 

esille siis se, että osaa henkilökunnasta ei pidetty sopivana palveluammattiin. Henkilö-

kunnan ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus tuli esille myös useaan kertaan. Huolto-

miesten ja asiakkaan välinen vuorovaikutukseen haluttiin parannusta. Erään vastaajan 

mielestä myös myyjien tietoutta huolloista voisi lisätä -> tuntuu, että vain osalla tietoa 

ohjelmien käytöistä, hinnoista yms.  

 

Esiin tuli myös kehitysidea, jossa toivottiin päivystysluontoista palvelua iltaisin. Sama 

teema tuli esille kun pyydettiin, että aina myös iltaisin myöhään olisi asiantuntevaa 

huoltamohenkilökuntaa paikalla auttamaan pikaisesti auto-ongelmissa. Toivottiin, että 

Sammon TB-Huollosta tehtäisiin enemmän sellainen paikka, josta saisi aina kiireellistä 

ensiaputyyppistä korjauspalvelua. Tähän päivystysluontoiseen teemaan tuli myös kehi-

tysidea, jossa toivottiin ajovalojen polttimoiden vaihtoa illalla. 

 

8.3 Mikä on tärkeää huoltamotoiminnassa? 
 

Asiakkailta kysyttiin myös, että mikä on heidän mielestään huoltamotoiminnassa tärke-

ää. Vastausten kirjo oli erittäin laaja ja moninainen. Vastaajat pitivät useita eri tekijöitä 

tärkeinä huoltamotoiminnassa. Vastauksia yhdistäviä teemoja olivat monipuolinen 

osaaminen ja ammattitaito. Myös palvelualttius tuli useasti esille. Yksi eniten esille 

tulleista teemoista oli avoimuus ja vuorovaikutus henkilökunnan ja asiakkaan välillä. 

Vastauksia tuli useita. Seuraavassa on esitettynä vastauksia joista käy ilmi mitä asiak-

kaat pitävät tärkeänä huoltamotoiminnassa: 

 

- Mies, 36 – 45 vuotta: ”Tärkeää on avoimuus ja iloinen palveluasenne, sekä am-
mattitaito kaikilla osa-alueilla” 

 
- Nainen, 36 – 45 vuotta: ”Tärkeää on monipuolinen osaaminen, pitkät aukioloajat 

ja se, että auton saa tarvittaessa pikaisesti huoltoon. Tietenkin hinta-laatusuhde 
on myös tärkeää” 

 
- Mies 46 -> vuotta: ” Tärkeää on asiantuntemus, nopeus, palvelualttius, luotetta-

vuus, joustavat aukioloajat, keskeinen sijainti.” 
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- Mies 23 – 29 vuotta: ” Tärkeää ovat avoimuus ja vastaukset asiakkaan kysymyk-
siin. Moni ei tiedä autoista paljoakaan.” 

 
- Nainen 46 -> vuotta: ” Tärkeää, että homma hoituu ja vielä pikaisesti.” 

 
- Mies 23 – 29 vuotta: ”Tärkeää on palvelun laatu ja nopeus, ammattitaito. Myös 

vikojen, korjauksien ja mahdollisten huomioitavien asioiden selvitys asiakkaal-
le” 

 
- Mies 46 -> vuotta: ” Mielestäni on tärkeää, että huoltoasemilta löytyy vielä huol-

topalveluja. Siitä täydet pisteet TB Sammonkadulle.” 
 

- Mies 36 – 45 vuotta: ”Sammon Teboil huoltamo edustaa vielä sitä huoltoasema-
toimintaa mitä itse odotan huoltamolta. Tärkeää on siis palvelu, tekniikan tunte-
mus. Moni asema tänä päivänä on pelkkä kahvila, hampurilaisbaari, polttimoi-
den ostopaikka. Teidän kannattaa jatkaa samalla tavalla, vaikka se tuo kustan-
nuksia. Uskon, että palvelusta kuluttaja on valmis myös maksamaan.” 

 
- Mies 46 -> vuotta: ”Kannattavuus ja tyytyväiset asiakkaat on tärkeätä huoltamo-

toiminnassa.” 
 

- Mies 23-29 vuotta: ” Huoltamotoiminnassa on tärkeää palveluiden monipuoli-
suus ja palvelualttius” 

 
- Nainen 46 -> vuotta: ”Tärkeää on nopea palvelu! Siis, että huoltoon pääsee 

pian!” 
 

- Nainen 46 -> vuotta: ” Tärkeää on henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito.” 
 

8.4 Vapaa sana 
 

Asiakkailla oli mahdollisuus vapaaseen sanaan kyselylomakkeen lopussa, jossa he pys-

tyivät kertomaan omin sanoin miten huoltamotoimintaa voisi parantaa ja antamaan 

muuten vapaata palautetta. Vastausten kirjo oli erittäin laaja ja tämän myötä kehityside-

oita oli useita. Yritys sai myös kiitosta liittyen toimintaansa. Tässä on vapaa-sana –

osion saatuja vastauksia. 

 

- Mies 23 – 29: ”Olen täysin tyytyväinen. Paras!” 
 

- Nainen 23 – 29 vuotta: ”Kaipaisin ehkä selkeämpiä tietoja siitä mitä on tehty ja 
miksi. En tiedä miten nykyisin teette, mutta olisi varmasti hyvä testata pienellä 
koeajolla ennen ja jälkeen miten viat ilmenee ja onko sitten tiettyjen toimenpi-
teiden jälkeen korjaantunut. Jos teette näin jo nyt, niin hyvä. Kiitos kuitenkin sii-
tä, että auto on päässyt huoltoon nopealla aikataululla.” 

 
- Mies 46 -> vuotta: ”Suurtehomittari Dieseliin” 

 



38 
 

- Mies 46 -> vuotta: ”Huoltotoiminnan prosessit kuntoon. Entiset asiakkaat tarvit-
sevat ”uskonvahvistusta”. Pitäisi kertoa, mikä toiminnassa on muuttunut ja miksi 
palveluita kannattaisi nyt käyttää” 

 
- Mies 23 – 29 vuotta: ”Yleisessä siisteydessä olisi hieman parantamisen varaa 

kilpailijoihin nähden.” 
 

- Nainen 46 -> vuotta: ” Hyvä kun on korjaamo Tampereen keskustan tuntumas-
sa.” 

 
- Nainen 46 -> vuotta: ” Suuri kiitos siitä, että näin naisautoilijana saa aina apua 

pikkuhuoltoihin. Esim. lampunvaihdot, öljynvaihdot ja ne pyyhkijänsulatkin. 
Henkilökunta on huomaavaista ja asiallista. Kaverit jaksavat neuvoa ja opastaa 
eli täällä käynnistä on hyötyä myös myöhemmin. Huoltoihin ei myöskään tarvit-
se jonotella.” 

 
- Nainen 46 -> vuotta: ” Olen tosi tyytyväinen, että huoltamolta saa naishenkilö 

”pieniäkin” palveluita.” 
 

- Mies 36 – 45 vuotta: ”Voisin käyttää palvelua jossa huollon yhteydessä suorit-
taisitte myös katsastuksen. Voisin jättää auton aamulla ja illalla saada takaisin 
katsastettuna. Nytkin olen tekemässä korjausta jonka jälkeen ajan katsastusase-
malle jälkitarkastukseen. Em. Palvelulla minulta ei olisi mennyt tähän aikaa.” 

 
- Nainen 30 – 35 vuotta: ” Huollon nopeus ja yhteydenotto heti huoltotoimenpi-

teiden jälkeen yllätti heti positiivisesti. Samoin se, että huolletun auton sai yöksi 
ilkivallalta yms. turvaan sisälle huoltohalliin. Kiitokset hyvästä palvelusta.” 
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9 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Tutkimustuloksia ja vastauksia tarkastellen voidaan sanoa, että Sammon TB-Huollon 

asiakkaat ovat arvostelleet yritystä hyväksi miltei kaikilla osa-alueilla. Eri palvelut oli 

arvioitu erittäin hyväksi ja henkilökunnan palvelualttiuskin oli vastausten mukaan erit-

täin hyväksi arvioitu. Pitkä historia huoltamotoiminnan ja asiakaspalvelun saralla ovat 

varmasti osa Sammon TB-Huollon toiminnan kivijalkaa ja näin näkyvät tuloksissa. 

Myös asiakkaiden kiitokset ja tulosten hyvät arvosanat puhuvat näiden asioiden puoles-

ta. 

 

Aina löytyy kuitenkin kohteita joihin asiakkaat eivät olleet tyytyväisiä ja joihin he halu-

sivat kehitystä. Eli kehittämisen varaa löytyy useista eri kohteista. Osa johtopäätöksistä 

on nähtävissä eri palveluiden arvioinneista ja osa kyselyn avoimista kysymyksistä. 

Etenkin avoimet kysymykset, joissa asiakas sai omin sanoin kuvailla kehitysideoitaan 

yrityksen eri toiminnasta, osoittautuivat erittäin arvokkaaksi johtopäätöksien kannalta.   

9.1 Henkilökunta 
 
Henkilökuntaan ja henkilökunnan palvelualttiuteen oltiin kauttaaltaan tyytyväisiä liitty-

en eri palveluihin. Henkilökunnan toiminta sai erityiskiitoksia ja osin myös yhteydenpi-

to asiakkaaseen sai kiitosta. Palveluorganisaatiossa henkilökunnalla on kuitenkin erit-

täin suuri rooli ja sen toimintaan tulee kiinnittää huomiota etenkin asiakkaiden kanssa 

toimimisen kannalta. Henkilökunnan toiminnan tulisikin palvelutilanteissa olla ensi-

luokkaista. Suurten huoltamoiden ja markettien aikakautena on syytä panostaa henkilö-

kunnan toimintaan, jotta pienempi huoltamo pystyy pitämään henkilökunnan palvelualt-

tiutta ja asiantuntemustaan kilpailuetunaan. 

 

Henkilökunnan toimintaa voisi vastausten perusteella parantaa esimerkiksi siten, että 

asiakkaalle selitettäisiin enemmän huoltoon liittyvistä asioista, mikä osaltaan merkitsisi 

sitä, että henkilökunnan tulisi laajentaa ja syventää tietämystään liittyen autonhuoltoon 

ja hoitoon. Tällä tarkoitetaan henkilöitä jotka toimivat huoltotöiden vastaanotossa ja 

myyntitehtävissä. Tällaista tiedon laajentamista voisi tukea esimerkiksi erilaisilla koulu-

tuksilla joiden avulla henkilökunta voisi kehittää osaamistaan autonhuoltoon ja yleensä-

kin autoon liittyvillä asioilla.  
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Tällaisilla koulutuksilla pystyttäisiin tukemaan esimerkiksi sitä, että yhä useampi henki-

lö pystyisi toimimaan vastaanotossa ja vastaamaan asiakkaiden autonhuoltoon ja auton-

huoltotuotteisiin liittyviin kysymyksiin. Useat vastaajista odottivatkin huoltamohenkilö-

kunnalta asiantuntevaa palvelua ja laajaa osaamista. 

 

Henkilökunnan avoimuus on myös erittäin tärkeä asia asiakaskeskeisessä palveluorgani-

saatiossa. Yrityksen asiakkaat luottavat yritykseen enemmän jos yrityksen henkilökun-

nan ja asiakkaan välillä vallitsee keskinäinen luottamus ja avoimuus. Tähän on myös 

siis syytä panostaa. Asiakkaan ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta voisi pyrkiä 

kehittämään eri toimin. 

 

Esimerkiksi huoltoa suorittavat henkilöt voisivat olla kasvotusten asiakkaan kanssa, kun 

hän tuo autonsa huoltoon. Tällöin asiakas voisi kertoa huoltomiehelle suoraan mahdolli-

sista lisätiedoista mitä huoltomiehen olisi hyvä sisäistää. Huollon suorittava henkilö 

voisi olla myös mahdollisuuksien mukaan silloin paikalla, kun asiakas hakee autonsa 

huollosta. Asiakkaalle voisi ehkä vielä nykyistä tasoa yksityiskohtaisemmin ja tarkem-

min selittää mitä huoltopalvelu sisältää ja mitä huoltopalvelun myötä autolle on tehty.  

Esimerkiksi tällaisten asioiden myötä asiakkaan ja yrityksen välinen luottamus voisi 

kasvaa.  

9.2 Työn laatu 
 
Eri palvelut saivat kyselyssä hyviä arvosanoja ja niitä arvioitiin kauttaaltaan positiivi-

siksi. Yritys sai myös useita erityiskiitoksia palvelustaan ja siitä kuinka siellä asioimalla 

myös pienemmät huoltotyöt onnistuvat. Työn ja palvelun laatu on ehkä jopa kaikkein 

tärkein asia, mihin tulee kiinnittää huomiota kun on kyseessä yritys, johon asiakas tuo 

huoltoon useimmille asiakkaille huomattavan arvokkaan esineen, eli autonsa.  

 

Työn laatua ja lopputulosta voisi saada kehitettyä eri toimenpiteillä. Esimerkiksi kerral-

la kuntoon –tyylinen toimintatapa voisi lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä huoltojen lop-

putuloksiin. Tällaista voisi ehkäpä edesauttaa toimintamalli jonka myötä asiakkaalta 

kysyttäisiin huoltovarauksen yhteydessä onko autossa esiintynyt mitään poikkeavuuksia 

tai vikoja nykyisten vikojen lisäksi. Aivan huollon lopuksi asiakkaan auto voitaisiin 

puhdistaa enimmistä huoltotöiden aiheuttamista lioista. Tämän myötä asiakkaalle saatet-

taisiin tuottaa lisäarvoa. Näillä kehitysideoilla saatettaisiin eliminoida sitä mahdollisuut-

ta, että asiakas on tyytymätön autonhuollon lopputulokseen.  
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Myös sellaiset asiat kuten henkilökunnan motivoiminen tietyin ehdoin voisi auttaa työn 

laadun paranemista. Erilaiset asiakaspalvelukoulutukset saattavat lisätä työmotivaatiota 

ja näin ollen laadun paranemista. Asiakaspalvelukoulutuksia voisi järjestää koko henki-

lökunnalle niin vastaanotossa kuin huoltotoimissakin toimiville. Tällöin pitäisi pyrkiä 

sellaiseen ajattelutapaan, että myös huoltoa suorittavat henkilöt ovat asiakaspalvelijoita. 

Tällaiset asiat voisivat osalta parantaa työn laatua ja sen lopputulosta. 

9.3 Aikataulut 
 
Aikataulutus ja palvelun nopeus saivat myös erittäin hyvät arvosanat eri huoltopalvelui-

den osalta. Muidenkin ominaisuuksien tavoin myös hyvä aikataulutus ja nopea palvelu 

saivat erityiskiitoksia. Silti aikataulutuksen ja palvelun nopeuden osalta löytyy kehittä-

misen varaa.  

 

Palvelun nopeutta voisi mahdollisesti kehittää siten, että vastaanotossa toimivien henki-

löiden määrää lisättäisiin tai nykyisten henkilöiden osaamista lisättäisiin mahdollisilla 

koulutuksilla. Tällainen vaihtoehto mahdollistaisi yhä useamman henkilön toiminnan 

huoltoaikojen varausten kannalta ja saattaisi vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen pal-

veluiden kannalta.. Useasti asiakas odottaa saavansa nopeaa palvelua. Varaustiskillä 

toimivaa henkilökuntaa voisi esimerkiksi kouluttaa siten, että heille kerrottaisiin eri 

huoltojen toiminnoista ja, että kuinka kauan tiettyyn huoltotoimenpiteeseen kuluu aikaa. 

Tämän myötä aikataulut saattaisivat pysyä tarkempina ja aikataulujen venymisiä ei tuli-

si. Huoltotoimenpiteitä suorittaessa on kuitenkin muistettava se, että asiakkaalle annet-

tava aika-arvio saattaa heitellä, jos auton kanssa esiintyy lisäaikaa vieviä ongelmia. 

 

Aikataulutukseen ja nopeuteen saattaisi auttaa myös uudenlainen varaustiski. Nykyistä 

varaustiskiä oli kyselyn myötä pidetty hieman sekaisena. Tämäkin saattaa vaikuttaa 

osaksi aikataulutuksiin ja palvelun nopeuteen. Jos huoltoasemalla olisi erillinen varaus-

tiski huolloille, saattaisi palvelu tuntua huoltoasiakkaasta nopeammalta. Tiskillä asiakas 

voisi rauhassa keskustella huoltohenkilökunnan kanssa hänen autoonsa liittyvästä huol-

losta. Tämän myötä laadullisetkin asiat saattaisivat parantua, kun asiakas voisi ajan 

kanssa kertoa autonsa huoltoon liittyvistä asioista. Näin ollen erinäisiä unohduksia ei 

välttämättä pääsisi syntymään. Myös aikataulut pystyttäisiin huolella suunnittelemaan, 

kun asiakas voi rauhassa kertoa mitä hän haluaa autollensa tehtävän. 
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9.4 Asiakkaiden tietouden lisääminen ja mainostaminen 
 
Yrityksen ja asiakkaan välisessä luottamuksessa on tärkeää viestintä ja yhteydenpito. 

Sammon TB-Huolto saikin kiitosta muun muassa siinä, että yrityksen puolelta otetaan 

asiakkaaseen yhteyttä kun hänen autonsa huolto on valmis. Tämänkin asian kannalta 

saattaisi löytyä kehitettävää. Mitä enemmän asiakas tietää hänelle tarjotuista palveluista 

sitä tärkeämmäksi hän yleisesti kokee itsensä yrityksen silmissä. 

 

Asiakkaiden tietoutta eri huoltopalvelujen osalta voisi lisätä esimerkiksi siten, että po-

tentiaalisille asiakkaille mainostettaisiin Sammon TB-Huollon monipuolisuutta eri 

medioissa. Voisi olla myös hyödyllistä markkinoinnillisesti korostaa yrityksen ehkä 

yhtä tärkeintä kilpailuetua, nimittäin monipuolista palvelua. Kyseessä on kuitenkin ny-

kyisenä suurien huoltamoiden aikakautena melko harvinainen huoltoasema. Monet vas-

taajat olivatkin antaneet kiitosta palvelusta, jota harvoilta asemilta nykyään saa. Silti 

olisi tärkeää, että tätä näkökulmaa tuotaisiin lisää esille. Vastaajat kertoivat esimerkiksi 

siitä, kuinka olisivat voineet käyttää tiettyä palvelua, jos olisivat olleet tietoisia siitä. 

Näistä esimerkiksi sulkien vaihto –palvelu ja polttimon vaihto ilta-aikaan. Sammon TB-

Huolto on täyden palvelun huoltamo. Tätä toiminta-ajatusta tulisi vain tuoda entistä 

enemmän esiin, niin potentiaalisten asiakkaidenkin huomio heräisi ja kiinnostus moni-

puolista palvelua tarjoavaa huoltamoa kohtaan lisääntyisi. 

 

Potentiaalisten asiakkaiden lisäksi olisi hyvä ottaa huomioon myös nykyiset asiakkaat. 

Myös nykyiset asiakkaat tarvitsevat niin sanottua uskonvahvistusta ja tämän myötä 

heillekin tulisi kertoa minkä takia palveluita tulisi käyttää nyt. Tämä asia tuli esiin kyse-

lyssä useampaan kertaan. Nykyinen kilpailutilanne huoltoasemien ja korjaamoiden vä-

lillä on niin suurta ja tiukkaa, että hyvin sitoutettukin asiakas saattaa kääntää katseensa 

toiseen yritykseen, jos hänestä ei pidetä huolta. Tässä tilanteessa voisi olla hyödyllistä ja 

tarpeellista ottaa käyttöön jälkimarkkinointi. Sammon TB-Huolto voisikin ottaa käyt-

töönsä kanta-asiakasrekisterin tai huoltohistorian mukaan esimerkiksi viimeisen vuoden 

aikana huollossa käyneet asiakkaat ja lähettää heille jonkinlaisen tietopaketin nykyisistä 

palveluista ja siitä mitä uutta huoltamolla on nyt tarjota asiakkailleen. 

 

9.5 Itsepalveluhalli 
 
Itsepalveluhalli oli yksittäinen palvelu joka sai suhteessa eniten kritiikkiä ja huonoim-

mat arvostelut vastaajilta. Itsepalveluhalliakin olisi mahdollista kehittää esimerkiksi 
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hankkimalla uusia ja toimivia laitteita asiakkaiden käyttöön. Pienetkin toimenpiteet hal-

lin kehittämiseksi saattaisivat lisätä asiakastyytyväisyyttä. 

 

Hallia ei välttämättä olisi syytä uudistaa kokonaan. Hallissa tällä hetkellä oleva imuri oli 

asiakkaiden arvomittarilla huonossa kunnossa. Huoltamon kannalta suhteellisen pieni 

investointi, kuten uuden imurin hankkiminen voi olla erittäin tärkeä asiakastyytyväisyy-

den parantamisen kannalta. Itsepalveluhallin hinta on myös sellainen asia mihin kiinni-

tettiin huomiota. Sammon TB-Huollon ei välttämättä tarvitsisi madaltaa hintojaan vaan 

voisi antaa jokaiselle itsepalveluhallia käyttävälle asiakkaalle vaikkapa pesusienen ja 

kuivainliinan kaupanpäälle. Tämä saattaisi tuoda asiakkaalle lisäarvoa ja näin ollen hin-

ta ei välttämättä tuntuisi niin korkealta, vaikka itse sieni ja liina eivät paljoakaan kuluja 

yritykselle tuo. 

 

9.6 Lisätutkimukset ja suoran palautteen järjestelmä 
 
Sammon TB-Huollon huoltoasiakkaille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely olisi syytä 

uusia esimerkiksi mahdollisten toimenpiteiden tai uudistumisen jälkeen. Tämän myötä 

pystyttäisiin vertailemaan eri tutkimusten tuloksia toisiinsa. Tuolloin otoksen määrä 

voisi olla isompi ja kyselyjä voitaisiin lähettää vaikkapa sellaisille potentiaalisille asiak-

kaille jotka eivät ole käyttäneet Sammon TB-Huollon palveluita. Tässä kyselyssä voitai-

siin kiinnittää huomiota enemmän ja syvällisemmin siihen, mitä potentiaalinen asiakas 

pitää tärkeänä asioidessaan huoltamolla. Niin sanottua asiakkaiden kuuntelujärjestelmää 

pitäisi pitää yllä, jotta asiakastyytyväisyystutkimuksista olisi pitemmällä aikavälillä 

hyötyä.  

 

Sammon TB-Huolto voisi ottaa käyttöönsä myös suoran palautteen järjestelmän, jossa 

asiakas voi tarpeen tullen kertoa saamastaan palvelusta esimerkiksi täyttämällä kaavak-

keen, joka voisi löytyä esimerkiksi tiskin läheisyydestä. Tuolloin asiakaspalaute on suo-

raan tulkittavissa yritykselle ja yrityksen henkilökunta voi suoraan nähdä mihin asiakas 

ei ole ollut tyytyväinen ja tämän myötä kehittää sitä. Tällaisesta suorasta palautejärjes-

telmästä on yritykselle yleensä kullanarvoista hyötyä. 

 
 
 
 
 
 



44 
 
10 Yhteenveto 
 
Asiakastyytyväisyystutkimuksien antamat vastaukset tuottavat yritykselle usein mittaa-

mattoman arvokasta tietoa. Jokainen asiakas on erilainen ja arvostavat eri asioita. Kui-

tenkin selvää on, että asiakkaat arvostavat ystävällistä ja ammattitaitoista palvelua. On 

tärkeää tietää mitä mieltä asiakkaat ovat saamansa palvelun laadusta. Etenkin nykyises-

sä kilpailutilanteessa missä huoltamoiden tuotteet ovat keskenään melko samanlaisia, on 

tärkeää, että pystytään erottumaan muista yrityksistä esimerkiksi palvelun laadun avulla. 

 

Sammon TB-Huolto on onnistunut hyvin palveluidensa laatua mitattaessa. Tämän tut-

kimuksen asteikolla, jossa paras vaihtoehto oli 4 = hyvä, miltei kaikkien palveluiden 

ominaisuudet oli arvioitu hyväksi ja joitakin keskitasoa paremmaksi. Tutkimuksen myö-

tä tämä kertoo siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Kuitenkin 

tärkeintä tietoa asiakkaiden arvostuksista ja tyytyväisyydestä antoivat kyselyn avoimet 

kysymykset.  

 

Kehittämisen tarpeita löytyi useilta eri osa-alueilta. Ehkä kuitenkin tärkeimpinä niistä 

olivat työn laatu ja lopputulos, sekä asiakkaan ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus. 

Näihin seikkoihin on syytä paneutua tulevaisuudessa. Tutkimuksen perusteella haluttiin 

asiantuntevaa, henkilökohtaista ja luotettavaa palvelua. Pienen huoltamon on mahdollis-

ta näiden yksilöllisten ominaisuuksiensa myötä mahdollista kilpailla suurempia huolta-

moketjuja vastaan. Nämä palvelua korostavat seikat ovat myös sellaisia joihin kannattaa 

kiinnittää paljon huomiota. 

 

Tulevaisuudessa olisi myös syytä tehdä jatkotutkimuksia asiakastyytyväisyyteen liitty-

en. Ennen uusien tutkimuksien toimeenpanoa on syytä tehdä mahdolliset toimenpiteet 

tyytyväisyyden parantamiseksi. Seuraava tutkimus voisi olla otoskooltaan huomattavas-

ti laajempi, johon voitaisiin ottaa myös mukaan potentiaaliset asiakkaat. Näiden tutki-

muksien avulla Sammon TB-Huolto voisi kehittyä entisestään. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Kyselylomake 
 

Sammon TB-Huolto Ky:n asiakastyytyväisyyskysely 

Tekijä: Jimi Koppinen, Tampereen Ammattikorkeakoulu 

Vastaa ympyröimällä mielestäsi sopivin numerovaihtoehto! 

1. Ikäsi. Ympyröi ikäsi vuosina 

1 0 - 15 vuotta 

2 16 - 22 vuotta 

3 22 - 28 vuotta 

4 28 - 35  vuotta 

5 35 - 45 vuotta 

6 46 -> vuotta 

2. Sukupuolesi 1 Mies 

2 Nainen 

3. Onko Sammon TB-Huolto yrityksenä ennestään tuttu? (ympyröi oikea vaihtoehto) 

1 Kyllä 
2 Ei  

4. Jos on tuttu, kuinka kauan olette asioineet meillä? (ympyröi oikea vaihtoehto) 

1 Alle 1 vuotta 

2 1 - 3 vuotta 

3 3 - 6 vuotta 

4 yli 6 vuotta 

5. Oletteko käyttäneet huoltopalveluitamme ? (ympyröi oikea vaihtoehto) 
Jos vastasitte ei, niin hypätkää kysymykseen 8 

1 Kyllä 
2 Ei 

6.  Jos niin mitä huoltopalveluita olette käyttäneet ? (ympyröi vaihtoehdot mitä olette käyttäneet) 

1 määräaikaishuolto 

2 rengaspalvelut 

3 öljynvaihto 

4 joku muu, mikä? ________________________________ 
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7. Arvioi käyttämiesi palveluiden ominaisuuksia asteikolla 1 - 4 ympyröimällä oikea vaihtoehto 

Määräaikaishuolto 

huono 
keskitasoa 
huonompi 

keskitasoa  
parempi hyvä 

 henkilökunnan palvelualttius 1 2 3 4 

 palvelun nopeus 1 2 3 4 

 työn lopputulos 1 2 3 4 

 määräaikaishuollon kokonaisarvio 1 2 3 4 

Rengaspalvelut 

huono 
keskitasoa 
huonompi 

keskitasoa  
parempi hyvä 

 henkilökunnan palvelualttius 1 2 3 4 

 palvelun nopeus 1 2 3 4 

 työn lopputulos 1 2 3 4 

 rengaspalveluiden kokonaisarvio 1 2 3 4 

Öljynvaihto 

huono 
keskitasoa 
huonompi 

keskitasoa  
parempi hyvä 

 henkilökunnan palvelualttius 1 2 3 4 

 palvelun nopeus 1 2 3 4 

 työn lopputulos 1 2 3 4 

 öljynvaihdon kokonaisarvio 1 2 3 4 

Joku muu, mikä? 

huono 
keskitasoa 
huonompi 

keskitasoa  
parempi hyvä 

 henkilökunnan palvelualttius 1 2 3 4 

 palvelun nopeus 1 2 3 4 

 työn lopputulos 1 2 3 4 

ko. huollon kokonaisarvio 1 2 3 4 

8. Kerro kehitysideoita ja kommentteja liittyen huoltoomme 
Esimerkiksi mihin ette ole tyytyväisiä huollossamme ja kuinka niitä voisi kehittää 
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9. 

 
 
 
Oletteko käyttäneet Itsepalveluhalli -palveluamme ?  

Jos olet, arvioi laatu asteikolla 1-4 

Jos et ole käyttänyt kyseistä palvelua siirry seuraavaan kysymykseen. 

Itsepalveluhalli  

huono 
keskitasoa 
huonompi 

keskitasoa  
parempi hyvä 

siisteys 1 2 3 4 
laitteiden toimivuus 1 2 3 4 
laitteiden monipuolisuus 1 2 3 4 

10. Oletteko käyttäneet palveluamme, jossa vaihdamme pyyhkijänsulat autoon oston yhteydessä ? 
Jos olet, arvioi laatu asteikolla 1-4 

Jos et ole käyttänyt kyseistä palvelua siirry seuraavaan kysymykseen. 

huono 
keskitasoa 
huonompi 

keskitasoa  
parempi hyvä 

henkilökunnan 
nopeus 1 2 3 4 
lopputulos 1 2 3 4 
sulkien laatu 1 2 3 4 

11. Kerro kehitysideoita ja kommentteja liittyen kohdissa 9. ja 10. mainittuihin palveluihimme. 
Esimerkiksi puuttuiko palveluistamme jotain ja mihin ette ole olleet tyytyväisiä. 
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12. 

 
 
 
 
Onko sinulla vielä jokin oma kehitysidea koskien huoltoamme? 

Kerro myös mikä on mielestäsi tärkeää huoltamotoiminnassa. 

Palaute on erittäin tervetullutta ja sana on vapaa! 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Kiitos ajastanne ja vastauksistanne! 

Sammon TB-Huolto tarjoaa kiitokseksi kaikille vastaajille kahvit. 
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