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The objective of this thesis was to study the customer satisfaction and 
customer dissatisfaction as well as the behavior of recommending in the 
insurance business field. The aim is to find out which factors affect the 
customer experience and how customer satisfaction or customer 
dissatisfaction affects to behavior of recommendations. The behavior 
recommending is considered to be indicative of the customer's 
commitment to the company. The behavior of recommending based on 
research has become common these days. Companies have realized the 
importance of the behavior of recommending and its value to the business. 
When to Social media has come more common the behavior 
recommending has come more and more a part of our everyday life.  

In the theoretical part of this study are service, customer satisfaction, 
customer dissatisfaction and the behavior of recommending. Empirical 
study has primary data from customers of the target organization. The 
target of this study is organization of LähiTapiola Kaakkois-Suomi. The 
survey was sent electronically in September-October 2014 to the company 
clients. 

The results show that satisfied customers most likely recommend the 
service compared to dissatisfied customer. On the other hand it was also 
found when the probability is higher for recommending customers gave 
constructive feedback.  

The study gave the direction of the facts that are most essential in 
identifying the customer's satisfaction or dissatisfaction and also 
information where the company's operations are still need to be 
developed. By focusing on the essential points, you can increase 
customer satisfaction. Based on the results you can also evaluate the 
need of improved staff knowledge and training.  
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1 JOHDANTO 

Asiakkailla on erilaisia tarpeita ja odotuksia palvelulta. Odotuksiin 

vaikuttavat mielikuvat tuotteista, palvelusta ja organisaatiosta. Koettuun 

palvelun laatuun vaikuttavat puolestaan nämä asiakkaan odotukset ja 

kokemukset (Leppänen, 2007, 135) ja asiakaan tyytyväisyys tulee esille 

odotusten ylittyessä (Laamanen et al. 2009, 131). Myös Kotlerin (2003) 

mukaan asiakastyytyväisyys määritellään koettuna mielihyvänä ja 

pettymyksenä, joka seuraa asiakkaan verratessa tuotteen suorituskykyä 

odotuksiin.  Odotusten ylittymisestä seuraa asiakastyytyväisyyttä, 

kokemusta välitetään eteenpäin ja saadaan sitä kautta uusia kanta-

asiakkaita (Leppänen 2007, 137). Hyvästä palvelusta kerrotaan mielellään 

eteenpäin suosittelemalla ja nämä kokemukset johtavat pitkäaikaisiin 

asiakassuhteisiin. Tuotteiden ominaisuudet ja hinta ovat usein samat ja 

siksi palvelukokonaisuudella eli hyvällä palvelulla ja ihmissuhdetaidoilla 

erottuminen korostuu (Leppänen 2007, 132; Lahtinen et al. 2001, 45). 

Henkilökunnan palvelualttius, innostuneisuus ja hyvä koulutus antavat 

etumatkaa kilpailijoihin nähden (Lahtinen et al. 2001, 45).  

Onnistumisessa olennaisena pidetään ”totuuden hetkeä” eli kohtaamista 

asiakkaan kanssa. Sillä hetkellä asiakas vertaa odotuksia kokemuksiin ja 

olettaa yrityksen täyttävän tai ylittävän odotukset. Palvelualalla yleensä 

puhutaan tämän hetken kriittisyydestä jatkolle, mutta aiheesta on tehty 

tutkimuksia, joissa korostetaan asiakkuuden merkitystä. Tutkimusten 

mukaan tyytymättömyys voi kohdistua yhteen kohtaamiseen, mutta silti voi 

olla tyytyväinen asiakkuutteen (Blomqvist et al. 1999, 113; Storbacka et al. 

1999, 54 ). Asiakas voi myös olla tyytyväinen kaikkiin asiakaskohtaamisiin, 

mutta tyytymätön asiakkuutteen (Blomqvist et al 1999, 113; Storbacka et 

al. 1999, 54; Arantola 2006, 28). Asiakaskohtaamistason katsotaan 

tarkoittavan käytännön sujumista ja siihen liittyviä asioita ja asiakkuustaso 
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puolestaan suhdetta kokonaisuudessa (Blomqvist et al 1999, 112; 

Storbacka et al 1999, 55). 

Asiakastyytyväisyyden kirjallisuudessa esiin tulee usein käsite Customer 

Relationship Management (CRM), joka vakiintui kielenkäyttöön 1990- 

luvun lopussa. Olennaista on asiakastiedon ja asiakkuuksien hallinta, 

mutta termin katsotaan tarkoittavan myös käsitettä, prosessia, 

lähestymistapaa, liiketoiminnan tietojärjestelmää ja liiketoimintastrategiaa 

(Oksanen, 2010, 22). Itse järjestelmien käyttöönotto tarkoittaa 

tiedonkeräämistä asiakkaista ja asiakkuuksista sekä kykyä ja halua 

hyödyntää ja käyttää tietoa. Organisaatiossa tarvitaan jatkuvasti tietoa 

asiakaspalautteista ja onnistumisista sekä pyrkimystä ymmärtää 

asiakasta.   

Asiakkaan saama palvelu koostuu monen toimijan yhteistyöstä vaikka 

asiakas näkee ja kokee vain yhden palvelutilanteen. Asiakkaat ovat 

aktiivisempia, sillä tietämys ja ostotavat ovat muuttuneet tietoyhteiskunnan 

kehittyessä ja kuluttajat hankkivat palveluita yksilöllisiin tarpeisiinsa 

(Järvinen & Heino 2004, 1).  Asiakas palautteita keräämällä ja 

analysoimalla sekä hyödyntämällä tuloksia, pyritään toiminnan 

parantamiseen. Tällä on vaikutusta asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta 

vaikutusta yrityksen taloudelliseen tulokseen. Yleisesti oletetaan, että 

tyytyväiset asiakkaat pysyvät asiakkaina, kannattavuus paranee ja 

kasvumahdollisuudet paranevat.  

On selvää, että parhaallakaan mittarilla ei saada tuloksia aikaan, jos sitä ei 

kytketä yrityksen johtamiseen ja kannustinjärjestelmiin. Itse tutkimus ja sen 

tulokset ovat potentiaalin kannalta vain pieni osa. Ne tarjoavat strategisen 

mahdollisuuden muuttua asiakaslähtöisemmäksi ja muuttaa 

yrityskulttuuria niin, että saadaan asiakas toiminnan keskiöön.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia ovat 

asiakastyytyväisyyden haasteet ja menestystekijät vakuutusalalla. 

Tutkimus selvittää asiakastyytyväisyyden ja tyytymättömyyden vaikutusta 

suosittelukäyttäytymiseen ja tarkastelee niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

tyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen.  

On huomattu, että odotukset vaikuttavat palvelukokemukseen ja sitä 

kautta myös asiakastyytyväisyyteen. Asiakastyytyväisyydestä ja palvelun 

laadusta on paljon tutkimuksia ja erilaisia malleja sekä teorioita, jotka 

tähtäävät yritystoiminnan kehittämiseen. Käsite asiakastyytyväisyys ei ole 

helppo ja yksinkertainen määritellä ja myös toimintaympäristö vaikuttaa 

asiassa. Asiakastyytyväisyyttä on tutkittu laajalti yritys kuluttajasuhteessa, 

mutta sen sijaan suosittelukäyttäytymisestä on vähemmän tutkimusta.  

Suosittelukäyttäytymisen uskotaan kuvastavan paremmin asiakaan 

sitoutumista, sillä on tutkittu, että jopa 60–80 % tyytyväisistä asiakkaista 

vaihtaa tyytyväisyydestä huolimatta kuitenkin toiseen yritykseen 

(Reichheld et al. 2006). Suosittelumarkkinoinnin edistäminen ja 

hyödyntäminen on viime aikoina noussut enemmän esiin johtuen 

muuttuneesta toiminta- ja viestintäympäristöstä. Tietotekniikan 

lisääntyminen ja sosiaalinen media ovat muuttaneet toimintatapojamme.  

Asiakastyytyväisyyden ja asiakaskohtaamisten laadun parantaminen on 

osa kohdeyrityksen strategista painopistettä. Tämän vuoksi 

asiakastyytyväisyyden tutkiminen tuntui ajankohtaiselta ja 

mielenkiintoiselta aiheelta. Suurien muutosten jälkeen yrityksellä on tarve 

yhtenäistää toimintaa, muokata toiminta-ajatusta niin, että asiakkaiden 

odotukset kohtaavat palvelun tason.  
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Myös vakuutusala palveluna poikkeaa tyypillisestä mittauskohteesta 

toimintatavoiltaan. Normaalissa palvelusuhteessa asiakas ostaa ja käyttää 

palvelun heti. Vakuutusalan erityispiirteenä on, että osto ja käyttö ajoittuvat 

eri aikoihin. Myös osto tapahtuu suhteellisen harvoin ja tuotteiden 

ominaisuudet ovat saattaneet siinä välissä muuttua. Alalla ongelmia 

syntyy usein korvaustilanteissa, sillä asiakkailla on puutteelliset ja 

vaihtelevat tiedot vakuutusturvan sisällöstä.  

 

Vakuutusalaa ei ole tutkittu yhtä paljon kuin muita palvelualoja.  Joitakin 

pro gradu tutkielmia on alalta tehty, mutta tutkimukset ovat vaikeasti 

yleistettävissä. Jokaisen yrityksen tulee tuntea sen omat asiakkaat, näiden 

tyytyväisyys ja kehittää toimintaa sen kannalta. Myös tässä tutkimuksessa 

olennaista on saada tietoa yrityksen omista asiakkaista ja näiden 

tyytyväisyyteen ja suosittelukäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tässä tutkimuksessa pääongelmaan haetaan vastausta alaongelmien 

avulla, joista ensimmäinen pohjautuu tutkimuksen teoriaosuuteen. 

Alakysymyksen avulla tutkitaan asiakastyytyväisyyden vaikutusta 

suosittelukäyttäytymiseen. Sen avulla pyritään valitsemaan tähän 

tutkimukseen oleelliset tekijät, joiden ilmenemistä tutkitaan. Toinen 

alaongelma liittyy empiria osuuteen ja vertailee tyytyväisten sekä 

tyytymättömien asiakkaiden aikomusta suositella palvelua. Näiden 

alakysymysten avulla pyritään hakemaan kattava vastaus pääongelmaan.  
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Tutkimuskysymysten yhteenveto on esitetty alla:  

 Mitkä tekijät vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen/tyytymättömyyteen 

vakuutusalalla?  

 Miten teoreettisesti asiakastyytyväisyys vaikuttaa 

suosittelukäyttäytymiseen? 

 Miten asiakastyytyväisyys tai tyytymättömyys vaikuttaa asiakkaiden 

aikomukseen suositella palvelua kohdeyrityksessä?  

 

Tutkimus rajataan käsittelemään asiakkaan suosittelukäyttäytymistä ja 

siihen mahdollisesti vaikuttavia tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä teorian 

ja empirian kautta. Tutkimuksessa keskitytään alueellisen vakuutusyhtiön 

henkilöasiakasliiketoimintaan ja siihen liittyvään asiakasrajapintaan 

toimistoverkostossa ja puhelinasioinnissa. On relevanttia jättää pois 

muiden kanavien kautta tulevat asiakasyhteydenotot. Rajaus johtuu 

erilaisista toimintatavoista ja maantieteellisistä etäisyyksistä. Asiakas voi 

hoitaa asioitaan monen kanavan kautta, mutta tässä tutkimuksessa 

keskitytään alueelliseen palvelukanavaan.  

 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimuksen teoreettisen osan muodostaa asiakastyytyväisyyttä, palvelua 

ja suosittelukäyttäytymistä käsittelevä kirjallisuus. Tässä työssä tutkitaan 

asiakastyytyväisyyttä ja sen vaikutusta suosittelukäyttäytymiseen. 

Empiirisenä aineistona on primaariaineisto, joka on kerätty asiakkailta 

syys-lokakuussa 2014 sähköisen kyselyn avulla. Aineiston avulla 

kuvaillaan ja kartoitetaan kohdeilmiön eli asiakastyytyväisyyden ja 
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suosittelukäyttäytymisen kannalta merkityksellisiä asioita. Tutkimuksen 

metodologia on luonteeltaan laadullinen.  

Seuraavassa avataan teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisimmat 

käsitteet. Nämä käsitteet ovat asiakas ja asiakaspalvelu, asiakaskokemus 

ja palaute sekä suosittelukäyttäytyminen.  

 

Asiakas 

Asiakas on tuotteiden ja palveluiden hyödyntäjä, joka voi olla kuluttaja tai 

toinen yritys. Asiakassuhde voi olla pitkä tai lyhyt. (Laamanen et al. 2009, 

99) Tässä tutkielmassa tutkitaan kuluttaja-yritys välistä asiakasta.  

 

Asiakaspalvelu 

Palvelu on teko, toiminta tai suoritus, jossa asiakkaalle tarjotaan jotain 

aineetonta ja jonka tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat 

samanaikaisesti. Palvelu tuottaa asiakkaalle myös lisäarvoa kuten 

helppoutta tai mukavuutta. (Zeithaml et al. 1996) Tässä tutkimuksessa 

asiakaspalvelun voidaan sanoa olevan vuorovaikutustapahtuma 

asiakkaan ja palveluhenkilön välillä eli henkilökohtainen palvelu.  

 

Asiakaskokemus  

Yksittäisen asiakkaan kohtaamisessa syntynyt tunnetila, joka voi olla 

positiivinen, negatiivinen tai neutraali. Tämä vaikuttaa päätöksentekoon, 

jonka asiakas tekee tuotteiden hankinnasta ja käytöstä. (Laamanen et al. 

2009, 100) Löytänä (et al. 2011, 11) määrittelee sen seuraavasti: 

”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden 

summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa”. Tässä 
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tutkimuksessa tutkitaan tyytymättömyyteen ja tyytyväisyyteen vaikuttaneita 

tekijöitä.  

 

Asiakaspalaute 

Palautteella kartoitetaan asiakkaan kokemuksia ja mielipiteitä palveluista 

tai tuotteista. Se voi olla spontaani kiitos tai moite tai saatu esimerkiksi 

asiakaspalautekyselyn kautta. (Laamanen et al. 2009, 104; Arantola 2006, 

151)  Tämän tutkimuksen asiakaspalautteet on kerätty sähköisen kyselyn 

avulla.  

 

Suosittelukäyttäytyminen  

Asiakkaat kertovat kokemuksistaan ja viesti toiminnasta kulkee näin 

eteenpäin ilmaiseksi ja tehokkaasti. Tuttavan suosittelua pidetään 

luotettavampana kuin mainosta. (Korkeamäki et al. 2002, 101) Voidaankin 

sanoa, että asiakkaan todennäköisyys suositella palvelua kuvastaa 

vahvasti asiakasuskollisuutta. Suosittelijat ovat useimmiten itse uskollisia 

ja tyytyväisiä asiakkaita. (Reichheld 2003) Tämä tutkimus pohjautuu 

asiakkaan todennäköisyyteen suositella palvelua ystävälle.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta ja niiden alaluvuista. Tutkimus 

alkaa johdannolla, jossa esitellään tutkimuksen tausta, tavoitteet, 

tutkimuskysymykset, rajaukset sekä tutkimuksen rakenne. Kappale kaksi 

käsittelee teoriaa palvelusta ja sen laadusta sekä suhteesta 

asiakastyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen sekä 

suosittelukäyttäytymiseen. Luku koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja siinä 

käy ilmi tutkimuksen viitekehys. Kolmannessa luvussa esitellään 
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tutkimusaineisto ja menetelmät. Luvussa käydään läpi toimialaa ja 

kohdeyritystä sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Neljäs luku 

keskittyy empiirisen aineiston tuloksiin.  Viidennessä pohditaan 

tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymysten kautta sekä käydään läpi 

kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet. Kuudennessa luvussa 

esitetään johtopäätökset tutkimuksesta.  

 

 

Kuvio 1.  Tutkimuksen rakenne 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tämä luku sisältää kirjallisuuskatsauksen, jonka perusteella syntyy 

tutkimuksen viitekehys. Luvussa käsitellään palvelua, asiakkaiden 

odotuksia, asiakastyytyväisyyttä ja asiakastyytymättömyyttä sekä 

suosittelukäyttäytymistä. Kappaleen lopuksi on koottu tärkeimmät asiat 

yhteen ja muodostettu tutkimuksen viitekehys.  

Palvelusektori on merkittä roolissa nyky-yhteiskunnassa. Palvelujen osuus 

bruttokansantuotteesta on kehittyneissä maissa yli seitsemänkymmentä 

prosenttia (Valtioneuvoston kanslia 2009). Palvelusektorilla on myös 

Suomen taloudessa tärkeä rooli, sillä kaksi kolmasosaa BKT:n arvosta on 

palveluja (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 52). Palveluiden markkinointia 

ja johtamista käsitelevää kirjallisuutta on tullut koko ajan lisää. Myös 

asiakastyytyväisyys, asiakaskeskeisyys ja asiakasuskollisuus ovat olleet 

suosittuja aiheita palvelukirjallisuudessa ja tutkimuksissa. Käynnissä oleva 

teknologinen kehitys on osaltaan vaikuttanut kovaan kilpailuun aloilla, 

jossa erottautuminen muista toimijoista tapahtuu palvelukokemuksen 

kautta. Aiheen ajankohtaisuuden ja luonteen vuosi onkin selvää, että 

palveluihin liittyvä tutkimus on voimakkaasti lisääntynyt.   

 

2.1 Palvelu kuluttaja-yritys -suhteessa 

Palvelu ei ole yksiselitteinen ilmiö. Tyypillisiä piirteitä ovat aineettomuus, 

erottamattomuus ja vaihtelevuus (Zeithaml et al. 1990; Grönroos 2000).  

Palvelu määritellään ainutkertaisena tapahtumana, johon osallistuu useita 

ihmisiä (Lämsä et al. 2005, 18–19). Tämän seurauksena palvelut ovat 

vaihtelevia ja asiakkaan nähdään olevan itse osana tapahtumia. 

Palvelussa myös tuotanto ja kulutus tapahtuvat samanaikaisesti (Lämsä et 
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al. 2005, 18–19). Myös Grönroos (2010, 79) määrittelee kolme 

samankaltaista ja yleisluontoista peruspiirrettä palvelulle:  

 

1. Palvelu on toimintojen sarja, prosessi 

2. Palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuu osittain 

samanaikaisesti  

3. Asiakas osallistuu osittain tuotantoprosessiin 

 

Yhteisenä piirteenä eri määritelmille voidaan sanoa, että kyse on 

vuorovaikutustilanteesta, jonka ydinarvo (Grönroos 2000, 53) on ostajan ja 

myyjän välisessä vuorovaikutuksessa. On huomattu, että palvelun 

merkitys yrityksen menestystekijänä on lisääntynyt, sillä tuotteet ja hinnat 

muistuttavat yhä enemmän toisiaan (Lämsä et al. 2005, 20; Grönroos 

2010, 88; Leppänen 2007, 132). Leppänen (2007, 132) tuo esiin myös 

taloudellisen puolen, sillä palvelukokonaisuudella voidaan erottautua 

kilpailijoista ilman, että tarvitsee kilpailla hinnalla.  

Itse asiakaskokemus koostuu useista elementeistä; siihen liittyy 

kohtaamiset, mielikuvat ja tunteet, jonka asiakas muodostaa yrityksen 

toiminnasta (Löytänä et al. 2011, 11).  Palvelun laatu on hyvä, jos se 

vastaa asiakkaan odotuksia ja kokemuksia (Grönroos 2010, 10; Leppänen 

2007, 135). Tämän lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat yrityskuva, toiminnan 

laatu ja fyysinen laatu (Leppänen 2007, 135–136; Grönroos 2010, 105). 

Ylikoski (1999, 118) painottaa asiakkaan asemaa laadun tulkitsijana.  

Hänen mukaan laatu on tavallaan asiakkaan asenne organisaatiota ja sen 

tarjoamia tuotteita kohtaan. Alla oleva kuvio (Kuvio 1) yhdistää koettuun 

palvelun laatuun vaikuttavat tekijät.   
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Kuvio 2. Koettuun palvelun laatuun vaikuttavat tekijät (mukailtu Grönroos 

2010, 105)  

 

Palvelun laatu koetaan kahdella ulottuvuudella: toiminnallisella ja 

teknisellä (Grönroos 2010, 104; Lehtinen et al. 1991, 291–293). 

Voidaankin sanoa, että teknisiltä ratkaisulta yritykset ovat yhä enemmän 

samalla tasolla, sillä ratkaisujen nopea kopioiminen on nykytekniikalla 

mahdollista. Toiminnallisella puolella voidaan luoda asiakkaalle arvoa ja 

luoda samalla yritykselle kilpailuetu. Kyse on siitä, miten palveluprosessi ja 

sen laatu erottuu kilpailijoista (Grönroos 2010, 104).  

Koettuun palvelun kokonaislaatuun vaikuttavat myös yrityskuva eli imago 

sekä asiakkaan odotukset ja kokemukset. Imago toimii suodattimena ja 

sallii pienien virheiden esiintymisen palvelutilanteessa. Odotettuun laatuun 

Odotukset Kokemukset 

Yrityskuva 

Fyysinen laatu  

 

Toiminnan laatu 

Koettu laatu 
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vaikuttavat mm. markkinointiviestintä ja asiakkaiden tarpeet.  Yritysten on 

oltava tarkkoina sen suhteen, etteivät luo liian suuria odotuksia, joita ei 

pysty täyttämään. Esimerkiksi ylisanoin mainostettu palvelu luo korkean 

odotus arvon ja odotetun ja koetun laadun välille syntyy kuilu. 

Kokonaislaatu muodostuu odotetun ja koetun palvelun laadun välisestä 

suhteesta. (Grönroos 2010, 105–106) Myös Lecklin (2006, 91) kirjoittaa, 

että laatumielikuvan osalta on syytä olla tarkkana. Matalan laatumielikuvan 

yritys täyttää kyllä odotukset, mutta kiinnostus yritystä kohtaan voi olla 

tuolloin vähäisempi. Turvallisempaan on valita riittävä mielikuvastrategia 

asiakkaiden houkuttelemiseksi ja tämän jälkeen täytettävä tai ylitettävä se.  

Hyväksyttävän palvelualueen muodostumisessa vaikuttaa se, onko asia 

asiakkaalle tärkeä vai vähäpätöinen. Tärkeiden asioiden osalta odotustaso 

on korkea ja hyväksyttävän palvelun alue kapeahko. Suurempi sietokyky 

ja joustavuus löytyvät puolestaan vähemmän tärkeiden asioiden kohdalla. 

Tuolloin myös hyväksyttävän palvelun alue suurenee. (Zeithaml et al. 

1996, 81) Palvelun laadun ollessa hyväksyttävän palvelun alueella asiakas 

on täytyväinen ja laadun ylittäessä hyväksyttävän alueen rajan, asiakas 

yllättyy positiivisesti. Tätä on havainnollistettu seuraavassa kuviossa 

(Kuvio 3). On kuitenkin otettava huomioon, että myös tilannetekijät 

vaikuttavat asioiden sen hetkiseen tärkeyteen. Kiireiselle ihmiselle 

jonottaminen voi aiheuttaa negatiivisen tuntemuksen, vaikka palvelu 

muutoin olisi halutun tasoista. Eri asiakkailla odotustasot ovat hyvin 

erilaiset ja tämä aiheuttaa laadun määrittämisen kannalta hankaluutta.  
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Vähemmän tärkeät asiat

Hyväksyttävä 

palvelu

Hyväksyttävä 

palvelu

Odotusten taso

Tärkeät asiat

Haluttu Palvelu

Haluttu palvelu

Riittävä palvelu

Riittävä palvelu

 

Kuvio 3. Hyväksyttävän palvelualueen muodostuminen (mukailtu Berry, 

Parasuraman and Zeithaml 1991, 60)  

 

Asiakaskohtaamiset asiakaspalvelussa ja myynnissä ovat vain osa 

asiakaskokemusta. Huomioon on otettava kaikki yrityksen osa-alueet, sillä 

muut toiminnot vaikuttavat näihin asiakaskohtaamisiin suuresti.  

Esimerkiksi tuotannon heikkous tai järjestelmien toimimattomuus 

aiheuttavat suuria haasteita asiakaspalveluun. (Löytänä et al. 2011,14–

15).   

Koska palvelu on ainutkertaista, on laatutaso sen vuoksi vaikea määrittää 

(Lämsä et al. 2005, 19). Laadukas palvelukokemus vastaa asiakkaan 

odotuksia tai ylittää sen (Lämsä et al. 2005, 49). Grönroos (2010, 100) 

käyttääkin alan kirjallisuuden yleistä toteamaa ”laatu on mitä tahansa, mitä 

asiakkaat kokevat sen olevan” ja jatkaa itse toisaalla, että ”tärkeää on 

laatu sellaisena kuin asiakas sen kokee”. Palvelun laatu on subjektiivinen 

asia ja asiakkaat päättävät laadusta ja laatukriteereistä (Leppänen 2007, 
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135). Yrityksen kannalta laatu on asiakkaan tarpeiden täyttämistä 

mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Laatuajattelun 

lähtökohtana ovat asiakkaat; laatua verrataan ja mitataan heidän 

tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin. (Lecklin 2006,18) 

Tunnetuin ja eniten käytetty määritelmä palvelun laatu ulottuvuuksista 

lienee Parasuraman, Zeithamlin ja Berryn tutkimukseen pohjautuva 

yhteenveto. Heidän (Parasuraman et al 1985, 49) mukaan koettuun 

palvelun laatuun vaikuttavat kymmenen tekijää ovat luotettavuus, 

palveluhalukkuus ja reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus, 

kohteliaisuus, viestintä, uskottavuus, turvallisuus, asiakkaan 

ymmärtäminen ja tunteminen sekä fyysinen ympäristö. Taulukossa 1 on 

esitetty 10 laadun ulottuvuutta ja selitteet niille. 

Myöhemmin (1988) ulottuvuudet karsittiin viiteen tekijään, jotka ovat 

luotettavuus, palveluhalukkuus, fyysinen ympäristö, palveluvarmuus ja 

empaattisuus (Taulukko 1). Nämä viisi ulottuvuutta pitävät sisällään 

alkuperäiset kymmenen tekijää. (Zeithaml et al. 1990; Grönroos 2010, 

116)  
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Taulukko 1. Palvelun laatuun vaikuttavat tekijät (Parasuraman et al. 

1988,49)  

5 laadun  
ulottuvuutta 

10 laadun 
ulottuvuutta 

Selite 

Luotettavuus Luotettavuus suorituksen johdonmukaisuus 
ja luotettavuus 

Palveluhalukkuus Palveluhalukkuus halu ja valmius palvella, 
palvelun nopeus 

Fyysinen 
ympäristö  

Fyysinen 
ympäristö 

tilat, henkilöstön olemus, 
apuvälineet, koneet 

Palveluvarmuus Kohteliaisuus 
 
 
 
Pätevyys 
 
 
Uskottavuus 
 
 
Turvallisuus 

kontaktihenkilön käytös, 
asenne, huomaavaisuus ja 
ystävällisyys 
 
tarvittavien tietojen ja taitojen 
hallinta 
 
luotettavuus, rehellisyys, 
asiakkaan etujen ajaminen 
 
ei vaaroja, riskejä ja 
epäilyksiä 

Empaattisuus Asiakkaan 
ymmärtäminen ja 
tunteminen 
 
Saavutettavuus 

 
Viestintä 

aito pyrkimys ymmärtää 
asiakkaan tarpeet 
 
 
yhteydenoton mahdollisuus ja 
helppous 
 
puhuminen ymmärtävästi ja 
kuunteleminen 

 

Grönroos (2010, 121–122) yhdistää tekijöitä hyväksi havaitun palvelun 

laadun tutkimuksista ja pohdinnoista ohjenuoraksi, mutta korostaa, ettei 

luettelo ole tyhjentävä. Myös ala ja asiakas vaikuttavat eri tekijöiden 

tärkeyteen. Grönroosin seitsemän palvelun laadun ulottuvuutta ovat: 

ammattitaito, asenne ja käyttäytyminen, lähestyttävyys ja joustavuus, 

luotettavuus, normalisointi, palvelumaisema, maine ja uskottavuus. 

Taulukossa 2 on koottu nämä kriteerit ja niiden selitykset.  
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Taulukko 2. Laadukkaaksi koetun palvelun kriteerit Grönroosin mukaan 

(mukailtu Grönroos 2010, 122)  

7 palvelun 
laadun 
ulottuvuutta 

Selite Kriteeri 
liittyy 

Ammattitaito Palveluntarjoajalla tiedot ja taidot, 
järjestelmät ja resurssit, joita tarvitaan 
ongelman ammattitaitoiseen 
ratkaisuun 

Lopputuloks
een  

Asenne ja 
käyttäytyminen 

Asiakaspalvelijat kiinnittävät 
asiakkaisiin huomiota ja ratkaisevat 
ongelmat ystävällisesti ja spontaanisti 

Prosessiin 

Lähestyttävyys ja 
joustavuus 

Sijainti, aukioloajat, työntekijät, 
järjestelmät helpottavat palvelun 
saantia ja yritys on valmis 
sopeutumaan asiakkaan vaatimuksiin 
ja toiveisiin joustavasti 

Prosessiin 

Luotettavuus Asiakkaat voivat luottaa 
palveluntarjoajan lupauksiin ja 
asiakkaan etujen mukaiseen 
toimintaan 

Prosessiin 

Normalisointi Virheen tai odottamattoman 
tapahtuessa palveluntarjoaja pitää 
tilanteen hallinnassa ja etsii 
hyväksyttävän ratkaisun 

Prosessiin 

Palvelumaisema Ympäristö tekijät tukevat myönteistä 
kokemusta 

Prosessiin 

Maine ja 
uskottavuus 

Palveluntarjoajan toimiin voi luottaa, 
rahoilleen saa vastinetta, asiakas voi 
hyväksyä suorituskriteerit ja arvot 

Imagoon 

 

Grönroosin (2010, 122–123) mukaan hinnan merkitys laatuyhteyksissä ei 

ole selvä. Joissakin tilanteissa hinta on laatukriteeri, sillä korkeampi hinta 

saatetaan rinnastaa parempaan laatuun. Tällaisia tilanteita saattaa olla, 

kun kyse on hyvin aineettomasta palvelusta kuten asiantuntijapalvelusta. 

Myös Ylikoski (1999, 258) kirjoittaa hinnan psykologisesta merkityksestä 

palvelualoilla; palvelujen ostamisen epävarmuuden vuoksi, kuluttaja 

käyttää hintaa laatuvihjeenä. Hinta merkitsee asiakkaalle rahan menoa ja 

vastineeksi hän saa jotain, jolla on arvoa.  
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Palvelun laadun kokemiseen liittyvät tutkimukset perustuvat usein 

odotusten ja kokemusten välisiin eroihin ja laatuna pidetään näiden 

erotusta. Yhtenä tunnetuimmista palvelun laadun tutkimusmenetelmistä 

pidetään SERVQUAL-menetelmää, jonka kehittäjinä olivat Parasuraman, 

Berry ja Zeithaml (1988). Tutkimuksessa laadun kokemisen 

perusnäkökohtina pidetään aiemmin mainittuja (Taulukko1) palvelun 

laadun viittä ulottuvuutta, jotka olivat luotettavuus, palveluhalukkuus, 

fyysinen ympäristö, palveluvarmuus ja empaattisuus. Näitä viittä osa-

aluetta kuvataan 22 attribuutilla ja vastaajat vastaavat, mitä he odottivat 

palvelulta ja, millaiseksi sen kokivat. Asteikkona on seitsemän kohdan 

asteikko ja ääripäinä ovat: olen täysin samaa mieltä ja olen täysin eri 

mieltä. Kokonaislaatua kuvaava tulos lasketaan attribuuttien odotusten ja 

kokemusten välisten poikkeaminen perusteella. (Grönroos 2010, 116)   

Toinen Parasuraman, Berryn ja Zeithamlin mittari on palvelun laadun 

johtamiseen käytetty kuiluanalyysimalli (1985;1998).  Malli esittää palvelun 

laadun syntymisen, asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisen ja 

palvelutuotantoprosessin yrityksen näkökulmasta. Palvelun laadun kuilut 

ovat pääsyy, miksi palvelukokemus ei vastaa odotuksia. Ensimmäiset 

neljä kuilua liittyvät palvelun tuottaja sisäisiin tekijöihin ja viides kuilu 

asiakkaaseen.  (Zeithaml et al. 1990, 35–36; Grönroos 2010, 143) 

Grönroos kirjoittaa asiakkaan kokemasta toiminnallisen ja teknisen laadun 

osatekijöistä. Palvelun laadun suunnittelussa ja analysoinnissa käytetään 

hyväksi kuiluanalyysimallin osoittamia osa-alueita ja mahdolliset 

laatuongelmien lähteet voidaan näin löytää. Kuilut johtuvat 

laadunjohtamisprosessin epäjohdonmukaisuuksista. (Grönroos 2010, 143) 
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Kuvio 4. Palvelun laadun kuiluanalyysimalli (mukailtu Zeithaml et al. 1988)  

 

Kuviossa 4 on esitetty kuiluanalyysimalli ja sen perusrakenteen osien 

väliset poikkeamat eli laatukuilut. Näitä ovat:  

1. Johdon näkemyksen kuilu 

2. Laatuvaatimusten kuilu 

3. Palvelun toimituksen kuilu 

4. Markkinointiviestinnän kuilu 

5. Koetun palvelun laadun kuilu 
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Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi eri kuiluja Grönroosin (2010, 144–149) 

mukaan. Mallin yläosa liittyy asiakkaaseen ja alaosa yritykseen. Kuiluista 

ensimmäinen on asiakkaan odotusten ja johdon näkemyksen välillä. Syitä 

kuilun syntymiselle voivat olla esimerkiksi seuraavat: johto näkee 

laatuodotukset puutteellisena eli ei ole tiennyt tai tiedostanut 

palvelukilpailun vaatimuksia, markkinatutkimuksista, asiakkaan 

odotuksista tai kysyntäanalyyseistä on epätarkkaa tietoa.  

Toinen kuilu on johdon näkemysten ja laatuvaatimusten välillä. Syitä tähän 

voivat olla suunnitteluvirheet ja riittämättömyys tai huono johto, 

tavoiteasettelun puutteellisuus tai ylimmän johdon tuen puute. Liian 

jäykkää tavoitteiden asettamista tai suunnitteluprosessia tärkeämpää on 

johdon ja palvelun toimittajien sitoutuminen palvelun laatuun.  

Kolmas kuilu on laatuvaatimusten ja palvelun tuottamisen välillä. Kuilun 

syitä ovat mm. monimutkaiset ja jäykät vaatimukset, vaatimukset eivät 

vastaa yrityskulttuuria, huono palveluoperaation johtaminen, sisäisen 

markkinoinnin puute ja tekniikan tai järjestelmien puutteellisuus.  

Neljäntenä kuiluna on viestinnän ja palvelun tuottamisen välinen 

poikkeama. Tässä kuilussa markkinointiviestinnän lupaukset ei kohtaa 

palvelun laatua. Syinä tähän ovat esimerkiksi markkinointiviestinnän 

suunnittelu, vaatimusten noudattamatta jättäminen tai taipumus luvata 

liikoja.  

Viides kuilu on odotetun ja koetun palvelun laadun välillä. Seurauksina voi 

syntyä laatuongelmia, kielteinen suusanallista viestintää tai kielteistä 

vaikutusta yrityksen imagoon. Tämä kuilu voi olla myös myönteinen.  
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2.2 Asiakastyytyväisyys ja -tyytymättömyys 

Asiakastyytyväisyys on vaikea käsite hahmottaa ja sen seurauksena on 

kehitelty erilaisia malleja, koulukuntia ja teorioita (Grönlund et al. 2000, 

13). Tunnettuja asiakastyytyväisyyden tutkijoita ovat Leonard Berry, A. 

Parasuraman sekä Valarie Zeithaml, tutkijoista myös Mary Jo Bitner, C. H. 

Lovelock, R. Bolton ja J. Drew sekä J. Cronin ja S. Brady ovat saaneet 

paljon huomiota. Suomalaisista tutkijoista tunnetuimpia ovat Christian 

Grönroos sekä Jarmo R. Lehtinen. 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan yleensä tarkkailemalla markkinaosuutta ja 

tekemällä asiakastyytyväisyyskyselyjä (Grönroos 2010, 346). Asiakkaiden 

kasvaneet odotukset ja kilpailutilanne ovat johtaneet voimakkaisiin 

kamppailuihin asiakkuuksista. Sen seurauksena yritykset ovat pyrkineet 

ymmärtämään asiakkaitaan ja näiden tarpeita paremmin sekä teettävät 

tutkimuksia asiakastyytyväisyydestä.  

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi asiakassuhteen määritelmää ja 

merkitystä. Seuraavana käydään läpi hyvän palvelun piirteitä sekä 

asiakaspalvelun ja laadun suhdetta. Lopuksi mietitään 

asiakasuskollisuutta ja suosittelukäyttäytymistä.  

Asiakas on tuotteen tilaaja; hän pyytää tarjouksen, tekee tilauksen ja 

maksaa laskun. Asiakas vertaa yrityksen myyntilupauksia omiin tarpeisiin 

ja tekee ostopäätöksen varojen ja tuotteesta saatavan hyödyn perusteella. 

(Lecklin 2006, 79–84) Grönroos (2010, 63 ja 317–318) erottelee 

asiakkaan vaihtokeskeisessä markkinoinnissa asiakkaaksi, kun hän on 

myynnin- tai markkinoinnin kohteena. Tämä on perinteisen 

markkinointinäkemyksen mukaista kertamyyntimarkkinointia, jossa 

tavoitteena on saada asiakkaita. Heikkona puolena voidaan pitää 

asiakkaan alhaista sitoutumista. Suhdemarkkinoinnissa puolestaan 
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hyödykkeiden vaihtoa tapahtuu aika ajoin, mutta asiakassuhde on 

voimassa jatkuvasti. Tällöin yritys voi saada osuuden asiakkaan 

ostovoimasta tai parhaimmillaan kasvattamalla luottamusta ja 

tunnesidettä, yritys voi saada asiakkaan asioimaan jatkuvasti.  

Termin asiakas voidaan myös katsoa koskevan kaikkia potentiaalisia 

asiakkaita, joilla on tarve tai kiinnostus yrityksen tuotteita kohtaan. 

Pitkäaikaista asiakkaaseen liittyvää suhdetta kutsutaan puolestaan 

asiakkuudeksi. (Laamanen et al. 2009, 99–100;  Arantola 2006, 28–29). 

Yritysten on syytä pyrkiä asiakkuuksiin, sillä tiedetään, että uuden 

asiakkaan hankinta on paljon kalliimpaa, kuin saada tyytyväinen asiakas 

ostamaan uudelleen (Grönroos 2010, 348). Pidempiaikaisessa 

asiakassuhteessa asiakkaat tuntevat yrityksen toimintatavat ja tuotteet 

sekä yrityksellä kertyy tietoa asiakkaasta ja tarpeista. Myös nämä 

alentavat asiakkaaseen liittyviä kustannuksia.  

Kuten aiemmin palvelun yhteydessä käytiin läpi asiakas vertaa odotuksia 

saamiinsa kokemuksiin. Voidaankin sanoa, että odotukset muodostavat 

peilin, johon asiakas vertaa palvelukokemustaan (Ylikoski 1999, 120). 

Asiakastyytyväisyyden perusajatus on, että tarpeiden ja odotusten 

täyttämisestä seuraa tyytyväisyyttä ja tyytyväinen asiakas ostaa enemmän 

sekä kertoo muille kokemuksestaan. Tyytymättömyyttä puolestaan 

aiheuttaa se, että odotukset eivät täyty. (Laamanen et al. 2009, 133–134; 

Armstrong et al. 2009, 17) Samanlaista määrittelyä käytettiin myös laadun 

kokemisen yhteydessä.  

Palvelun laadusta kertovassa kappaleessa mainittiin myös, että asiakkaan 

palveluodotukset jakaantuvat haluttuun tasoon ja riittävään tasoon ja 

niiden väliin jäävään hyväksyttävään tasoon (Berry et al. 1991, 58; 

Zeithaml et al. 1996).  Grönroos (1990, 83 - 84; 2000, 98 - 99) jakaa 

palveluodotukset neljään eri tasoon, joita ovat: huono laatu, hyväksyttävä 

laatu, hyvä laatu ja liian hyvä laatu. Lecklin puolestaan (2006, 92–93) 
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liittää odotukset ja asiakastyytyväisyyden; omien lupausten ja asiakkaiden 

odotusten täyttäminen tai ylittäminen johtaa asiakastyytyväisyyteen. Hän 

jatkaa, kuinka odotusarvoihin vaikutetaan mielikuvien avulla. Hyvin korkea 

mielikuva asettaa toiminnalle paineita ja laatuaukko syntyy, jos odotukset 

eivät täyty. Tämä johtaa kirjoittajan mukaan myös asiakastyytyväisyyden 

laskuun. Matalan laatumielikuva yritys täyttää kyllä odotukset, mutta se 

saattaa johtaa vähäiseen kiinnostukseen yritystä kohtaan. Voidaankin 

sanoa, että on tärkeää käyttää riittävää mielikuvastrategiaa asiakkaiden 

houkuttelemiseksi ja yhdistää tähän asiakasodotukset täyttävä ja ylittävä 

toiminnan laatu. Tällä toimintatavalla varmistetaan hyvä palvelu ja 

asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyttä pidetään myös suorituskyvyn 

indikaattorina eli se ennakoi myynnin kehitystä (Lecklin 2006, 105). 

Kuten huomattu termejä tyytyväisyys ja laatu käytetään usein toistensa 

synonyymeina, mutta tässä tutkimuksessa katsotaan palvelun laadun 

olevan vain yksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä (Ylikoski 

1999, 149). Asiakastyytyväisyyteen kuuluu myös muita 

palvelukokemukseen liittyviä asioita ja käsite on siten laajempi käsite kuin 

laatu. Alla oleva kuvio (Kuvio 4) kokoaa asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia 

tekijöitä.  
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Kuvio 5. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät (muokattu Zeithaml et 

al. 1996,123)  

 

Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden välisestä erosta ja siitä kumpi on 

seuraus, on kiistelty. Yleisesti ajatellaan, että palvelun laatu tulee ensin ja 

sen jälkeen asiakas päättää onko hän tyytyväinen vai tyytymätön siihen. 

Suomalaisista tutkijoista esimerkiksi Grönroos (2010,121) on vahvasti sitä 

mieltä, että kuluttaja havaitsee ensin palvelun ulottuvuuksien laadun ja 

tyytyväisyys tai tyytymättömyys tulee sen jälkeen.  
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Taulukko 3. Asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun suhde 

Tutkijat Tulos 

Kaufman ja Zahn 1993 Tyytyväisyys perustuu havaittuun palvelun 

laatuun 

Cron ja Taylor 1992 Palvelun laatu tulee ennen tyytyväisyyttä. 

asiakastyytyväisyys vaikuttaa ostopäätökseen 

Sureshcandar et al 

2002 

Palvelu saa aikaan tyytyväisyyttä 

Grönroos 2010  Palvelun laatu saa aikaan tyytyväisyyttä 

Asiakastyytyväisyys nähdään kuluttajan tarpeiden, halujen ja tavoitteiden 

täyttämisenä (Oliver 1997, 8). Kuten aiemmin kirjoitettiin, odotuksilla on 

tärkeä rooli ja ne vaikuttavat osaltaan koettuun palvelun laatuun. 

Tyytyväisyys varmistetaan tarjoamalla odotusten mukaista palvelua 

(Lämsä et al. 2005, 51; Lecklin 2006, 92–93).  

Tässä tutkimuksessa päädytään siihen, että asiakastyytyväisyys syntyy 

koetusta palvelun laadusta. Asiakastyytyväisyys johtaa kanta-

asiakkuutteen ja kokemusten välittämiseen eteenpäin (Leppänen 2007, 

137). Aiemmin tyytyväinen asiakas ei välttämättä muuta tyytyväisyyttään 

yhden huonon kokemuksen takia, jos kyse ei ole henkilökohtaisesti 

tärkeästä asiasta.  

Asiakastyytyväisyysmittauksissa ei voi keskittyä pelkästään tyytyväisten 

osuuteen. Asiakastyytymättömyyden selvittäminen antaa laadun 

kehittämiselle vähintään yhtä paljon kuin tyytyväisyydenkin. 

Asiakastyytymättömyys seuraa siitä, että vaatimukset eivät täyty 
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(Laamanen et al. 2009, 134).  Yrityksen kannalta riskiryhmää ovat 

lähtökuopissa olevat tyytymättömät asiakkaat, jotka äänestävät jaloillaan 

ja rahoillaan sekä kertovat negatiiviset kokemukset ympäristölle. 

Tyytymättömyyden syyt tulisi tunnistaa ja korjata ne kuntoon. 

Tyytymättömyyttä indikoi esimerkiksi asiakasvalitusten lukumäärä, 

hyvitysten osuus, palautusten määrä ja alennukset laadun perusteella. 

(Lecklin 2006, 113) 

Asiakasvalituksilla on suora vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja huonosti 

hoidettuna paha kello kauas kantaa. Näissä tilanteissa on huomioitava 

esimerkiksi käsittelyajan nopeus, analysoitava toimet, reagoitava ja 

annettava henkilökohtaista palautetta nopeasti. Valitus on myös nähtävä 

mahdollisuutena asiakassuhteen kehittämiseksi. Vahingon korvaamisella 

ja yllätyslahjalla voi ylittää odotukset ja lisätä tyytyväisyyttä. (Lecklin 2006, 

104) Myös Arantolan (2003, 34) mukaan ”negatiivisten kriittisten 

tilanteiden hyvä hoitaminen voi jopa vahvistaa asiakkuutta”.  

 

2.3 Asiakasuskollisuus ja suosittelukäyttäytyminen 

Asiakasuskollisuus voidaan määritellä pysyvänä halukkuutena ostaa 

yrityksen tuotteita ja palveluita (Laamanen et al. 2009, 133; Lämsä et al. 

2002, 70). Arantola (2003, 26) kirjoittaa asiakasuskollisuuden määrittelyn 

vaikeudesta ja kiteyttää määritelmän seuraavasti: ”asiakasuskollisuus 

tarkoittaa yleensä jotain määrää uudelleen ostamista samalta toimittajalta 

tietyn ajan kuluessa”. Termille ei siis ole yhteistä määritelmää, jota kaikki 

käyttäisivät.     

Asiakasuskollisuutta on tarkasteltu ainakin kahdesta eri näkökulmasta. 

Näkökulmien (Lämsä et al 2005, 69) mukaan asiakasuskollisuus on: 
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 käyttäytymistä eli jonkin palvelun säännöllinen ostaminen ja 

käyttäminen ovat merkki uskollisuudesta 

 tunneperäistä sitoutumista eli pitää palvelusta tai se on mieleinen  

 

Voidaankin sanoa, että käytökseen perustuvaa uskollisuutta on melko 

helppo mitata ja tulkita. Sitä vastoin asenteisiin perustuvaa 

asiakasuskollisuutta ei ole helppo tulkita. On vaikea arvioida asiakkaan 

merkkiuskollisuutta, todennäköisyyttä ja kestävyyttä eli sitä, kuinka 

tärkeänä asiakas pitää tuotetta itselleen, miten mieltynyt ja sitoutunut hän 

on tuotteeseen. (Jacoby 1971) Arantolan (2003, 38–42) mukaan 

uskollisuutta voidaan mitata eri tavoin; asiakaspysyvyyttä, 

ostokäyttäytymistä, asiakkuuden kestoa, uskollisuutta muuna 

käyttäytymisenä (suosittelu, tuttavaviestintä, valittaminen, 

asiakaspalautteen antaminen) asiakasosuudella, uskollisuutta asenteena 

ja uskollisuutta aikomuksena. Aikomuksista voidaan mitata 

suosittelemista, jolloin kuluttaja arvioi, mitä voisi kuvitella tekevänsä. Näillä 

aikomuksilla mitataan samalla mielipiteitä ja asenteita.  

Osa tutkimuksista osoittaa, että asiakastyytyväisyys ei välttämättä ole 

uskollisuuden tae (Grönroos 2010, 177; Arantola 2003, 35). On tutkittu, 

että joillain aloilla tyytyväisistä tai erittäin tyytyväisistä asiakkaista 75 % 

vaihtaa toimittajaa.  Poislähdön syynä ovat hintaerot, uudenlainen tarjous 

tai vaihteluhalukkuus. Toisaalta tyytymättömyys ei tarkoita, ettei voi olla 

uskollinen. Asiakkaalla voi olla negatiivinen asenne siihen, että tuote tai 

palvelu ei parane edes vaihtamalla.  (Storbacka et al. 1997, 102) Osa 

tutkimuksista kuitenkin osoittaa, että asiakastyytyväisyyden ja 

asiakasuskollisuuden välillä on yhteys.  Ylikosken (1999, 174) mukaan 

asiakasuskollisuuden edellytyksenä on asiakastyytyväisyys. Asiakas pysyy 

uskollisena saadessaan lisäarvoa verrattuna kilpailijoihin. Korkeamman 
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asiakastyytyväisyyden katsotaan johtavan kasvavaan 

asiakasuskollisuuteen. Myös Jonesin ja Sasserin (1995) tekemän 

tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden välinen 

suhde on olemassa. Vain täydellinen asiakastyytyväisyys johtaa 

pitkäaikaiseen asiakasuskollisuuteen sekä taloudelliseen menestymiseen. 

(Grönlund et al. 2000, 44) 

Valittaminen ja asiakaspalautteen antaminen ovat uskollisten asiakkaiden 

tunnusmerkkejä. Valitus tulee nähdä kehittämisen kannalta, sillä asiakas 

on huomannut vian ja ehdottaa tilanteen korjaamistapaa. Valituksen avulla 

asiakas saa perusteltu itselleen asiakkaana pysymistä. (Arantola 2003, 23 

ja 40) Asiakasuskollisuus myös vähentää asiakkaiden hintaherkkyyttä. 

Tuotteista ollaan valmiita maksamaan jopa hieman enemmän, jos 

vaihtaminen nähdään ylimääräisenä rasitteena ja asiakas on muuten 

tyytyväinen. (Arantola 2003, 23–24; Ylikoski 1999, 183 ) 

Tyytyväisten asiakkaiden nähdään kertovan tyytyväisyydestään ystävilleen 

ja tuttavilleen. Näin he luovat kiinnostusta uusille asiakkaille ja 

markkinoivat organisaatiota. (Ylikoski 1999, 183) Tällaisen suosittelun 

uskotaan olevan yrityksen tehokkain markkinointikeino ja tätä suosittelua 

hyödynnetään asiakastyytyväisyyttä tutkittaessa laajasti. Yksi tällainen 

mittaristo on Reichheldin kehittämä Net Promote Score (NPS). Reichheld 

(2003) uskoo, että asiakkaan todennäköisyys suositella palvelua kuvastaa 

vahvasti asiakasuskollisuutta. Uskolliset ovat niin tyytyväisiä, että 

suosittelisivat tuotetta tai palvelua ystäville.  

Reichheldin (2003) mukaan useimmat asiakastyytyväisyystutkimukset ovat 

pitkiä, monimutkaisia ja ei kovin käyttökelpoisia. Tutkijalta meni kaksi 

vuotta löytää kattava ja helppokäyttöinen asiakasuskollisuuden mittari.  

Hän päätyi siihen, että yhden kysymyksen avulla saadaan ymmärrys 

asiakkaan asenteesta ja toiminnasta yritystä kohtaan ja samalla se 
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korreloi kasvua.  Reichheld (2003) määrittelee uskollisuuden olevan vahva 

suhde toimittajaan, joka kohtelee asiakasta hyvin ja antaa asiakkaalle 

arvoa pitkällä aikavälillä. Näin ollen asiakasuskollisuus on siis muutakin 

kuin uudelleen ostoa. Uskollisuus vaikuttaa myös kannattavuuteen, sillä 

uskollisuus alentaa yrityksen asiakkaiden hankintakustannuksia. Uskolliset 

ostavat enemmän, ovat lojaaleja, tekevät suosituksia ja riskeeraavat oman 

maineensa suosittelulla (Ylikoski 1999, 183).  

Reichheldin asiakastyytyväisyyden mittaamisen mukaan asiakkaalta 

kysytään yksi kysymys ”Kuinka todennäköisesti suosittelisitte yritystä x 

ystävillenne asteikolla 0-10?” Tämän jälkeen asiakkaat luokitellaan 

kategorioihin suosittelutodennäköisyyden perusteella. Tutkija on havainnut 

kolme kategoriaa: Suosittelijat (arvosanat 9-10) suosittelee äärimmäisen 

todennäköisesti, passiivisesti tyytyväiset (arvosanat 7-8) ja arvostelijat 

(arvosanat 0-6), jotka eivät todennäköisesti suosittele. Näiden ryhmien 

keskuudessa on huomattu eroavaisuuksia käytöksen, suosittelemisen ja 

yrityksestä puhumisen suhteen. Itse NPS lukeman laskemisessa 

suosittelijoiden suhteellisesta osuudesta eli prosentti osuus kaikista 

vastaajista vähennetään arvostelijoiden suhteellinen osuus. Kaavaan ei 

tule passiivisesti tyytyväiset, mutta niiden määrä vaikuttaa suhteellisiin 

osuuksiin. Tutkijan mukaan (1997) lojaliteetin kasvu nostaa asiakkaan 

käyttämää rahamäärää, asiakaspalvelun kustannukset pienenevät, 

suosittelun myötä tulevat asiakkaat lisäävät tuottoja ja asiakas on 

vähemmän tarjousherkkä. Näin ollen tutkija näkee asiakasuskollisuudella, 

suosittelulla ja kannattavuudella yhteyden toisiinsa.  
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2.4 Teoreettinen viitekehys 

Tämä asiakastyytyväisyyttä ja suosittelua tutkiva työ keskittyy 

tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä aiheuttaviin tekijöihin ja niiden 

vaikutukseen suosittelukäyttäytymisessä. Tutkimuksen teoriaosuudessa 

pyrittiin selvittämään niitä asioita, joilla on merkitystä 

asiakastyytyväisyyden syntymisessä ja, joihin palvelun tuottajan olisi 

kiinnitettävä huomiota. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on johdettu 

palvelun, asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden sekä suosittelun 

teorioista ja näiden pyrkimys on tukea tutkimuksen tavoitteita ja empiiristä 

osiota.  

Palvelun luonteet; aineettomuus, vaihtelevuus, ainutkertaisuus ja 

vuorovaikutuksellisuus aiheuttavat omat haasteet tutkimukselle. Palveluun 

huomattiin teoriaosuudessa liittyvän vahvasti odotusten ja kokemusten 

väliset erot ja esimerkiksi markkinoinnilla ja yrityksen imagolla on tässä 

vaikutusta. Toisaalta myös asioiden tärkeys yksilölle ja palvelun 

yksilöllisyys vaikuttavat siihen, minkä tasoisen palvelun asiakkaat 

hyväksyvät ja, minkä kokevat odotukset ylittävänä palveluna. Eri aloilla 

asiakkaat odottavat palvelulta erilaisia laadun ulottuvuuksia eli kriteerejä ja 

teoriaosuudessa käytiinkin läpi laadukkaaksi koetun palvelun kriteerit. 

Teoriaosuuden mukaan palvelun laadun mittarit keskittyvät mittaamaan 

odotetun ja koetun palvelun erotusta.  

Asiakastyytyväisyys on monen tekijän tulos ja myös odotukset, 

kokemukset ja niiden väliset erot tulivat tässä yhteydessä esille 

kirjallisuudessa. Tyytyväisyyden nähdään johtavan ostoon ja kokemusten 

jakamiseen eteenpäin.  
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Teoriaosuudessa huomattiin myös yrityksen laatumielikuvan olevan tärkeä 

tekijä. Laadun ja tyytyväisyyden suhdetta tutkittaessa päädyttiin siihen, 

että laatu on vain yksi osatekijä asiakastyytyväisyydessä. Tyytymättömyys 

ja asiakasvalitukset ovat osa toimintaa ja niiden käsittelyllä voi vahvistaa 

asiakkuutta. Asiakastyytyväisyys voidaan nähdä uskollisuuden 

edellytyksenä. Uskollisuutta mitataan erilaisin mittarein, mutta tässä 

tutkimuksessa uskollisuutta tutkitaan tunneperäisenä sitoutumisena. 

Tutkimuskysymyksenä käytetään suosittelun todennäköisyyttä.  

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys on kuviossa 5 alla. 

Tutkimuksen konteksti on vakuutusala ja asiakaskokemuksessa alalla on 

vaikutusta. Vakuutuspalvelu on asiantuntijapalvelua, jossa korostuu 

henkilökohtainen vuorovaikutus. Asiakaskokemukseen vaikuttavat 

teoriaosuudessa läpi käydyt odotukset, kokemukset, palvelun laadun 

ulottuvuudet, tilanne ja yksilötekijät.  Tästä syntyy asiakkaalle mielikuva 

palvelun laadukkuudesta ja hyödyllisyydestä. Asiakaskokemuksen jälkeen 

voidaan antaa arvio tyytyväisyydestä ja tyytymättömyydestä. Yleisesti 

tyytyväisyyden voidaan katsoa johtavan uskollisuuteen ja sitä kautta 

suosittelukäyttäytymiseen. Tähän viitekehykseen perustuu tutkimuksessa 

käytetty asiakastyytyväisyyskyselylomake kysymyksineen (Liite 1). 
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Kuvio 6. Tutkimuksen viitekehys 
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen pääkohdat ja toteutus. 

Aluksi esitellään vakuutusala ja kohdeyritys sekä käydään läpi 

tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmät. Luvussa kuvaillaan, miten 

tutkimus toteutetaan ja miten aineistoa kerätään. Lopuksi käydään läpi 

aineiston analyysiä ja tutkimuksen arvioinnin kriteerejä. 

 

3.1 Vakuutusala 

Vakuutustoiminta on palvelua, johon liittyy erityistä ammattisanastoa ja 

asiantuntijapalvelua. Vakuutuksen katsotaan perustuvan turvallisuuden 

tunteeseen, eikä siihen sovi tavallisimmat palvelun ominaisuudet (Järvinen 

et al. 2004, 10). Se on kaikkein aineettomin palvelu, johon liittyy pitkälle 

standardoiminen tai standardoiduista elementeistä kokoaminen. Järvinen 

(2003) määrittelee vakuutuksen seuraavasti: ”Vakuutus on palvelu, jonka 

ehdot ja kattavuus on määritelty vakuutussopimuksessa, ja joka perustuu 

pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen vakuutusyhtiön tai sen valtuuttaman 

edustajan kanssa. ”  

Pankki- ja vakuutusala ovat kokeneet erilaisia yhteenliittymiä ja fuusioita 

viime vuosina. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden välille on muodostunut tiivis 

yhteistyö, joilla sitoutetaan asiakkaat ryhmittymään. Myös 

päivittäistavaraketjuja on liitetty kumppaneiksi, joista tuorein esimerkki on 

LähiTapiolan ja S-ryhmän kesäkuussa 2014 alkanut strateginen yhteistyö. 

(LähiTapiola 2014) Aiemmin S-ryhmä oli yhteistyössä If Vahinkovakuutus 

Oy:n kanssa. OP-ryhmän ja K-ryhmän yhteistyöstä sovittiin jo vuonna 

2006. (Osuuspankki 2007) TNS Gallupin helmikuussa 2014 tehdyn 

kyselytutkimuksen mukaan yritysten kanta-asiakasohjelmia pidetään 
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tärkeinä ja niihin tyytyväiset asiakkaat ovat asiakasuskollisia ja yleensä 

myös valmiita suosittelemaan yritystä tuttavilleen. (LähiTapiola 2/2014)  

Voidaankin sano, että kilpailu alalla on kiristynyt ja asiakastyytyväisyyden 

on huomattu olevan hyvin keskeinen tekijä. Palvelulla ja sen laadulla 

voidaan erottautua kilpailussa, jossa tuotteet muistuttavat hyvin paljon 

toisiaan.   

 

3.2 Kohdeyritys 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan LähiTapiola Kaakkois-

Suomessa. LähiTapiolaan kuuluu 19 alueellista keskinäistä 

vakuutusyhtiötä sekä pääkaupunkiseudulla itsenäisesti alueyhtiön tapaan 

toimivasta liiketoiminnosta. Alueyhtiöt palvelevat asiakkaita vahinko- ja 

henkivakuuttamisessa sekä sijoittamisen ja säästämisen palveluissa. 

Tarjolla on myös eläkevakuuttamisen ja pankin palveluita.  

LähiTapiola Kaakkois-Suomi on asiakkaidensa omistama ja se tarjoaa 

henkilökohtaista ja paikallista palvelua yli 61 000 asiakkaalle 80 

ammattilaisen voimin. Yhtiö haluaa olla luotettava turvallisuuden, 

hyvinvoinnin ja talouden kumppani lähellä asiakkaita.  

LähiTapiola Kaakkois-Suomella on laaja toimipisteverkosto (kuvio 6), 

asiakkaita palvellaan 11 toimistossa ja palvelupisteessä. Henkilöstöstä 

suurin osa työskentelee asiakaspalvelu- ja myyntityössä sekä 

korvauspalvelussa.  
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Kuvio 6. LähiTapiola Kaakkois-Suomen toiminta-alue 

 

LähiTapiola Kaakkois-Suomen markkinaosuus toimialueella on yli 31 

prosenttia ja merkittävin asiakasryhmä on kotitalousasiakkaat. Tavoitteena 

on, että yhä suurempi määrä asiakkaista keskittäisi vahinko- ja 

henkivakuutusasiakkuutensa sekä pankki-, säästö- ja sijoitusasiointinsa 

LähiTapiolaan. Yhtenä merkittävänä strategisena tavoitteena on, että 

mahdollisimman paljon asiakaspalvelutyöstä, niin puheluihin 

vastaamisesta ja korvauskäsittelyn, että vahinkotarkastuksen työstä 

tullaan tekemään alueyhtiön alueella.  

LähiTapiola syntyi, kun Lähivakuutus ja Tapiola päättivät fuusioitua 

vuonna 2012. LähiTapiola aloitti toimintansa virallisesti vuoden 2013 

alussa ja on Suomen suurin vahinkovakuuttaja. Suurimmat muutokset 

tapahtuivat vahinkovakuutuksessa, kun Lähivakuutuksen ja Tapiolan 

vahinkovakuutusyhtiöt yhdistyivät LähiTapiola Keskinäiseksi 
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Vahinkovakuutusyhtiöksi (LähiTapiola Vahinkovakuutus). Viime vuosi 

2013 on ollut yhtiön kannalta haasteellinen. Toimintaa leimasi 

Lähivakuutuksen ja Tapiolan integraatioprosessin läpivieminen ja 

toiminnan yhdistäminen LähiTapiola Kaakkois-Suomeksi.  

Alueyhtiöillä on tärkeä rooli paikallisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä sekä kulttuurin ja liikunnan tukemisessa pääsääntöisesti 

lähiyhteisön hyväksi. Aluetalouteen vaikutus on merkittävä työnantajana, 

veronmaksajana sekä asiakkaille tuotetun turvan ja hyvinvoinnin kautta.  

(LähiTapiola)  

 

3.3 Aineiston keruu 

Teoriaosuudessa käytiin läpi palvelua ja sen ulottuvuuksia, palvelun 

laadun kokemista sekä asiakastyytyväisyyttä ja suosittelukäyttäytymistä. 

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kohdeyrityksen 

asiakastyytyväisyystutkimusta. Palautteissa keskeisellä sijalla on 

asiakkaan todennäköisyys suositella kohdeyrityksen palvelua ystävälle.  

Lisäksi kartoitetaan avoimilla palautteilla asiakkaan kommentteja siitä, 

missä yritys voisi vielä parantaa. Kysymysten tarkoitus on löytää 

asiakastyytyväisyyttä kehittäviä kohteita.  

Yleisesti asiakaspalautetta ja asiakastiedon hallintaa koskevaan 

tutkimukseen sopii käytettäväksi laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimustapa.  Tämä johtuu siitä, että laadullisessa tutkimuksessa 

kerätään, analysoidaan ja tulkitaan tietoa, jota ei voida mielekkäästi esittää 

määrällisesti tai numeroiden muodossa. Tutkimusta käytetään tyypillisesti, 

kun vastaajia tai yksiköitä on vähemmän. (Parasurama et al. 2007, 178) 

Laadullinen tutkimus on tässä tapauksessa parempi kuin määrällinen 
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tutkimus, koska tarkoituksena on ymmärtää ongelmaa eikä pyrkiä 

tilastolliseen selittämiseen. (Syrjälä et al.  1995, 126; Parasurama et al. 

2007, 178- 180) Tässä tutkimuksessa myös avointen vastausten käsittely 

vaatii laadullista tulkintaa. Tuloksena saatuja yksilöiden mielipiteitä ja 

kokemuksia kuvataan yleisemmällä tasolla. Laadullisen tutkimuksen 

taustallahan on ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. (Hirsijärvi et al. 

2000, 196)  

Aineiston keruussa käytetystä kyselyasettelusta ja suunnittelusta on 

vastannut kohdeyritys. Valtakunnallisesti asiakastyytyväisyyttä tutkitaan 

tällä hetkellä kolmessa alueyhtiössä kyseisen asettelun mukaisesti. 

Kokeilu on alkanut huhtikuussa ja sen jatkosta päätetään myöhemmin. 

Kirjoittajan vastuulla on ollut huolehtia kyselyn viikoittaisesta 

lähettämisestä LähiTapiola Kaakkois-Suomen kohdehenkilöille sekä 

vastata tulosten tulkinnasta valitulla ja rajatulla ajanjaksolla.  

Tutkimuksen kyselyt lähetetään sähköisesti viikoittain toimistossa tai 

puhelimessa asioineille asiakkaille, joiden asiakastiedoista löytyy 

sähköpostiosoite. Näitä käytössä olevia sähköpostiosoitteita on aktiivisesti 

pyritty taltioimaan kaikilta asiakkailta. Otannassa ei ole muita rajoittavia 

tekijöitä ja mitään ryhmää ei systemaattisesti suosita tai suljeta otoksen 

ulkopuolelle. Otos on kooltaan kattava ja sisältää vastaajia eri puolilta 

yhtiön palvelualuetta. Vastaajissa on sekä miehiä, että naisia ja vastaajat 

edustavat eri ikäryhmiä. Voidaankin todeta, että otos on rakenteellisesti 

edustava.  

Kysely on lähetetty viikoittain keskimäärin 188 asiakkaalle. Kyselyyn 

vastanneista on poimittu tutkimukseen ajanjaksolla 1.9.2014–31.10.2014 

vastanneet asiakkaat. Vastaajat saavat kerran sähköpostiviestin otsikolla 

Miten Onnistuimme?  Viestissä (Liite 1) pyydetään vastaamaan lyhyeen 

kyselyyn, jonka vastauksia käytetään asiakaspalvelun kehittämiseen. 
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Viestissä on linkki itse kyselyyn. Kyselyyn vastaamista ei ole aktivitu 

millään muistutusviestillä.  

Vastauksia tuli valittuna ajanjaksona 252 kappaletta. Tämä on riittävä 

otanta, sillä aineiston osalta oli huomattavissa saturaatiota eli 

kyllääntymistä. Tutkimustehtävän kannalta ei tulisi mitään uutta, vaikka 

tutkimukseen olisi otettu mukaan puolen vuoden ajanjakso. Valittu määrä 

aineistoa riitti tuottamaan esiin teoreettisen peruskuvion.  

Yhteydenottotapa oli 183 (73 %) asiakkaan kohdalla käynti sisään ja 69 

(27 %) asiakkaan kohdalla puhelu sisään. Tämä vastaa pitkäaikaisen 

ajanjakson otannan suhdelukuja. Asiakaan yhteydenotoista suurin osa 

liittyi sopimuksen tekoon, sovittuun tapaamiseen tai yleisneuvontaan. 

Seuraavaksi eniten asiakasyhteydenotoista liittyi korvausneuvontaan ja 

sopimusmuutoksiin. Alla olevassa (Kuvio 8) kuvassa on esitetty kaikki 

yhteydenoton syyt ajalla 1.9.14–31.10.2014.  
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Tämä tutkimus suoritettiin Webropol kyselytutkimussovelluksella. Kyselyn 

avulla tavoitetaan helposti ja nopeasti laaja joukko asiakkaita. Palautteen  

Kuvio 8. Asiakkaan yhteydenoton syy 

Kuvio 8. Asiakkaan yhteydenoton syy 

 

Tämä tutkimus suoritettiin Webropol kyselytutkimussovelluksella. Kyselyn 

avulla tavoitetaan helposti ja nopeasti laaja joukko asiakkaita. Vastausten 
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kerääminen näin on kustannustehokasta ja tulosten raportointi helppoa. 

Yhtenä tärkeänä piirteenä on myös mahdollisuus reagoida palautteisiin ja 

yhteydenottopyyntöihin nopeasti.  Sähköinen palautejärjestelmä on myös 

yksi keino alentaa asiakkaan kynnystä antaa palautetta. (Webropol) Lähes 

reaaliaikainen palaute mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin ja 

tämä saattaa olla myös asiakkaalle merkittävää. Virheellisissä tilanteissa 

on tärkeää toimia laadukkaasti (Aarnikoivu 2005, 87–92) ja Grönroos 

(2003, 164–173) pitääkin tärkeänä palvelun normalisointia eli 

palvelukeskeistä tapaa hoitaa ilmenneet virheet, epäonnistumiset ja 

ongelmien korjaamiset.  

Lähetetty kysely alkaa kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti 

suosittelisit palvelua ystävällesi?” . Asiakkaan kannalta vastaaminen 

on helppoa, nopeaa ja hyppy sekä logiikka-kysymyksien asetukset tuovat 

vastaajien näkyville vain heille oleelliset kysymykset.  Tässä kyselyssä 

ensimmäinen kysymys vaikuttaa seuraavan kysymyksen laatuun.  

Suosittelun vastaus 8-10 ohjaa jatkokysymykseen ”Mahtava kuulla, että 

olemme onnistuneet palvelussamme! Kuinka voisimme vielä 

parantaa ensi kerralla?”  Ja puolestaan vastaukset 7 tai alle aiheuttavat 

jatkokysymyksen ”Harmi, ettemme onnistuneet yllättämään sinua 

positiivisesti palvelullamme. Kuinka voisimme parantaa ensi 

kerralla?” .  

Nämä antavat asiakkaalle mahdollisuuden täydentää tai selittää 

antamaansa vastausta omin sanoin. Myös Reichheld ja Markey (2011) 

ehdottivat varsinaiseen NPS kyselyyn liitettäväksi tällaisen tarkentavan 

kysymyksen, jolla saadaan tietoa kehittämistoimenpiteistä. Mielipiteet ja 

palautteet toimivista palveluista tai epäkohdista antavat arvokasta tietoa 

yritykselle sen toiminnan kehittämisestä.  Lisäkysymyksen avulla 

asiakkailta saadaan vastauksia, joiden tulkinnassa voidaan käyttää 
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laadullista tutkimusmenetelmää eli voidaan pyrkiä ymmärtämään tai 

selittämään ilmiötä.  

Toinen vaihtoehto olisi ollut paperinen kyselylomake, jonka huonoja puolia 

ovat käsittelyn hitaus ja tulosten viipyminen. Yrityksen kohdalla kyse on 

myös jatkuvasta tutkimustarpeesta ja sitä puoltaa helposti hoidettava 

internetkysely.  Laadullisen analyysin aineistoa olisi voitu kerätä myös 

henkilökohtaisilla haastatteluilla. Tämän tutkimustavan huonona puolena 

voidaan pitää hankalaa organisointia, vapaaehtoisten haastateltavien 

löytämistä ja rajallista tutkimusjoukkoa.  Tutkimukseen haluttiin edustava 

joukko asiakkaita, jatkuvuutta ja myöskään nämä huomioiden haastattelut 

eivät olleet mahdollisia.   

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätetään palautejärjestelmään 

yhteydenottopyynnön jättäneet asiakkaat.  Valitulla ajanjaksolla 

yhteydenottopyyntöjä on tullut kymmenen kappaletta ja ne eivät ole 

merkittäviä tämän tutkimuksen kannalta.  

 

3.4 Empiirisen aineiston analyysi 

Aineiston keräys järjestelmään tapahtuu automaattisesti ja Webropol 

sovellukseen on tehty perusraportti tulosten seurantaa varten. 

Perusraportilta on myös helppo suodattaa vastauksia tarpeen mukaan. 

Tutkimukseen valitun ajankohdan aineisto on viety Webropol-ohjelmasta 

excel-taulukkoon muokkausta varten. Avoimet vastaukset on lajiteltu 

taulukkoon arvosanan 0 - 7 eli ei suosittelevien ja arvosanan 8 - 10 eli 

suosittelijoiden kenttiin.  Nämä vastaukset on vielä lajiteltu sen mukaan, 

mihin ollaan tyytyväisiä ja, mihin ollaan tyytymättömiä. Kuvio 9 esittelee 

edellä kerrotun perustaulukon rakenteen.  
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Ei suosittele 

0-7 

  

- 

Suosittelee 

8-10 

 

+ 

 

 

 

 

Tyytyväinen  

 

Tyytymätön  

Kuvio 9.  Analyysin perusrakenne 

Ensimmäisessä vaiheessa aineisto on sijoitettu tähän nelikenttään lähes 

muuttamattomana, koska tällä on pyritty välttämään ylitulkintaa. Tämän 

jälkeen aineistoa on käyty läpi ja lajiteltu teemoittain. 

Analyysimenetelmänä on induktiivinen eli pyritty yhtenäistämään 

kommentteja ja pelkistämään yksityiskohtaisesta yleisempää. Eri 

vaiheiden taulukot on tallennettu tutkimuksen kuluessa, jotta niihin voidaan 

palata tutkimuksen edistyessä.  

Analyysissä tuli esille ei suosittelijoiden joukosta vain yksi vastaus, jota ei 

voitu sijoittaa taulukkoon. Arvosanan 0 - 7 vastannut oli kommentoinut 

avoimeen kysymykseen ”Kuinka voisimme parantaa ensi kerralla” merkillä 

”?”. Osassa kommenteista itse palvelu koettiin ihan hyvänä, mutta huonon 

arvosanan syytä selitettiin avoimissa vastauksissa.  

”Vikaa ei ollut sinänsä palvelussa, vaan syyssä, minkä takia asioin. Sanoin 

irti vapaa-ajan tapaturmavakuutukset …koska korvauksien epäämisessä 

vedotaan IKÄÄN…”  

 ”Palvelussa ei ole mitään vikaa, en vaan yleensä suosittele ystäville 

mitään, elleivät he kysy… ”  
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Juuri näiden ristiriitaisuuksien vuoksi palautteista on tehtävä laadullista 

analyysia.  

Tämän tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää Gönroosin (2009, 364) 

ajatusta, jonka mukaan myönteisiä kokemuksia saaneet asiakkaat 

palaavat todennäköisimmin yrityksen palvelujen pariin ja suosittelevat 

palvelua. Tämä on merkitty kuvioon 9 plus merkillä.  

 

3.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa mittarin ja tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Vastaaja on saattanut käsittää 

kysymyksen eri tavalla, kun kysyjä on ajatellut ja tämä vaikuttaa 

vastausten laatuun. Tutkija ei saa myöskään ylitulkita ilmaisuja.  

En antanut oma roolin yrityksessä tai ennakko-oletuksien vaikuttaa 

vastausten analysoinnissa tai tutkimuksen johtopäätöksissä. 

Luotettavuutta antaa myös tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta.  

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen 

kykyä antaa ei sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen vastaajajoukkoa ei 

ole erikseen valittu, vaan vastausmahdollisuus on annettu 

sattumanvaraisesti kaikille ja vastauksista ei ole rajattu yhtään pois.  

Tutkijana olen tehnyt induktiivista päättelyä havaintojoukosta eli 

muodostanut niistä yleistyksiä ja tehnyt todennäköistä päättelyä. 

Näytekoko ei perustu mihinkään luotettavuuslaskelmiin, vaan omaan 

arvioon siitä, että aineistomäärään tulee riittävästi erityyppisiä 

asiakaskohtaamisia. Myös saturaatiota oli havaittavissa tarkastellessa 

aineisto pidemmällä aikavälillä ja otoksen voidaan senkin perusteella 

sanoa olevan riittävä.  
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Laadullisen tutkimuksen arviointiin liittyy myös eettisyys ja tutkijan moraali 

sekä aineistonkeräämisessä anonymiteetin takaaminen, 

luottamuksellisuus ja aineiston tallentaminen asianmukaisesti. Tutkijana 

olen noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä.  

Tässä työssä olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusmenetelmäni siten, että 

lukijalle syntyisi selkeä kuva taustalla olevasta aineistosta ja sen 

keräämisestä, luokittelusta ja analysoinnista. Olen ottanut tutkimukseen 

mukaan myös sitaatteja, joista välittyy asiakkaiden näkemyksiä ja 

mielipiteitä. Sitaattien avulla pystyn myös todistamaan aineistosta esiin 

nousevia seikkoja ja tekemiini johtopäätöksiin on helppo yhtyä.  
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4 TULOKSET 

Luvussa neljä esitellään pro gradu -tutkimuksen empiirisen aineiston 

avulla saadut tulokset. Ensin esitetään tulokset suosittelukäyttäytymisestä 

ja tarkastellaan vastauksia asiakkaan yhteydenottotavan mukaan. Tämän 

jälkeen esitetään tuloksia, jotka liittyvät viitekehyksessä esitettyyn 

asiakastyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen. Vastaukset on jaoteltu 

asiakastyytyväisyyden suosittelukysymysten kysymysten mukaan.  

 

4.1 Suosittelukäyttäytyminen 

Kuten menetelmäluvussa kerrottiin, aineiston luokittelu aloitettiin 

suositteluasteesta. Tämän tutkimuksen analysoinnissa suosittelijoihin 

rajattiin arvosanat 8 - 10 antaneet asiakkaat ja ei suosittelijoihin arvosanat 

0 - 7 antaneet asiakkaat.  

Vastauksia kysymykseen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit 

palveluamme ystävällesi?” saatiin tutkimusajankohtana 252 kappaletta. 

Kuviosta 5 nähdään jakauma suosittelun todennäköisyydelle asteikolla   

0 - 10. Arvosana kymmenen tarkoittaa, että asiakas suosittelee palvelua 

erittäin todennäköisesti ystävälleen. Puolestaan arvosana 0 tarkoittaa, että 

asiakaan suosittelu on erittäin epätodennäköistä.   

Luokittelun mukaan vastaajista 83 % suosittelee palvelua ja 17 % ei 

suosittele. Tätä on purettu vielä tarkemmin myöhemmin. Suosittelun 

todennäköisyyden asteikolla 0 - 10 keskiarvo ajalla 1.9.2014–31.10.2014 

on 8,27.  
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Kuvio 5. Suosittelun todennäköisyys.  

 

Kysymystä tarkasteltiin myös siltä kannalta, miten asiakas on ottanut 

yhteyttä. Tulokset on esitelty taulukossa 4 alla. Asiakkaista 73 % (183 kpl) 

on asioinut toimistolla ja 27 % (69 kpl) puhelimitse tutkittavana 

ajankohtana. Sen mukaan toimistossa asioineet ovat antaneet hiukan 

paremman arvosanan kysyttäessä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit 

palveluamme ystävällesi?”, kuin puhelimessa asioineet.  
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Taulukko 4. Suosittelu ja yhteydenottotapa 

Yhteydenottotapa Arvosana 

0-7 

Arvosana 

8-10 

Keskiarvo 

Puhelu+käynti 

252 kpl 

17 % 83 % 8,27 

Puhelut 69 kpl 20 % 80 % 8,22 

Käynti 183 kpl 16 % 84 % 8,29 

 

4.2 Avoimet vastaukset 

Kuten menetelmissä käytiin läpi, hyppy sekä logiikka-kysymyksien 

asetukset tuovat vastaajien näkyville vain heille oleelliset kysymykset.  

Näin ollen vastaus edellä esitettyyn suosittelukäyttäytymiseen vaikuttaa 

seuraavaan kysymykseen. Suosittelun vastaus 8 - 10 ohjaa 

jatkokysymykseen ”Mahtava kuulla, että olemme onnistuneet 

palvelussamme! Kuinka voisimme vielä parantaa ensi kerralla?”  Ja 

puolestaan vastaukset 7 tai alle aiheuttavat jatkokysymyksen ”Harmi, 

ettemme onnistuneet yllättämään sinua positiivisesti palvelullamme. 

Kuinka voisimme parantaa ensi kerralla?” Nämä kysymykset antavat 

vastauksia asiakastyytyväisyyteen ja asiakastyytymättömyyteen. Avoimet 

vastaukset käsitellään seuraavaksi viitekehyksen mukaan neljään eri 

kenttään lajiteltuna.  

Suosittelijoiden eli arvosanan 8 - 10 antaneiden avoimia vastauksia 

kysymykseen ”Mahtava kuulla, että olemme onnistuneet palvelussamme! 

Kuinka voisimme vielä parantaa ensi kerralla?” tuli tutkimusajankohtana 

71 kpl. Ei suosittelijoiden eli arvosanan 0 - 7 antaneiden vastauksia 
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kysymykseen ”Harmi, ettemme onnistuneet yllättämään sinua positiivisesti 

palvelullamme. Kuinka voisimme parantaa ensi kerralla?” saatiin 35 kpl. 

Alla olevassa taulukossa (taulukko 5) on vastausmäärät tutkimuksen 

viitekehyksen mukaisesti. Suluissa olevat yhteismäärät ovat todellisia 

vastausmääriä suosittelijoista ja ei suosittelijoista. Niiden vieressä olevat 

lukemat ovat tutkimuksen tekijän jaottelun mukaiset määrät. Tämä johtuu 

siitä, että osassa vastauksista ilmaistiin useampaan kategoriaan kuuluvia 

asioita samassa vastauksessa eli vastaus sisälsi sekä tyytyväisyyttä 

aiheuttavia tekijöitä, että tyytymättömyyttä aiheuttavia. Tällaisista 

vastauksista on otettu muutamia esimerkkejä alle.  

”Ystävällisempää palvelua. Palvelu oli kyllä asiantuntevaa.” 

”Palvelu hyvää, hinnat eivät vaan sopineet minulle” 

”Asioin konttorissa…olin saanut puhelimessa ehkä hiukan erilaisen 

ohjeistuksen…vakuutuksen otin…ja siinä mielessä olen kyllä tyytyväinen 

palveluun”  

Taulukko 5. Vastausmäärät nelikentässä  

 Vastausrivejä Yht.  

Ei suosittele 0-7 5 33  38 (35)  

Suosittelee 8-10 41 33 74 (71)  

 

 

 

Tyytyväinen 

 

Tyytymätön 
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4.2.1 Ei suosittelevan tyytyväisyyttä aiheuttavat tekijät 

Suosittelussa arvosanan 0 - 7 antaneiden vastauksissa nousi esille 

muutamia tyytyväisyyttä aiheuttaneita tekijöitä. Odotusten mukaisena 

pidettiin asiakaspalvelua, virkailijaa ja hänen asiantuntevuutta.  

”Paikallisessa toimistossa virkailija oli aivan ok. ” 

”Vikaa ei ollut sinänsä palvelussa, vaan…”  

 ”Palvelussa ei ole mitään vikaa, en…” 

Huomioitava on myös, että vastauksia tähän kenttää tuli vain viisi 

kappaletta.  

 

4.2.2 Ei suosittelevan tyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät  

Suurin osa vastauksista, joita ei suosittelijat (arvosana 0 – 7) olivat 

antaneet, kohdistuivat nelikentässä tähän lokeroon. Vastausmäärä 

kentässä oli tutkijan jaottelun mukaan 35 kappaletta. Vastausten 

luokittelussa löydettiin neljä eri teemaa; prosessin toimimattomuus, huonot 

hinnat, asiakaspalvelun toimimattomuus ja vahinkoasioiden huono hoito.  
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Taulukko 6. Ei suosittelijoiden tyytymättömyyttä aiheuttaneet tekijät 

Prosessi  Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen x 2 

 viestin kulkeminen 

 viestintä asiakkaan suuntaan sekavaa x 3 

 käsittelyajat pitkiä x 3 

 palvelunopeus x 5 

Hinnat   hinnat x 8 

 asiakastarjouksia  

Asiakaspalvelu  liikaa uteliaisuutta asian yhteydessä 

 ystävällisyyttä x 2 

 palvelualttius 

 henkilökuntavaje ja yhteydenoton vaikeus 

 kysymyksiin vastaaminen 

 asiakaspalvelijat tietäisivät mitä puhuvat 

 pankkipalvelut 

 asioiden hoitaminen loppuun saakka  

 alueyhtiörajat 

Vahinkoasiat  aktiivisempi, nopeampi yhteydenotto, 
halutulla kanavalla 

 keskustelu tarkastajan kanssa  

 korvaustapahtuman arviointiprosessi 

 lapsen vahinko ilman omavastuuta 

 korvattavuus 

 

Tyytymättömyyttä prosessissa aiheuttivat käsittelyaikojen pituus, 

yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, palvelunopeus ja sekavuus. 

”Voisitte nopeuttaa toimintaanne. Hoitamalla asiat ettei itse tarvitse hoitaa 

niitä.”   

”…yksi puhuu yhtä ja toinen toista” ja ”…olin saanut erilaisen 

ohjeistuksen…” 

Myös hinnat tulivat esille useissa vastauksissa.  
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”Laskemalla vakuutusten hintoja hiukan alemmaksi”   

”vakuutusten hinnoittelussa parantamisen varaa asiakkaan suuntaan”  

Asiakaspalvelun osalta kaivattiin ystävällisyyttä, palvelualttiutta ja 

tietämystä sekä kysymyksiin vastaamista.  

”Vastauksia kysymyksiin, ei niin, että joutuu odottamaan ensi viikkoon..” 

”Jos asiakasneuvojat tietäisivät mistä puhuvat, mitä esim vakuutukset 

kattavat”  

Vahinkoasioissa parantamisehdotuksia tuli vahinkojen käsittelystä ja 

keskustelusta sekä arvioinnista.  

4.2.3 Suositteleva asiakas tyytyväisyyttä aiheuttavat tekijät 

Suosittelijat eli arvosanan 8 - 10 antaneet asiakkaat antoivat myös 

runsaasti tyytyväisyyteen viittaava vastauksia. Vastauksista suurin osa 

koski asiakaspalvelua tai asiakaspalvelijaa. Tutkijan jaottelun mukaan 

tässä osa-alueessa vastausrivien määrä oli 41 kappaletta.  
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Taulukko 7. Suosittelijoiden tyytyväisyyttä aiheuttaneet tekijät 

 

Asiakaspalvelu  tyytyväinen 
mm. kaikki hyvin, ei parannettavaa, 
kiitettävää, ystävällistä, nopeaa, sujuvaa, 
moitteetonta, ei parannettavaa, ok 

Asiakaspalvelija  asiantuntemus 

 osaaminen 

 pätevyys 

 olemus 

Muut asiat  lyöttäytyminen S-pankin kanssa 

 en osaa sanoa (parannettavaa) x 4 

 en tiedä (parannettavaa)  

 

Tässä palautetta annettiin runsaasti asiakaspalvelusta, sen 

moitteettomuudesta, onnistumisesta ja miellyttävyydestä.  

”Palvelu oli suorastaan loistavan hyvää joten tällä hetkellä ei tule mieleen 

parannusehdotuksia”  

Mukana myös neutraalimpia palautteita, mutta nämä voidaan tulkita 

myönteisessä mielessä. Asiakkaalle asiakaspalvelutapahtuma oli ihan 

riittävällä tasolla.  

”en osaa muuta vaatia..”  

”en jäänyt kaipaamaan mitään erityistä”  

Myös asiakaspalvelijoille annettiin runsaasti hyvää palautetta. 

Asiantuntemus, pätevyys, luotettavuus, asiakaspalvelijan miellyttävyys, 

ystävällisyys ja iloisuus mainittiin palautteissa.  
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”…miellyttävä keskusteluhetki ja asiansa osaava palvelija…” 

”Asiat käsiteltiin hyvin ja vakuutustarjous syntyi nopeasti…Asiakaspalvelija 

osasi työnsä. Oli mukava keskustella”  

Taulukon viimeisenä rivinä on muut asiat eli vastaajista osa ei osannut 

sanoa tai ei tiennyt parannettavaa. Myös nämä voidaan tulkita positiivisesti 

ja asiakkaan odotuksia vastaaviksi. Yksi vastaajista oli maininnut 

positiivisena asiana lyöttäytymisen S-pankin kanssa.  

 

4.2.4 Suosittelevan asiakkaan tyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät 

Suosittelijat eli arvosanan 8 - 10 antaneet asiakkaat antoivat avoimissa 

vastauksissa myös tyytymättömyyttä aiheuttaneita tekijöitä ja 

parannusehdotuksia. Näitä jaoteltiin suurempiin kategorioihin, joita ovat: 

prosessin toimimattomuus, huonot hinnat, asiakaspalvelun 

toimimattomuus, vahinkoasioiden huono hoito, muut asiat ja uutena 

asiana esille noussut tuotesisällön puutteellisuus.  

Vastauksissa nousivat esille samankaltaiset pääteemat kuin ei 

suosittelijoiden tyytymättömyyttä aiheuttaneissa. Vastausrivejä tähän 

kohtaan luokiteltiin 33 kappaletta. Tämä on vähemmän, kuin 

suosittelijoiden tyytyväisyyttä aiheuttaneissa asioissa.  Kappalemäärä on 

kuitenkin vastaava kuin ei suosittelijoiden tyytymättömyyttä aiheuttaneet 

vastaukset.  
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Taulukko 8. Suosittelijoiden tyytymättömyyttä aiheuttaneet tekijät 

Prosessi   puhelinpalvelun jonotusaika x2 

 yhteydenottopyyntöjen vastaamattomuus tai 
vastausviive 

 vanhan vakuutuksen irtisanomisen 
unohtaminen ja sen aiheuttamat puhelut 

 laskujen yhdistäminen 

 laskutusepäselvyydet 

 laina-asian liian pitkä prosessi 

 järjestelmien käytettävyys 

Hinnat   hinnat x 4 

Asiakaspalvelu  palvelunopeus ja odotusajat x4 

 keskusteluun menevä ajankäyttö tietoon 

 toivottavasti kassapalveluita ei poisteta 

 puheluihin ja sähköpostiin vastaaminen 
nopeammin 

 purukumin jauhaminen asiakaspalvelussa 

 henkilökuntaa lisää 

 asiakaspalvelijan tietämys verkkopalvelusta 
puutteellista 

 avoin asioiden esilletuonti tarjousvaiheessa 

 pankkiasioissa konttoriin ei saa yhteyttä 

Vahinkoasiat  vähättely korvaustilanteessa 

 aktiivisempi yhteydenotto 
korvaushakemuksen jälkeen 

 vahinkoilmoitus nettilomakkeella, kaikkia 
kohtia ei voi tietää 

Tuotesisältö  laskelma tarjousajan jälkeisestä ajasta 

 tuotesisältö 
lasivakuutus, pysäköintiturva myös 
halvempiin kaskoihin 

Muut asiat  ahtaat asiakastilat 

 aukioloajat x 2 

 (parannettavaa) estätte vahingon 
tapahtumisen etukäteen 

Prosessin osalta parannettavaa löytyi jonotuksen, vastausviiveiden ja 

asioiden hoidon suhteen.  
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”Puheluihin vastaaminen sekä myös sähköpostitse vastaaminen 

nopeammin olisi tietysti aina parempaa palvelua.”  

”vastausviive yhteydenottopyyntöön oli pettymys.”  

”Taitaapa noissa tietojärjestelmien palvelutasoissa olla vielä 

parannettavaa…järjestelmien käytettävyyteen kannattaisi panostaa” 

Myös hinnoista ja asiakaspalvelusta annettiin palautetta.  

”…hinnat eivät vaan sopineet minulle” 

”No hyvää oli palvelu. ei siinä mitään korjattavaa ole  ihana 

asiakaspalvelija” 

Vahinkoasioiden osalta korvaustilanteista annettiin palautetta.  

”Korvaustapahtuman …arviointiprosessin suoritustapahtuma ei mielestäni 

ollut nappisuoritus.”  

”…käsittelyyn on kulunut paljon aikaa...ilman lisätietopyyntö tai ratkaisua 

korvauspyyntöön…kaipaisin aktiivisempaa yhteyttä korvaushakemuksen 

jälkeen”  

Uutena asiana, jota ei aiemmin vastausten luokittelussa ole tullut esiin 

nousi tuotesisällöt. Kahdessa vastauksessa toivottiin tuotesisällön eli 

turvan kattavuuden lisäystä.  
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”Tuulilasivakuutus auton halvempiin kasko-vakuutuksiin mukaan 

halutessa!  

”…Laajakaskosta puuttui pysäköintiturva…” 

Muissa asioissa mainittiin aukioloajat ja asiakastilojen ahtaus.  

”Pitäkää ovat auki myös pienemmän paikkakunnan toimistossa..”  

”Konttorin aukioloaikoja voisi vähän laventaa..” 
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5 TULOSTEN POHDINTA 

Tässä luvussa tehdään yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta ja empiriasta 

sekä tämän jälkeen esitetään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Luvun 

lopuksi tehdään kehittämisehdotuksia case-yritykselle, pohditaan 

tutkimuksen rajoitteita ja esitetään jatkotutkimusaiheita.  

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli ” Mitkä tekijät vaikuttavat 

asiakastyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen vakuutusalalla?” 

Alatutkimuskysymykset olivat ”Miten asiakastyytyväisyys vaikuttaa 

suosittelukäyttäytymiseen?” ja ”Miten asiakastyytyväisyys tai 

tyytymättömyys vaikuttaa asiakkaiden aikomukseen suositella palvelua?”. 

Tutkimuksen viitekehys perustui kirjallisuuskatsaukseen palvelusta, 

asiakastyytyväisyydestä, asiakasuskollisuudesta ja suosittelukäyt-

täytymisestä.   

 

5.1 Yhteenveto kirjallisuudesta ja teoriasta 

Haastavimmaksi asiaksi tässä tutkimuksessa, sen alkuun pääsemisessä ja 

tutkimuksen tavoitteiden täsmentymisessä osoittautui 

asiakastyytyväisyyden määrittely. Termiä lähettiin purkamaan palvelun 

määrittelyn kautta. Palvelussa kyse on (Grönroos 2010,79) toimintojen 

sarjasta ja vuorovaikutuksesta, jossa tuottaminen ja kuluttaminen 

tapahtuvat samaan aikaan. Palvelun ominaispiirre vuorovaikutuksellisuus 

näkyy myös empiirisissä tuloksissa. Asiakaspalvelu on merkittävä tekijä, 

sillä se tulee esille jokaisessa viitekehyksen laatikossa. Tyytyväisten 

asiakkaiden avoimissa kommenteissa mainitaan myös itse 

asiakaspalvelija.  
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Palvelun ominaispiirteiden jälkeen pureuduttiin asiakaskokemukseen. 

Asiakaskokemus ja sen laatu pitää sisältää palvelun laadun, toiminnan 

laadun, yrityskuvan, odotusten ja kokemusten välisen arvion (Grönroos 

2010, 105). Koska hyväksyttävän palvelualueen muodostumisessa 

vaikuttavat niin yksilölliset tekijät, kuin tilannetekijät (Berry et al. 1993), 

palvelun laatutason määrittely on hankalaa (Lämsä et al. 2005, 19; 

Grönroos 2010, 100). Laatu ajattelun lähtökohtana pitääkin olla asiakas, 

heidän tarpeet, vaatimukset ja odotukset (Lecklin 2006, 18). Tässä 

tutkimuksessa asiakaskokemuksen arviointia tehtiin kartoittamalla sitä 

nimenomaan asiakkailta. Tutkimus antoi arvokasta tietoa siitä, minkälaiset 

laatuodotukset asiakkailta on kyseisen yhtiön toiminnasta.  

Teoriaosuudessa (Grönroos 2010, 122 – 123; Ylikoski 1999, 258) esiin tuli 

myös hinnan merkitys laatuyhteyksissä ja korkeampaa hintaa rinnastetaan 

parempaan laatuun. Myös empiirisessä aineistossa tämä aihe nousi esiin 

tyytymättömyyttä aiheuttavana tekijänä sekä ei suosittelijoiden, että 

suosittelijoiden joukossa.   Mutta toisaalta kuten teoriassa esiin tuli 

asiakasuskollisuus vähentää asiakkaiden hintaherkkyyttä, koska 

vaihtaminen nähdään ylimääräisenä rasitteena (Arantola 2003, 23 – 24; 

Ylikoski 2000, 183). Myös empiirinen aineisto tuo esille tämän; ei 

suosittelijoiden joukosta hinta ja siihen tyytymättömyys mainittiin 

kahdeksan kertaa, kun taas suosittelijoiden joukossa hinta mainittiin vain 

neljä kertaa tyytymättömyyttä aiheuttavana.  

Teoriaosuudessa käytiin läpi koettuun palvelun laatuun vaikuttavia 

tekijöitä. Myös empiirisessä aineistossa tuli esille koettuun palvelun 

laatuun vaikuttavina tekijöinä samoja asioita eli luotettavuus, 

reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus, kohteliaisuus, viestintä, 

uskottavuus, turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja fyysinen ympäristö 

(Parasuraman et al. 1985). Huomioon on otettava myös toimialan vaikutus 

(Grönroos 2010, 121 – 122) ja tässä tutkimuksessa asiakaskokemusta 
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katsottiin vakuutusalan kontekstista. Asiantuntijapalveluna palvelun laadun 

huomio kohdistuu myös paljon henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. 

Myös asiakaspalvelijan asiantuntevuus ja pätevyys tulivat esille 

empiriassa, aivan kuten teoriaosuuden mukaan asiantutijapalvelulta 

voidaan odottaa.  

Laatuongelmien tulkitsemisesta käytiin läpi kuiluanalyysimalli 

(Parasuraman 1988). Kuiluista kolme liittyy palvelun tuottajaan eli 

yritykseen ja yksi kuiluista asiakkaan ja johdon välille ja viimeisin 

asiakkaaseen (Grönroos 2010, 144 – 149). Kuilumalliin ja sen 

hyödyntämiseen palataan vielä seuraavassa kappaleessa. 

Palvelun laatu on vain osa kokonaisuutta, josta muodostuu 

asiakastyytyväisyys (Zeithaml et al. 1996, 123). Tutkimuksessa 

päädyttiinkin enemmistön mukaiseen ajatteluun, että kuluttaja havaitsee 

ensin palvelun ulottuvuuksien laadun ja tyytyväisyys tai tyytymättömyys 

tulee sen jälkeen (Grönroos 2010, 121). Asiakasuskollisuus taas on 

käyttäytymistä tai tunneperäistä sitoutumista (Laamanen et al. 2009, 133; 

Lämsä et al. 2002, 70; Arantola 2003, 26) ja sitä voidaan mitata 

esimerkiksi mittaamalla aikomuksia (Arantola 2003, 38 – 42) Kuluttaja 

arvioi, mitä voisi kuvitella tekevänsä ja samalla mitataan kuluttajan 

mielipiteitä ja asenteita (Arantola 2003, 38 – 42). Teoriaosuudessa 

käytiinkin läpi yksi tällainen paljon käytetty mittaristo Reichheldin (2003) 

kehittämä Net Promote Score (NPS). Mallin mukaan asiakkaan 

todennäköisyys suositella palvelua kuvastaa vahvasti asiakasuskollisuutta 

ja uskolliset ovat niin tyytyväisiä, että suosittelisivat tuotetta tai palvelua 

ystäville. Tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa on käytetty 

kyseisistä menetelmää ja jatkokysymystä, jolla pyritään kartoittamaan 

asiakkaan kokemuksia ja siihen vaikuttaneita syitä.  
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5.2 Miten asiakastyytyväisyys ja tyytymättömyys vaikuttavat 

suosittelukäyttäytymiseen? 

Kysymykseen kuinka asiakastyytyväisyys ja tyytymättömyys vaikuttavat 

suosittelukäyttäytymiseen, haettiin vastausta teoriaosuudessa. 

Suosittelukäyttäytymisen yhteydessä käytettiin myös termiä 

asiakasuskollisuus. Tyytyväiset asiakkaat kertovan tyytyväisyydestään 

ystävilleen ja tuttavilleen (Ylikoski 200, 183). Reichheld (2003) uskoo, että 

uskolliset ovat niin tyytyväisiä, että suosittelisivat tuotetta tai palvelua 

ystäville ja näin asiakkaan todennäköisyys suositella palvelua kuvastaa 

vahvasti asiakasuskollisuutta. Osa tutkimuksista osoittaa, että 

asiakastyytyväisyys ei välttämättä ole uskollisuuden tae (Grönroos 2010, 

177; Arantola 2003, 35) ja taas osa, että asiakastyytyväisyyden ja 

asiakasuskollisuuden välillä on yhteys (Grönlund et al. 2000, 44; Ylikoski 

2000, 174). Uskollisten asiakkaiden merkkinä pidettään palautteen 

antamista (Arantola 2003, 23 ja 40) ja asiakasuskollisuuden huomattaan 

myös vähentävän asiakkaiden hintaherkkyyttä (Arantola 2003, 23–24; 

Ylikoski 1999, 183 ).  

Toisessa alakysymyksessä haettiin vastausta samaan kysymykseen, 

mutta mukaan otettiin kohdeyritys. Vastauksia tähän haettiin empiiriä 

osuudesta. Vastauksia jaettiin ensin suosittelijoiden ja ei suosittelijoiden 

ryhmiin. Tämän jälkeen avoimia kommentteja jaettiin sen mukaan, mihin 

asioihin oltiin tyytyväisiä ja mihin tyytymättömiä. Seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 9) on vastausten kappalemäärät jaottelun jälkeen.  
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Taulukko 9. Vastausmäärät luokiteltuna viitekehykseen 

 Tyytyväinen  Tyytymätön  

Ei suosittele 0-7 5 33 

Suosittelee 8-10 41 33 

 

Empiirisen tutkimuksen mukaan asiakkaan tyytyväisyydellä on vahva 

yhteyttä suosittelun aikomukseen (vastausmäärä 41). Ei suosittelijoista 

vain löytyi vain viisi positiiviseksi luokiteltua palautetta.  NPS-teorian 

mukaan kysymyksen asettelu eli suosittelu kuvastaa vahvasti 

asiakasuskollisuutta asenteellisena uskollisuutena ja uskollisten eli 

suosittelevien asiakkaiden merkkinä pidettiin palautteen antamista. Myös 

empiiriset tulokset vahvistavat teoriaa. Suosittelijoiden kommenteista 

lajiteltiin 33 tyytymättömyyttä aiheuttavaa riviä. Tämä voi viitata myös 

teoriaosuudessa esiin tulleeseen tyytyväisyyteen asiakkuuteen tai 

asiakaskohtaamiseen.  

Tyytyväiset ja suosittelijat olivat tyytyväisiä asiakaspalveluun ja 

asiakaspalvelijaan. Tämä on yhtenevä teoriaosuuden kanssa, sillä 

asiantuntijapalvelussa merkittävää on vuorovaikutustilanne asiantuntijan 

kanssa.  

Tutkimuksen kannalta merkittäviä ovat tyytymättömien vastaukset. Ei 

suosittelijoiden ja suosittelijoiden osuus vastauksissa jakaantuu tasan. 

Vaikka asiakas aikoo suositella, silti hänelle on tyytymättömyyttä 

aiheuttavia asioita. Myöskään näiden tyytymättömyyttä aiheuttaneiden 

asioiden keskeisessä sisällössä ei ole eroa ei suosittelijoiden ja 

suosittelijoiden keskuudessa. Tämä vastaa aiemmin kirjallisuudessa 
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esitettyä havainto, että asiakas voi olla tyytyväinen asiakkuutteen 

kokonaisuudessaan, vaikka yksittäinen asiakaskokemus olisi aiheuttanut 

tyytymättömyyttä.  

On kuitenkin huomioitava se, että erilaiset tilanteet ja erilaiset asiakkaat 

odotuksineen ja tarpeineen vaikuttavat siihen, mitkä tekijät aiheuttavat 

tyytyväisyyttä ja mitkä tyytymättömyyttä.  

 

5.3 Mitkä tekijät vaikuttavat tyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen 

vakuutusalalla? 

Edellä esitettyjen alatutkimuskysymysten mukaan uskolliset ovat niin 

tyytyväisiä, että suosittelisivat tuotetta tai palvelua ystäville ja tämän 

voidaan sanoa kuvastavan asiakasuskollisuutta. Suosittelijat antavat sekä 

positiivista että negatiivista palautetta ja myös teoriaosuudessa tuli esiin 

tämän rakentavan palautteen merkitys kehittämisen kannalta (Arantola 

2003, 23 ja 40). Palautteen antaminen onkin uskollisten asiakkaiden 

merkki.  

Tutkimuksissa asiakastyytyväisyyden ulottuvuuksina (Grönroos 2010,122) 

mainittiin ammattitaito, asenne ja käyttäytyminen, lähestyttävyys, 

luotettavuus, virheen korjaaminen, ympäristötekijät ja maine. Nämä 

ulottuvuudet tulivat hyvin esille avoimissa kommenteissa. Seuraavaan 

taulukkoon (Taulukko 10) on koottu näistä muutamia esimerkkejä.  

Erityisesti avoimissa kommenteissa korostui asiakaspalvelun ja 

asiakaspalvelijan merkitys, mikä onkin selvää palvelualalla.  
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Taulukko 10. Seitsemän palvelun laadun ulottuvuutta empiriasta 

7 palvelun 
laadun 
ulottuvuutta 

Selite 

Ammattitaito Asiantunteva, luotettava, sujuva 

Asenne ja 
käyttäytyminen 

Asiallinen, auttavainen, iloinen, 
ystävällinen,  

Lähestyttävyys 
ja joustavuus 

Aika löytyi nopeasti, asia hoitui 
ripeästi 

Luotettavuus Asiakkaan tarpeet huomioiva, asiat 
on kunnossa ja ajan tasalla 

Normalisointi Palvelu oli hyvää ja asia hoitui 
ripeästi (asian hoito kokonaisuudessa 
heikko)  

Palvelumaisema Yhteys onnistui oman kaupungin 
konttoriin, tuttu asioiden hoitaja 

Maine ja 
uskottavuus 

Miellyttävä asioida konttorissa, 
asiakkaana pitkään, tyytyväinen 

 

Kuilumallin mukaan asiakkaan ja yrityksen väliseen suhteeseen liittyy 

kaksi kuilua. Ensimmäisen kuilun mukaan asiakkaan odotukset ja johdon 

näkemykset poikkeavat toisistaan. Viidennen kuilun mukaan poikkeama 

voi syntyä odotetun ja koetun laadun välille. On huomattava, että 

viidenteen kuiluun vaikuttavat myös kaikki muut kuilut. Kuiluanalyysin 

avulla voidaan löytää epäjohdonmukaisuuksia yrityksen ja asiakkaan 

käsitysten välillä. Poikkeamien avulla voidaan määrittää strategiat, jotka 

takaavat odotusten ja kokemusten johdonmukaisuuden ja lisäävät 

tyytyväisyyttä (Grönroos 2010, 149). Laatukuilujen välttäminen on 

keskeistä palvelun laadukkuuden kannalta. Palvelun on vastattava 

asiakkaan odotuksiin ja kokemuksiin. Tämä tutkimus on tuonut esille 

joitakin asioita, joihin on syytä puuttua ja näin ehkäistä kuilujen 

syntyminen.  

Tutkimustuloksista ja niitä kuvaavasta kuviosta (Kuvio 11) voidaan tulkita 

asiakaspalvelun ja asiakaspalvelijan osalta toiminta odotusten mukaiseksi. 
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Tyytymättömyyttä eli kuilun aiheuttavat enemmänkin ulkokohtaiset asiat 

kuten prosessien toimivuus, palvelunopeus, yhteydenottoviiveet. Toisaalta 

on myös huomioitava, että erilaiset tilanteet ja erilaiset asiakkaat 

vaikuttavat siihen, mikä aiheuttaa tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä. 

Myöskään tyytymättömyys- ja tyytyväisyystekijät eivät ole toistensa 

vastakohtia. Tällöin kuntoon saattaminen voi poistaa tyytymättömyyttä, 

mutta ei toisaalta aiheuta tyytyväisyyttä.  

Suosittelijoiden ja ei suosittelijoiden osalta eroavaisuus tuli avoimien 

kommenttien laadussa. Ei suosittelijoiden osalta asiakaspalvelu ja 

asiakaspalvelija koettiin lähinnä ihan kohtalaiseksi, kun taas suosittelijat 

pitivät vastaavia asioita hyvänä tai erinomaisena. Tyytymättömyydessä ei 

suosittelijat antoivat palautetta laajemmista kokonaisuuksista, kun taas 

osa tyytyväisistä hyvinkin yksityiskohtiin liittyvää palautetta.  

 

Kuvio 11. Tutkimustulokset 
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5.4 Kehittämisehdotukset, rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen mukaan on tärkeää tunnistaa asiakaspalautteen rooli ja 

merkitys yrityksen toiminnan kannalta.  Asiakkaita olisikin syytä aktivoida 

palautteen antamiseen ja järjestää erilaisia kanavia siihen.  Pelkkä palaute 

ei kuitenkaan paranna asiakastyytyväisyyttä, vaan niiden hyödyntämistä 

on myös kehitettävä. Mielestäni palautteiden läpikäyntiin, analysointiin ja 

tiedon välittämiseen eteenpäin kannattaa panostaa. Tutkimuksen 

perusteella suosittelen säännöllistä raporttia palautteista ja niiden 

huomioon ottamista toiminnan suunnittelussa. Myös siihen, että 

asiakaspalveluhenkilöt saavat paljon palautetta, jota ei kirjata mihinkään 

järjestelmään, tulisi kehittää ratkaisuja. Näin syntyy hiljaista tietoa siitä, 

mitä on tekeillä.  Arantolan (2006, 67) mukaan tämä tieto kertoo, mitkä 

palvelut herättävät kysymyksiä, mihin ollaan tyytyväisiä ja mitä kilpailijat 

tekevät. Tieto kannattaisi kerätä systemaattisesti ja tehdä siitä yhteistä.  

Tutkimuksen alussa puhuttiin myös siitä, että tuloksista voidaan arvioida 

henkilökunnan tietämystä ja koulutuksen lisäämisen tarvetta. Vastauksissa  

tulivat esille negatiivisesti vastausten saaminen ja hitaus, erilaiset 

ohjeistukset, toimintatapojen yhtenäistäminen, saman asian hoitaminen 

moneen otteeseen ja tietämys siitä, mitä puhutaan. Näiden perusteella 

näyttäisi siltä, että kouluttamiseen ja osaamisen lisäämiseen olisi hyvä 

panostaa.  

Laadullisena case tutkimuksena tulokset eivät ole laajasti yleistettävissä, 

eikä se toisaalta ollut tarkoituskaan. Tutkimusstrategia laajan käsitteen 

tarkastelussa ja suhteutettuna työn laajuuteen oli toimiva. Tällä 

tutkimuksella on saatu tieteellistä pohjatietoa suosittelukäyttäytymisestä ja 

asiakastyytyväisyydestä sekä yksityiskohtaista tietoa, mitkä tekijät 

vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen case yrityksessä. Yleistettävyyteen 
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vaikuttaa myös toimiala, sillä asiakassuhteen muodostus vakuutusalalla 

on hyvin erilainen esimerkiksi verrattuna kauppaan.  

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista liittää suosittelun todennäköisyys 

vielä tarkemmin asiakasuskollisuuteen, tutkimalla päättyneitä asiakkuuksia 

ja syitä, mitä johtavat asiakassuhteen päättymiseen. ja myös tieto siitä 

onko suosittelevat ja uskolliset asiakkaat vielä yrityksen asiakkaita vuoden 

kuluttua olisi aiheena kiinnostava.  

Kuten yrityksen esittelyssä kävi ilmi, sen toimintaa on viime vuosina 

leimannut monenlaiset muutokset. Siksi myös vastaavanlainen tutkimus 

asiakaspalautteista ja asiakastyytyväisyydestä stabiilimmassa tilanteessa 

voisi olla hyödyllinen.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä tutkimus keskittyi tutkimaan palvelua, asiakastyytyväisyyttä ja 

suosittelukäyttäytymistä. Asiakastyytyväisyyttä tarkasteltiin palvelun 

laadun kokemuksien, ulottuvuuksien ja laatuongelmien kautta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitä hyvä palvelu tarkoittaa ja, miten palvelun 

laatu linkittyy asiakastyytyväisyyteen. Tutkimuksen kohteena oli myös 

suosittelukäyttäytyminen ja siihen läheisesti liitetty asiakasuskollisuus.  

Yritysten asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisyys kehittyvät yhä. Kuten 

johdannossa kävi ilmi asiakkaan odotukset ja kokemukset vaikuttavat 

asiakaskokemuksiin ja tyytyväisyyttä aiheuttaa mielihyvä tai odotusten 

ylittyminen. Asiakastutkimukset ovat nousseet viime vuosina yritysten 

mielenkiinnon kohteeksi ja keskustelu niistä käy vilkkaana. Yritykset 

pystyvät harvoin erottumaan tuotteillaan ja palvelukokemus ratkaisee 

kilpailun. Myös erilaisista asiakastyytyväisyyden tutkimustavoista ja niiden 

paremmuudesta käydään teoreettista väittelyä. 

Teoriaosuudessa oli mielenkiintoista huomata, että asiakastyytyväisyyden, 

asiakasuskollisuuden ja suosittelun yhteys ei ole selkeä. 

Asiakastyytyväisyyden ei aina uskota olevan tae asiakasuskollisuudelle ja 

tyytyväisyyden ei katsota riittävän selvittämään tai ennustamaan 

asiakkaiden todellisia aikomuksia. 

Jaottelua käytökseen ja asenteisiin perustuvaan uskollisuuteen pidetään 

kehityksen kannalta tärkeänä ja asiakasuskollisuudesta on kehittynyt laaja 

tutkimuskenttä. Taustalla on yksilö, yksilön valinnat ja suhde toimittajaan 

ja näin ollen tapahtumat ovat ainutlaatuisia. Merkittävää onkin, että 

jokainen tutkii asiakasuskollisuutta sekä suosittelukäyttäytymistä omalla 

tavallaan ja siihen ei ole yksimielisesti hyväksyttyä mittauskeinoa. Tässä 
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työssä hyödynnettiin tällä hetkellä paljon käytettyä NPS-menetelmää ja 

siihen liitettyä lisäkysymystä.   

Johtamisen osalta merkittävää on, että menestyminen riippuu ennen 

kaikkea palvelusta. On ymmärrettävä, kuinka asiakas kokee 

kokonaislaadun ja, kuinka organisaatio pystyy tuottamaan tämän lisäarvon 

asiakkaalle. Myös organisaation johtamista ja kehittämistä tulee tehdä niin, 

että laatutaso ja tavoitteet saavutetaan sekä resurssit ohjata oikein. Kuten 

tutkimuksessa kävi ilmi, laatumielikuvallakin on suuri merkitys.  

Arantolan (2006, 15) mukaan asiakkaaseen vaikuttamisen sanotaan oleva 

erityisen vaikeaa. Siihen hän näkee kolme syytä: Viestien määrä on 

valtava ja siksi erottuminen vaatii jotain erityistä. Valveutunut asiakas ei 

tee sellaista, mikä ei häntä aidosti kiinnosta. Lisäksi tämän päivän asiakas 

ostaa vain vertaisverkostojen suosittelun kautta ja guerilla markkinoinnin 

keinoin. Luovuus, ketteryys ja mielikuvituksellisuus sekä sosiaalinen 

media ja internet ovat tämän ajan vaikuttimia.  
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LIITE 1 

Saate sähköposti kyselylle 

 

 

Hei! 

  

Olet hiljattain asioinut LähiTapiola Kaakkois-Suomen kanssa ja haluamme 
kartoittaa asiakaspalvelukokemustasi. 

  

Pyydämme sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyymme, johon 
vastaaminen vie vain pari minuuttia. 

Käytämme vastauksia asiakaspalvelumme kehittämiseen. 

  

Palautteen pääset antamaan alla olevasta linkistä. Jos linkki ei aukea 
klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. 

  

  

Mielipiteesi on tärkeä, yhdessä kehitämme palvelustamme entistäkin 
parempaa! 

  

Ystävällisin terveisin 

LähiTapiola Kaakkois-Suomi 
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LIITE 2 

Kysymykset 

 

1. Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua ystävällesi? 

 Vastaukset alle 7;  

Harmi, ettemme onnistuneet yllättämään sinua positiivisesti 

palvelullamme. Kuinka voisimme parantaa seuraavalla 

kerralla? 

 Vastaukset 8-10;  

Mahtava kuulla, että olemme onnistuneet palvelussamme! 

Kuinka voisimme vielä parantaa seuraavalla kerralla? 

2. Haluatko, että sinuun otetaan yhteyttä palautteesi liittyen? 

3. Annathan vielä yhteystietosi, mikäli haluat, että sinulle soitetaan 

palautteeseesi liittyen. 

 

Taustatiedot: 

Yhteydenottoaika 

Yhteydenoton syy 

Yhteydenottotapa 

Sukupuoli 

Ikä 

Alueyhtiö 

Etutaso 

Asiakasta palvellut henkilö 

Puhnro 

Vakuutusasiakkuus 

Pankkiasiakkuus 

Rahastoasiakkuus 

Asiakasta palvelleen henkilön titteli 

Toimisto 

Myynnillinen kannansiirto 


