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Työn tavoitteena oli luoda asiakaspalveluprosessin mittaristo päivittäisen operatiivisen 

toiminnan seuraamiseksi ja parantamiseksi. Tarkoituksena oli mitata tilaustoimitusketjun 

suorituskykyä sekä tutkia mahdollisia kehitys ja parannuskohteita. 

Työ tehtiin Borealis Polymers Oy:n Fenolin Liiketoimintayksikölle. Yhtiön käytössä on 

Balanced Scorecard KPI- mittaristo. Asiakaspalveluprosessin mittaristo luotiin BSC 

asiakasnäkökulman mukaisesti soveltuen yhtiön toimintaympäristöön ja tavoitteisiin. 

Mittariston tarkoituksena on täydentää KPI- mittareita keskittyen päivittäisen 

asiakaspalveluprosessin suorituskyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen.   

 
Asiakaspalveluprosessia kuvaavia mittareita testattiin suorittamalla 

asiakastyytyväisyyskysely, joka käytännössä toteutettiin sähköpostitse tehtynä 

tyytyväisyysmittauksena. Mittauksella haluttiin selvittää asiakastyytyväisyyden taso, 

palvelun eritekijöiden suhteellinen tärkeys asiakkaille eli mitkä laadun tekijät ovat 

asiakkaille tärkeimmät sekä miten asiakas kokee Borealiksen asiakaspalvelun suhteessa 

kilpailijoihin. Asiakaspalvelukysely on osa yhtiön kuluen vuoden aikana tehtävää 

asiakastyytyväisyysselvitystä. Lisäksi työn tavoitteena oli luoda jatkuvan toiminnan 

seuraamiseksi tulevaisuutta varten mittarit asiakkaille tärkeimpien laadun tekijöiden 

seuraamiseksi. 
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The aim of the research was to create a measuring system to measure the performance 

level of the BU Phenol customer service process in the supply chain. The target is to 

improve daily service and to identify strong and weak links in the supply chain, and 

therefore increase customer satisfaction.  

 
The research has been done for the Borealis Polymers Business Unit Phenol. At the 

moment the company performance is measured by using Balance Scorecard key 

performance indicators . The measuring system created as a result of this research is 

based on the BSC theory viewed from the customer´s perspective. The new measuring 

system will complement the existing indicators.  

 
The created measuring system was tested by implementing customer satisfaction inquiry. 

It was focused for all truck delivery customers and was done by email. The targets of the 

inquiry were to determine the level of customer satisfaction, the most important factors of 

service and to compare Borealis performance to its competitors.  The inquiry will be part of 

the annual customer service satisfaction improvement project. Another target of the 

research was to create an internal measuring system based on the factors the customers 

considered most important. That will be a tool to monitor daily operational performance in 

the future.  
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1. JOHDANTO 

Asiakastyytyväisyys on suurelta osin sidottu nykyhetkeen, jonka vuoksi se on lunastettava 

yhä uudelleen ja uudelleen päivittäisissä kontakteissa asiakkaan kanssa. Tämä merkitsee 

sitä, että asiakastyytyväisyystutkimus ei ole identtinen yrityskuvatutkimuksen kanssa. 

Yrityskuva ei edellytä asiakkaan kokemusta toiminnasta. Sen sijaan 

asiakastyytyväisyystutkimus selvittää juuri asiakkaan kokemuksia yrityksen 

kontaktipinnasta eikä yleistä mielikuvaa yrityksestä tai tuotteesta. (Grönlund, Jocobs & 

Picard 2000, s. 20) 

 

Asiakastyytyväisyyden selvittäminen edellyttää aina jatkuvaa ja systemaattista 

mittaamista. Asiakastyytyväisyyden selvittämisessä onkin kyse jatkuvan palautteen 

hankkimisesta asiakkaalta hänen kokemuksistaan asiakaskontaktitilanteissa. 

Asiakastyytyväisyyden taso voidaan kartoittaa laajamittaisena tutkimuksena esim. kerran 

vuodessa tehtävillä kyselyillä ja haastatteluilla. Näiden tarkoituksena on tutkia 

asiakaspalveluprosessin tehokkuutta, kehityskohteita sekä selvittää asiakkaille 

kriittisimmät palvelun tekijät.  

Asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun mittareista on tullut laajalti käytettyjä yrityksen 

suorituksen mittareita. Yritykset mittaavat palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä, koska 

uskovat näiden mittareiden olevan muiden kriittisten mittareiden- kuten 

asiakasuskollisuuden, kannattavuuden, markkinaosuuden ja kasvun indikaattoreita. 

Ennen mittaamisen aloittamista tulee selvittää miksi mitataan ja mitä mittauksella halutaan 

saada selville. Tavoitteiden ja päämäärien asettelu on ehdottoman tärkeää, sillä ne 

toimivat saatujen tulosten vertailukohteina.  

 

Onnistunut mittausprosessin läpivieminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista 

prosessiin. Mittaamisen edellytyksenä on luonnollisesti oikeanlaisten mittareiden laadinta. 

Mittareiden tärkeimpänä ominaisuutena on niiden linkittyminen yrityksen strategiaan. 

Mittareiden tulee mitata juuri niitä seikkoja, joita halutaan tutkia ja joihin halutaan vaikuttaa.  

Mittausprosessi sisältää aina myös mittaustulosten analysointi vaiheen. Ilman oikealaista 

tulosten analysointia ja johtopäätösten tekoa koko mittausprosessi on turhaa. 
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Mittausprosessi vaatii onnistuakseen myös vastuu henkilöiden määritystä. Mittareiden 

päivittäminen tulee huomioida aina yrityksen strategian muuttuessa. 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

Tutkielman aiheena on asiakaspalveluprosessin mittariston luominen. Työn 

päätarkoituksena on luoda asiakastyytyväisyyttä kuvaava mittaristo, jonka perusteella 

tutkitaan tämän hetkistä asiakastyytyväisyyden tasoa. Tavoitteena on saada selville, mitkä 

mitattavista tekijöistä ovat asiakkaille tärkeimpiä eli mistä asiakkaat kokevat palvelun 

laadun muodostuvan. Tutkimuksella pyritään selvittämään myös omaa kilpailukykyä 

suhteessa kilpailijoihin, eli miten asiakkaat kokevat yhtiön suorituskyvyn suhteessa 

kilpailijoihin.  

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena on viestittää asiakkaalle halusta kehittää ja 

parantaa palvelukykyä asiakaslähtöisesti. Saatujen tulosten pohjalta tehdään analyysi 

nykytilasta, kehityskohteista sekä suorituskyvystä suhteutettuna kilpailijoihin. Näiden 

tulosten perusteella luodaan ns. sisäinen mittaristo jatkuvaan suorituskyvyn seurantaa ja 

ylläpitoa varten. Sisäinen mittaristo luodaan asiakkaille tärkeimpien tekijöiden pohjalta.  

1.2. Aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus 

Asiakastyytyväisyydestä, sen merkityksestä sekä palvelun laadusta on tehty useita 

teoksia, jotka toimivat työn teoriaosuuden lähdeteoksina. Näitä ovat mm. Grölund, Jacobs 

& Picard teoksellaan: asiakastyytyväisyyden osatekijät ja edellytykset. He ovat pohtineet 

asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun merkitystä, eroavaisuuksia sekä 

asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyttä on hankala selittää yksiselitteisesti, 

koska se yleensä merkitsee eri asioita eri asiakkaille. Teoksessa kuitenkin todettiin 

palvelun laadun olevan asiakastyytyväisyyttä edeltävä tekijä ja että asiakastyytyväisyydellä 

olisi suurempi vaikutus tulevaisuuden ostoaikomuksiin kuin palvelun laadulla.  Freemantle 

David kirjassaan: Incredible customer service- the final test on kuvannut erittäin tarkasti 

hyvän palvelun ominaisuuksia. Hänen mukaansa hyvä asiakaspalvelu koostuu 14: sta 

päätekijästä. Kirja toimii hyvänä ns. oppaana asiakaspalveluhenkilöille toimialasta 

riippumatta.  
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Balanced Scorecard on maailmalla ja myös suomessa yleisin suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä, jonka vuoksi siitä on löydettävissä paljon kirjallisuutta ja käytännön 

implementointiesimerkkejä. Balanced Scorecard: a ja sen implementointia kuvaavat mm. 

Malmi, Peltonen & Toivanen teoksessaan: BSC - rakenna ja sovella tehokkaasti sekä 

Kaplan & Norton teoksellaan: The Balanced Scorecard - translating strategy into action. 

Nämä ovat toimineet tärkeimpinä BSC: a käsittelevän osuuden lähdeteoksina niin työn 

teoriaosuudessa kuin käytännön toteutuksessa. Teoksissa käydään läpi koko BSC eri 

näkökulmineen. Asiakasnäkökulma, johon tässä työssä keskitytään, on vain yksi osa koko 

prosessia.  Kirjallisuutta, jossa keskityttäisiin vain tiettyjen näkökulmien tarkempaan 

tarkasteluun, ei varsinaisesti ollut saatavilla.  

 

Asiakastyytyväisyyden mittausmalleja ja esimerkkejä käytännön toteutuksista on myös 

olemassa lukemattomia määriä. Asiakastyytyväisyyttä on tarkasteltu useissa Gradu- 

tutkimuksissa, joissa käytännön toteutuksina on tehty asiakastyytyväisyysmittaus. 

Käytännön toteutuksissa on luonnollisesti paljonkin eroavaisuuksia toimialojen mukaan. 

Tutkimuksia on tehty paljon mm. metsä-teollisuuteen, sekä eri kohteisiin julkiselle 

sektorille. 

 

Ohjeita tyytyväisyyskyselyn suunnitteluun ja toteutukseen antavat mm. Nauman & Giel 

teoksessaan: customer satisfaction measurement and management.  Jokainen yhtiö 

todennäköisesti toteuttaa säännöllisin väliajoin asiakastyytyväisyyskartoitusta. 

Toteutetuista eri alojen tyytyväisyyskyselyistä löytyy internetistä paljon käytännön 

esimerkkejä.  Tärkein onnistuneen kyselyn edellytys on, että se on luotu yhtiön asetettujen 

tavoitteiden ja strategian mukaisesti mittaamaan haluttuja tekijöitä. Useista 

asiakastyytyväisyysmittausta käsittelevistä teoksista oli huomattavissa, että tärkeimmiksi 

mitattaviksi osa-alueiksi muodostui asiakkaan arviointi suorituskyvyn tasosta sekä 

tärkeystekijöiden määrittäminen eli mistä tekijöistä asiakas kokee laadukkaan palvelun 

muodostuvan. Mm. Nigel, Self & Roche teoksessaan: Customer Satisfaction Measurement 

for ISO 9000:2000 ovat nimenneet nämä tekijät tärkeimmiksi mitattaviksi alueiksi. Teos 

käsittelee asiakastyytyväisyys mittauksen merkitystä, eri asiakastyytyväisyys 

kyselymuotojen etuja ja haittoja, tekniikoita sekä tulosten analysointia.  Mainitut teokset 

ovat toimineet teoreettisina pohjina case yrityksen asiakastyytyväisyyskyselyn 

suunnittelussa. 
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1.3. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus luodaan asiakkaan näkökulman mukaisesti tarkoituksena parantaa palvelua 

asiakaslähtöisesti. Balanced Scorecard, tasapainotettu suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

jakaantuu neljään eri näkökulmaan, joista yksi on asiakasnäkökulma. Tutkimus rakentuu 

tämän näkökulman mukaisesti.  Asiakasnäkökulma jakautuu edelleen kahteen eri osaan, 

perusmittareihin ja yksityiskohtaisempiin, asiakaslupausmittareihin. Tutkimus luodaan 

vastaamaan näitä asiakaslupausmittareita soveltuen yhtiön tavoitteisiin ja 

toimintaympäristöön.  

 

Asiakkaat sijaitsevat eripuolilla Eurooppaa, joten haastattelututkimus on käytännössä 

hankala järjestää. Tämän vuoksi tutkimus toteutetaan kirjallisena sähköpostitse 

lähetettävänä kyselynä.   

 

Tutkimus edustaa piirteitä sekä kvalitatiivisesta -, että kvantitatiivisesta tutkimuksesta. 

Asiakastyytyväisyyttä on mahdotonta kuvata rajautuen vain toiseen tutkimuslajeista. Tosin 

tämä ei ole tarkoituksen mukaistakaan, vaan tavoitteena on saada mahdollisimman tarkka, 

luotettava ja informatiivinen tulos asiakastyytyväisyydestä. Asiakastyytyväisyyskyselyn 

asteikko on numeerinen, mutta asteikon kuvaus ja tulkinta on laadullinen (hyvä, huono, 

hyvä, erittäin hyvä). Näin voidaan ajatella numeroiden ja merkityksien tukevan sekä 

selittävän toisiaan, kuten Hirsjärvi, Remes & Sajavaara tutki ja kirjoita kirjassaan toteavat: 

”Numerot perustuvat merkityksiä sisältävään käsitteellistämiseen, ja sen merkitystä 

sisältäviä käsitteellisiä ilmiöitä voidaan ilmaista numeroin”.   

 

Hill, Brierley & MacDougallin mukaan teoksessa: how to measure customer satisfaction, 

laadullisessa tutkimuksessa keskitytään lukumäärällisesti pieneen asiakasryhmään 

tavoitteena saada mahdollisimman paljon ja laajalti informaatiota. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa taas keskitytään mahdollisimman laajaan tutkimusaineistoon, tutkittavien 

kohteiden määrä on informaation laajuutta tärkeämpää. Tämän tulkinnan mukaan työn 

tutkimus edustaa enemmän laadullista tutkimusta. Tavoitteena on saada rajatulta joukolta 

mahdollisimman paljon tärkeätä informaatiota, varsinkin tekijöistä joista asiakas kokee 

laadun muodostuvan. Tämä on tärkeätä sen vuoksi, että näillä tekijöillä on mahdollisuus 

parantaa palvelukykyä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 
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Asiakaspalveluprosessia mitattaessa osa mittareista voi edustaa pelkästään kvalitatiivisia -

, osa taas kvantitatiivisia piirteitä.  Logistista suorituskykyä kuvaavat mittarit edustavat 

enemmän kvantitatiivisuutta, koska toimitusten laatua on helpompi arvioida määrällisesti. 

Asiakkaan oletetaan muistavan kuluvan vuoden ajan kerrat jolloin toimitus ei vastannut 

tilausta esim. laadun / toimitusajan osalta. Toisaalta jokainen asiakas kokee puutteet 

hieman eri tavoin, eli arvioinnissa korostuu asiakkaan odotukset ja henkilökohtaiset 

vaatimukset sekä asiakassuhteen luonne.   

 

Osa mitattavista tekijöistä voi perustua vahvasti asiakkaan mielikuviin ja odotuksiin 

palvelun laadusta. Jos mitataan esim. luotettavuutta, edustaa se enemmän laadullisia 

piirteitä. Luotettavuus voi olla hyvinkin subjektiivinen käsite. Tulokset voivat olla paljon 

riippuvaisia arvion tekijästä, hänen käsityksestään ja vaatimuksistaan.  

 

Tutkimuksen tuloksista esitetään keskiarvot, hajonnat sekä palvelun eri tekijöiden 

suhteellisen tärkeyden asteet Möllerin laskentakaavion mukaisesti. Näin tuloksista 

saadaan vertailukelpoisia.  Tutkimustulosten analyysissä käytetään myös laadullisia 

metodeja, hyödyntäen osallistuvaa havainnointia.  

1.4. Määritelmät ja rajaukset  

Työssä ei oteta kantaa eri suorituskyvyn mittausmallien toimivuuteen, vaan tarkoituksena 

on sovittaa asiakastyytyväisyyttä kuvaava mittaristo jo olemassa olevaan yhtiön BSC KPI- 

mittaristoon. Yhtiön käytössä olevassa mittaristossa ei ole suoria mittareita mittamaan 

asiakastyytyväisyyttä, tämän vuoksi työn tavoite on täydentää ja tuottaa lisäinformaatiota 

olemassa olevien KPI mittareiden tueksi. Tutkimusnäkökulma on BSC: n 

asiakasnäkökulma, jonka pohjalta tutkimus ja sen empiirinen rakenne luodaan.  

Palveluprosessin mittaristo on tarkoitus luoda kuvaamaan asiakasnäkökulman 

asiakaslupausmittareita.  

 

Avaintermejä ovat: asiakastyytyväisyys, mittarit ja mittausprosessi. 
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1.5. Tutkimuksen rakenne 

Työn teoria osuudessa esitellään suorituskyvyn osa-alueita, asiakastyytyväisyyden 

käsitteitä ja merkitystä yhtiölle, sekä laadukkaan palvelun eri tekijöitä. Teoriaosuuden 

pääluvussa keskitytään mittausprosessin esittelyyn sekä sen onnistuneen läpiviemisen 

edellytyksiin.  Pääluvussa kuvataan Balanced Srocecard ja sen implementointi.  Lisäksi 

teoriaosuudessa tuodaan esille analysoinnin tärkeyttä. Ilman oikeanlaista analysointia ja 

sen perusteella toteutettavia kehitysehdotuksia koko mittausprosessi on hyödytöntä. 

 

Empiirisen osuuden rakenne luodaan BSC: n asiakasnäkökulman mukaisesti. Mittauksen 

varsinainen toimintasuunnitelmavaihe toteutetaan Toivasen projektimallia hyödyntäen. 

Toivasen projektimalli valittiin, koska se soveltuu parhaiten kyseiseen tutkimukseen. 

Projektimalli etenee selkeästi ja kattavasti. Malli on luotu hyödyntäen muita olemassa 

olevia projektimalleja kuten esim. Kaplanin ja Nortonin BSC -mallia, suorituspyramidi, 

Tableau de Bord, Maiselin mallia ja Erkki K. Laitisen mallia, dynaaminen 

suoristuskykymittaristo. Toivasen mallin soveltuvuutta yhtiön asiakaspalveluprosessin 

mittauksen toteutukseen lisää sekin, että mallia on kehitetty haastattelemalla eri 

teollisuusyritysten ja konsultointiyritysten asiantuntijoita.  Haastattelujen perusteella 

havaitut puutteet loivat tarpeen uuden mallin kehitykselle.  Borealiksen käytössä on jo KPI 

- mittaristo, jonka vuoksi projektimallia sovelletaan alkamaan vaiheesta, jossa on jo tehty 

valinta BSC: n käyttöönotosta.  

 

Tyytyväisyyskyselyn implementointivaiheen jälkeen seuraa tulosten analysointivaihe. 

Analysointivaiheessa esitetään tyytyväisyystason tulokset, palvelun tärkeystekijät sekä 

kilpailija-analyysi. 



 12 

2. TOIMINNAN SUORITUSKYVY JA MITTAAMISEN MERKITYS 

Suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin yhdeksi päätarkoitukseksi voidaan nähdä 

jäsennellyn ja luotettavan tiedon tuottaminen niin, että se hyödyttää päätöksentekoa. Ilman 

mittaamista on toimintaa vaikea johtaa ja kehittää. Oikeiden päätösten tekeminen ei 

pitkällä tähtäyksellä voi olla mahdollista ilman riittävää ja luotettavaa tietoa. (Tenhunen & 

Ukko, s. 6) 

 

2.1. Mitä suorituskyky on? 

 
Yhtä yleispätevää määritelmää suorituskyvylle on vaikea esittää. Suorituskyky merkitsee 

eri asioita eri yrityksille. Pienille yrityksille se merkitsee normaalisti esim. markkinaosuutta.  

Ei voittoa tavoitteleville yrityksille se voi merkitä lahjoituksien määrää. Suorituskyvyllä 

tarkoitetaan toimintaa ja saavutettua tulosta verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. 

Suorituskyky voidaan määritellä myös asiakasuskollisuudeksi ja asiakkaiden haluksi 

suositella toimittajaa / palvelun tarjoajaa. (Naumann & Giel 1995, s. 217)  

 

Suorituskyvyn mittaaminen voidaan nähdä prosessina, jossa kvantifioidaan menneisyyden 

tapahtumat ja nämä tapahtumat määrittävät nykyistä suorituskykyä. Suorituskyky mittaristo 

on johdon työkalu, jolla seurataan kuinka tehokkaasti yritysstrategiaa toteutetaan ja kuinka 

hyvin asetetut tavoitteet saavutetaan ja millaisia korjaavia toimenpiteitä mahdollisesti 

tarvitaan. (Tenhunen & Ukko 2001, s. 5) Vaikka mittaaminen usein keskittyy pääasiassa 

menneisyyden tarkasteluun, on sen keskeisenä tavoitteena kuitenkin pyrkimys ennustaa 

tulevia haasteita.   

 

Suorituskyvyn määrittely ja sisältö riippuvat myös paljolti tarkastelunäkökulmasta. Kun 

kyseessä on asiakaspalvelukyky, suorituskyky tarkoittaa koko asiakaspalveluprosessin eli 

tilaustoimitusketjun toimivuutta.  Ensimmäinen kontakti asiakkaaseen syntyy kun 

vastaanotetaan myyntitilaus. Kontaktihenkilön rooli on tässä hetkessä merkittävä. 

Kommunikointi, ystävällisyys, selkeys ja nopeus ovat asiakaspalvelun perustekijöitä. 

Asiakkaalle luvatut tekijät kuten: hinta, määrä, laatu ja toimitusaika mittaavat 

asiakaspalvelun ja tilaustoimitusketjun suorituskykyä. Tilaustoimitusketjun suorituskyky 

pitää sisällään myös oikeanlaisen laskutuksen sekä toimituksen jälkeisen informaation. 
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2.2. Suorituskyvyn mittaamisen merkitys ja tavoitteet 

Mittaamisella pyritään asiakastyytyväisyyden paranemiseen. Asiakastyytyväisyys on koko 

toiminnan johtava tekijä. Mittaamisen tarkoituksena onkin ylläpitää kilpailukykyä sekä näin 

pyrkiä jatkuvaan kehitykseen. Erilaisten mittareiden avulla voidaan jatkuvasti tarkkailla ja 

seurata palvelukyvyn tasoa. Mahdollisten ongelmien esiintyessä voidaan selkeämmin 

määrittää ongelmien osa-alueet sekä niiden aiheuttajat.  

 

Ongelmat raaka-ainetoimittajan suorituskyvyssä vaikuttavat suoraan ostavan 

organisaation toimintaan aiheuttamalla lisätyötä, laatuongelmia, pidentämällä 

läpimenoaikoja ja heikentämällä tuottavuutta. Mittaustulosten avulla saadaan selkeitä 

arvoja ja tuloksia palveluprosessin eri osa-alueista. 

 

Mittarit muodostavat yrityksen suorituskyvyn parantamisen ytimen. Mittaamalla hankittua 

tietoa tarvitaan mm. tavoitteiden asettamiseen, tulosten analysointiin ja palkitsemisen 

tueksi. Mittariston ideana on kehityksen ja muutoksen seuraaminen. Suorituskyvyn 

kehittäminen perustuu mittaustuloksiin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin. (Rantanen 2001, 

s. 7) 

 

Mittaaminen viestii asiakkaalle myös halusta kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti. 

Yritykset pyrkivät pääsemään näin lähemmäksi asiakkaita. Tämä tarkoittaa sitä, että 

mittaustulosten avulla pyritään saavuttamaan parempi ymmärrys asiakkaan toiveista ja 

tarpeista. Suorituskyvyn mittauksella voidaan seurata ja ennustaa tulevaa, koskien esim. 

tuote- ja teknologia kehitystä sekä myös pyrkiä saamaan vertailutietoa kilpailija-analyysin 

tueksi. Monet yhtiöt voivat seurata niin asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön 

tyytyväisyyden kuin asiakastyytyväisyyden ja yhtiön taloudelliseen tuloksen korrelaatiota. 

(Naumann & Giel 1995, s. 20) 

2.3. Suorituskyvyn osa-alueet 

Jotta asiakaspalvelua ja koko toiminnan suorituskykyä voitaisiin mitata ja mittaustulosten 

perusteella toimintaa kehittää, tulee ensin määrittää mistä tekijöistä suorituskyky koostuu. 

Toimittajan suorituskyvyn muodostuminen voidaan jakaa viiteen pääalueeseen mm. 

seuraavanlaisesti:  
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Toimittajan laatu 

 
Kuvaa toimittajan yleistä toiminnan tasoa. Miten toiminta on vastannut odotuksia ja kuinka 

on pystytty suoriutumaan sovittujen ehtojen mukaisesti. (Pilachowski 1996, s. 33) Yleisesti 

hyvän ja laadukkaan toimittajan ominaisuuksina on pidetty oikea-aikaisia toimituksia, 

tasaista ja korkeaa laatua, oikeaa hintaa, vakaata taloutta, hyviä tukipalveluita, hyvää 

varastointi palvelua, lupausten lunastamista, teknistä tukea ja jatkuvaa asiakkaan 

informointia prosessin vaiheista ja edistymisestä. (Baily, Farmer, Jessop & Jones 1994, s. 

123)  

 
Tuotteen laatu 
 
Tuotteen laadulla tarkoitetaan kaikkia niitä piirteitä ja ominaisuuksia, joilla se täyttää 

asetetut tai oletetut tarpeet. Tuotteen laadun osa-tekijöitä ovat sen suoritusarvot, toimivuus 

erityisominaisuudet, luotettavuus, kestävyys, yhdenmukaisuus, turvallisuus, esteettisyys ja 

oletettu laatu. (Salminen 1990, s. 10) Tuotteen laatu on seurausta prosessien laadusta. 

Tuotteiden korkea laatu on toimittajasuhteen perusedellytys, koska toimittajan valmistama 

tuote on osa lopputuotetta ja lopputuotteen laatu muodostuu osien summana. 

(Janhukainen, Lahti & Virtanen 1997, s. 34) Yksinkertaisimmillaan tuotteen laatu tarkoittaa 

sitä, että vastaako saapuneet lähetykset tehtyjä tilauksia, ovatko ne vaadittujen osto 

specificaatioiden mukaisia ja kuinka paljon lähetyksistä joudutaan hylkäämään. 

(Pilachowski 1996, s. 33)  

 

Pakolliset laatuominaisuudet ovat tuotteen perusominaisuuksia. Pakolliset 

laatuominaisuudet ovat asiakkaiden mielestä itsestään selvyyksiä, eivätkä he vaadi niitä 

erikseen. Pakolliset ominaisuudet ovat joka tapauksessa ratkaiseva tekijä, sillä jos niitä ei 

täytetä, asiakkaat eivät ole lainkaan kiinnostuneita koko tuotteesta.   

Houkuttelevat laatuominaisuudet ovat niitä ominaisuuksia, jotka kuluttajien mielestä eivät 

ole erityisen tärkeitä, mutta niiden motivationaalinen ja asiakastyytyväisyyttä lisäävä 

merkitys on kuitenkin erittäin suuri. Tosin näiden puuttumisella ei ole todettu olevan 

vaikutusta asiakkaiden tyytymättömyyteen. (Grönlund, Jocobs & Picard 2000, s. 23)  
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Toimitustensuorituskyky  
 
Toimituksen suorituskyky muodostuu tehokkaasta toimituksesta, siitä onko pysytty 

sovitussa toimitusajassa, onko kyetty lyhentämään kiertoaikaa, toimintaa kiiretilanteissa ja 

toimituskykyä markkinoiden niukkuuden vallitessa.  Suorituskyvyllä tarkoitetaan myös 

ajallaan toimitettujen tilausten määrää sekä jälkitoimitusten määrää. (Pilachowski 1996, s. 

33) Toimituksen laadun arvioinnissa tulee huomioida myös pakkaus- ja 

ympäristökysymykset. (Russill 1997, s. 28)  

 

Kuljetettavan tavaran ominaisuudet määrittelevät toimituksen lisä- ja erityisvaatimukset. 

Käsiteltäessä aiheita, jotka ovat vaarallisia ihmiselle ja luontoon joutuessaan, asettaa se 

toimitukselle tarkat erityisvaatimukset. Tuotteen lastaus, kuljetus ja purku ovat 

tapahduttava tarkkojen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Näiden vaatimusten 

täyttäminen on toimitusten suorituskyvyn perusedellytys.  

 

Vaarallisten aineiden kuljetus vaatii kuljetuskaluston, joka on ARD- hyväksytty. Samoin 

tuotteen lastaus ja purku tulee tapahtua vaarallisten aineiden käsittelyn ohjeiden 

mukaisesti. Tämä vaatii henkilöstöltä erittäin korkeata ammattitaitoa. Vaarallisten aineiden 

tuotannossa ja kuljetuksessa asiakkaille tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu turvallisuus.  

 

Kustannustehokkuus  

 

Tarkoittaa miten kustannustehokkaasti toimittaja suoriutuu toimituksesta verrattuna muihin 

vastaavanlaisiin toimittajiin sekä toimitetun tuotteen kustannusmuutoksia verrattuna 

yleiseen kustannusindeksin muutokseen. (Russill 1997, s.128) 

 

Yhteistyö ja palvelukyky  

 

Yhteistyön määrä koostuu yhteistyön eri sektorien toimivuudesta. Näitä sektoreita ovat: 

kaupallinen, tekninen, huolintapalvelut ja kaupanteon jälkeinen palvelu. Kaupallinen 

toimivuus tarkoittaa mm. aloitteellisuutta ongelmatilanteissa, reaktiota tiedusteluihin ja 

tietoutta markkinoiden muutoksista. Tekninen toimivuus tarkoittaa pätevyyttä neuvonnassa 

sekä teknisiä tukipalveluita. Huolintapalvelut tarkoittavat vienti- ja tuontipalveluiden hoitoa 

sekä lähetyspäivien luotettavuutta. Kaupanteon jälkeisillä palveluilla tarkoitetaan 
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huoltoverkoston luotettavuutta ja laatua. (Pilachowski 1996, s. 33) Logistiikalla 

aikaansaatava palvelukyky liittyy sellaisiin käsitteisiin kuin luotettavuus, täsmällisyys, 

virheettömyys, nopeus, joustavuus ja varmuus. (Koskinen, Lankinen, Sakki, Kivistö & 

Vepsäläinen 1995, s. 129) Toimittajan palvelukykyyn kuuluu myös laskutuksen 

täsmällisyys sekä toimittajan tarjoaman tuotteisiin liittyvä koulutus.  
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3. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA PALVELUN LAATU 

Kiristyvä kilpailu, sääntelyjen purkaminen ja asiakkaiden kasvaneet laatuodotukset ovat 

johtaneet siihen, että yritykset eripuolilla maailmaa keskittyvät entistä enemmän 

asiakastyytyväisyyteen.  Tavoitteena on ymmärtää entistä paremmin asiakkaiden toiveita 

ja tarpeita. Samalla pyritään myös määrittämään asiakastyytyväisyyden syntymisen 

kannalta ensiarvoisen tärkeät tekijät. Asiakastyytyväisyydellä on suora vaikutus yrityksen 

asiakasuskollisuuteen ja liiketaloudelliseen menestykseen.  Tyytyväisyys voidaan 

yksinkertaisimmillaan määritellä asiakkaan ostojälkeiseksi arvioksi tuotteesta tai 

palvelusta. Asiakas on tyytyväinen, kun tuote ylittää hänen odotuksensa ja tyytymätön 

odotusten jäädessä täyttymättä.  (Grönlund, Jocobs & Picard 2000, s. 11) 

3.1. Asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyys on osoittautunut vaikeaksi käsitteeksi hahmottaa. Tämän 

seurauksena on syntynyt erilaisia koulukuntia, malleja ja teorioita tyytyväisyyden ja 

palvelun laadusta. Useat aiheesta tehdyt tutkimukset ovat tehneet selväksi, että palvelun 

laadun ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen tarkoitus on tuottaa asiakasuskollisuutta ja 

yrityksen kokonaisliiketaloudellista suoritusta parantavaa informaatiota. Vaikka yhteys 

yrityksen liiketaloudelliseen suoritukseen on pystytty osoittamaan, eivät tutkijat ja 

yrityselämän edustajat ole onnistuneet määrittelemään ja erottamaan palvelun laatua ja 

asiakastyytyväisyyttä yhtä hyvin. ( Grönlund ym. 2000, s. 14) 

 

Asiakastyytyväisyydestä ja palvelun laadusta tehtyjen tutkimusten mukaan ne ovat 

kuitenkin kaksi erillistä ajatusrakennelmaa ja että niiden välillä on kausaalisuhde. 

Asiakastyytyväisyyskirjallisuudessa hallitsevana näkemyksenä on, että palvelun laatu on 

asiakastyytyväisyyttä edeltävä tekijä ja että asiakastyytyväisyydellä on suurempi vaikutus 

tulevaisuuden ostoaikomuksiin kuin palvelun laadulla.  Tästä huolimatta on myös 

huomioitava, että on olemassa myös tutkimusaineistoa, jonka mukaan palvelun laatu ja 

asiakastyytyväisyys toimivat yhdessä vaikuttaessaan ostoaikomuksiin. Tutkimuksissa on 

myös havaittu, että palvelun laadulla voi olla suora vaikutus asiakasuskollisuuteen ja 

yrityksen taloudelliseen suoritukseen. Voidaankin sanoa, että palvelun laadun ja 



 18 

asiakastyytyväisyyden välinen kausaliteetti on edelleen hieman epäselvä. (Grönlund ym. 

2000, s. 15) 

 
Asiakastyytyväisyyttä ja – tyytymättömyyttä voivat aiheuttaa hyvin eri tilanteet ja tekijät 

yrityksessä. Nämä tekijät riippuvat toimialasta, yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ja 

tuotteista. Myös erilaiset asiakkaat kokevat eri tavoin toimintatilanteet.  Yleistäen voidaan 

todeta tyytyväisyyttä aiheuttavien tekijöiden olevan eri tekijöitä kuin tyytymättömyyttä 

aiheuttavien tekijöiden. Tyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät voidaan jaotella 

aihealueittain kahtia esim.  Rope Timon 2005 esittämän mallin mukaisesti:  

 

Taulukko 1.  Asiakkaan tyytyväisyys- tyytymättömyystekijät 

 

Tyytyväisyystekijät 

- poikkeuksellisen hyvä henkilökohtainen asiakaspalvelu 

- tilannekohtainen asiakkaan ongelmatilantilanteen mallikas hoitaminen 

- yllättävän, ylimääräisen positiivisen  elementin antaminen tuotteen mukana 

- poikkeuksellisen hyvin hoidettu valitus  

- neuvon antaminen asiakkaan ongelmatilanteen kuntoon saattamiseksi 

- asiakkaan pyytämää ratkaisua positiivisemman ratkaisun tarjoaminen  
 

Tyytymättömyystekijät 

- sovittujen asioiden pettäminen (esim. aikataulut, tuoteominaisuudet, 

toimitusvarmuus) 

- epätasainen toimintataso 

- hintaan laitettavat lisukkeet, joista asiakas ei ollut etukäteen tietoinen 

- asiakkaalle maksun yhteydessä ilmi tulleet suuret hintojen nousut 

- valitusten käsittelemättä jättäminen tai tiedottamattomuus 

- asiakkaan pyyntöihin reagoimattomuus 

 

(Rope 2005, s. 55) 

 

Mallista huomaa selvästi, että tyytyväisyys- ja tyytymättömyys tekijät eivät ole toistensa 

vastakohtia. Tilanne ei siis ole niin, että jos joku tekijä, kuten vaikkapa toimitusvarmuuden 

pettäminen aiheuttaa tyytymättömyyttä, niin vastaavan tekijän toimivuus tuottaa 
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tyytyväisyyden. Tyytyväisyystekijä on asiakkaan kokemuksena positiivisen yllätyksen 

tuottaja.  Odotuksen mukainen toiminta on odotustekijä, jonka uskotaan automaattisesti 

toteutuvan. Tästä voidaan käyttää myös nimitystä edellytystekijät. Ne ovat tekijöitä, joiden 

edellytetään toimivan, jotta tuotteeseen tai palveluun oltaisiin tyytyväisiä. (Rope 2005, s. 

559) 

 

Tarkasteltaessa asiakkaan kontaktipintaa tyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijöiden 

näkökulmasta voidaan asiakastyytyväisyyden muodostuminen jakaa neljään eri kontaktiin: 

henkilökontakteihin, tuotekontakteihin, tukijärjestelmäkontakteihin ja miljöökontakteihin.   

 

Henkilökontaktit antavat hyvän mahdollisuuden tyytyväisyyden rakentamiseen 

henkilökohtaisen palvelun keinoin erityisesti, jos eteen tulevat tilannekohtaiset 

mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti.  

Tuotekontaktit eivät ole kovin herkästi tuota tyytyväisyyskokemuksia muuten kuin tuotteen 

palveluelementtien osalta. Vastaavasti odotusten täyttymättömyys aiheuttaa herkästi 

tyytymättömyys reaktion.  

Tukijärjestelmäkontaktit (esim. laskutus, asiakastiedotteet jne.) eivät yleensä aiheuta 

tyytyväisyyttä johtuen siitä, että asiakas ei niistä juuri perusta eikä niiltä paljon mitään 

odota. Nämä aiheuttavat korkeintaan tyytymättömyyttä silloin jos jokin on niiden 

toteutuksessa pielessä (esim. henkilön nimi tai tehtävänimike väärin kirjekuoressa tai 

laskutussummat poikkeavat kielteiseen suuntaan odotetusta).  

Miljöökontaktit ovat muissa kuin toimipaikkaperusteisissa busineksissa yleensä low-

interest-alue. Kuitenkin ensikokemus miljöötekijöissä saattaa aiheuttaa myös positiivisen 

yllätyksen silloin, kun asiakas käy ensimmäisen kerran yrityksen tiloissa.  

(Rope 2005, s. 559) 

 

Lukuisilla tutkimuksilla on todettu asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden olevan 

vahvasti linkittyneitä toisiinsa. Uuden asiakkaan hankkimisen on todettu maksaman viisi 

kertaa enemmän aikaa, rahaa sekä voimavaroja verrattuna jo hankitun asiakkaan 

pitämiseen. (Naumann & Giel 1995, s. 5) 

 

Myös asiakasuskollisuuden ja tuottavuuden välillä on suora korrelaatio. Suuryrityksistä 

esim. IBM on laskenut, että 1 %:n asiakastyytyväisyyden kasvu on lisännyt myyntituottoja 

500 milj. $:n verran viiden vuoden aikana.  (Hill , Self & Roche 2002, s. 4) 
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3.2. Asiakaspalvelun laatu 

David Freemantle on kirjassaan Incredible customer sercive – The final test 1993 

kuvannut asiakaspalvelua toiminnan lopulliseksi ”testiksi”. Tuote voi olla moitteeton, 

samoin hinta ja toimitusehdot. Mutta jos asiakasta ei palvella hyvän palvelun laadun 

kriteerien mukaisesti, on mahdollista, että asiakas ei uusi ostoaan tai pahimmassa 

tapauksessa voi perua koko kaupan.  Freemantlen mukaan hyvä asiakaspalvelu koostuu 

14: sta eri päätekijästä, joita voidaan soveltaa niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. 

Palvelun tekijöissä on hieman päällekkäisyyksiä asiakastyytyväisyys- ja 

tyytymättömyystekijöiden kanssa samoin kuin luvussa 2 kuvattujen suorituskyvyn osa-

alueiden kanssa. Freemantlen kuvaus on kuitenkin laajempi ja yksityiskohtaisempi ns. 

opastus hyvän palvelun kriteereistä.  Seuraavassa kuvataan nämä 14 tekijää:  

 

1. Lupausten pitäminen 

Tarkoittaa luvattujen asioiden täyttämistä. On tärkeätä, että asiakkaalle vahvistetaan 

seikat, jotka varmasti pystytään täyttämään.  Jos esim. luvataan vastata asiakkaan 

pyyntöön kahden tunnin sisällä, tulee näin myös tehdä. Luotettavuus on toiminnan 

perus edellytys, jonka pitäisi olla toiminnan tärkein tekijä.  

 

2. Viiden sekunnin maksimiviive puhelimeen vastauksessa 

Asiakkaan soittoihin tulee vastata viipymättä, niin pian kuin mahdollista. Pitkät 

odotusajat ovat asiakkaille turhauttavia, ja voivat johtaa myynnin menetykseen. Mikäli 

kilpailijoita on paljon, asiakas voi helposti vaihtaa vaikeasti tavoitettavan yhtiön toiseen.  

Puhelinkontakti on myös monesti ensimmäinen kontakti asiakkaaseen, tämän vuoksi 

on erittäin tärkeätä, että palvelu on nopeaa, tehokasta ja selkeää. 

 

3. Vastaus kirjallisiin pyyntöihin kahden päivän kuluessa 

Asiakkaan kirjallisiin pyyntöihin, tilauksiin yms. tulee vastata viipymättä. Näin asiakkaan 

ei tarvitse kysellä onko heidän pyynnöt rekisteröity ja huomioitu. Nopea palvelu antaa 

hyvän kuvan yrityksestä sekä siitä, että asiakkaista välitetään. 
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4. Viiden minuutin maksimi odotusaika 

Asiakkaan odotuttaminen on aina huono asia. Mitä pikimmin asiakkaan pyyntöihin 

voidaan vastata, sen paremman kuvan se antaa yrityksestä. Tämän vuoksi odotusaika 

tulee aina minimoida. 

 

5. Asiakaspalveluedustajien positiivinen asenne 

Yhtiön henkilöstön asenne on suora mainos yhtiöstä. Positiivinen asenne voidaan 

nähdä myös suorana kuvana yhtiöstä työpaikkana sekä toiminnan menestymisestä. 

Positiivisesti esitetty asia on aina mielekkäämpi kohdata. 

 

6. Ennakoiva toiminta 

Ennakoiva toiminta tarkoittaa sitä, että ensimmäinen yhteydenotto tulee tapahtua 

yhtiön puolelta. Esim. jos kyseessä on viivästynyt toimitus. Tiedotus asiasta tulee tulla 

toimittajalta. Jos asiakas havaitsee puutteen ennen kuin heille on siitä kerrottu, on jo 

liian myöhäistä. Ennakoiva toiminta tarkoittaa myös kaikkea ennakoivaa ja aktiivista 

toimintaa eri tilanteissa. 

 

7. Rehellisyys ja avoimuus 

Asiakkaalle tulee aina olla avoin ja rehellinen. Jos jokin asia on mennyt vikaan, tulee 

asiakkaalle kertoa siitä rehellisesti. Rehellisesti esitetty asia on helpompi kohdata. 

Mikäli asiakas huomaa virheiden piilottelua tai tiedon salaamista, vaikuttaa se 

välittömästi luotettavuuteen. Menetettyä luotettavuutta on erittäin vaikea ansaita 

takaisin.   

 

8. Toimintajärjestelmien luotettavuus 

Peruslähtökohta on se, että kaikki toimintajärjestelmät toimivat. Toimimattomat 

järjestelmät ovat merkki epäonnistuneesta johtamisesta. Järjestelmien 

toimimattomuutta voi syyttää kerran tuhannessa tapauksessa. Jos tämä tapahtuu 

useammin, alentaa se jälleen luotettavuutta.  

 

9. Laadukas toiminta korvausvaateissa 

Valitukset tulee käsitellä erittäin tarkasti. Toiminta ei aina mene suunnitelmien 

mukaisesti, vaan ongelmia esiintyy. Mikäli asiakas valittaa tai lähettää 

korvausvaatimuksen, (esim. viivästynyt toimitus / epälaadukas tuote) tilanteet tulee 
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selvittää siten, että lopputulos olisi molempia osapuolia tyydyttävä. Hyvin hoidettu 

korvausvaatimus vahvistaa yhteistyötä ja antaa yhtiöstä ammattitaidokkaan kuvan. 

 

10.  Toiminnan tietoisuus 

Asiakaspalveluhenkilöiden tulee olla tietoisia yhtiön toimintaympäristöstä. Tällä 

tarkoitetaan: tuotteita, palveluita, ongelman ratkaisukykyä, asiakkaiden sekä oman 

organisaation tuntemusta. Nämä tekijät viestivät jälleen ammattitaidosta ja halusta 

palvella asiakasta.  

 

11.  Palveluhalukkuus 

Palveluhalukkuus tarkoittaa sitä, että asiakaspalveluyhteyshenkilöt toimivat 

asiakaslähtöisesti. Asiakasta ei tule odotuttaa pitkiä aikoja esim. puhelinlinjoilla. 

Ratkaisu asiakkaan ongelmaan tulee löytää viipymättä. Palveluhalukkuus tarkoittaa 

myös yleistä asiakaspalvelulähtöisyyttä päivittäisessä toiminnassa. 

  

12.  Extra- palvelu 

Extra- palvelu tarkoittaa asiakkaiden toiveiden ylittämistä. Nämä tekijät voivat olla 

hyvinkin pieniä asioita, kuten esim. asiakkaiden huomioiminen odotustilanteissa tai 

pienien liikelahjojen antaminen. Yleisesti extra- palvelu tarkoittaa asiakkaan erityistä 

huomioimista. 

 

13.  Asiakkaiden tarpeiden asettaminen etusijalle 

Asiakkaiden tarpeiden asettaminen etusijalle on pitkänajan laadukasta 

asiakaspalvelua, joka perustuu korkeaan palveluhalukkuuteen. 

 

14. Siisti ympäristö ja ulkoasu 

Tällä tarkoitetaan yhtiön toimitilojen siistiyttä, selkeyttä ja yleistä ulkoasua. Samoin 

tämä tarkoittaa palveluhenkilöiden siistiyttä ja edustettavuutta. 

(Freemantle 1993, s. 3 - 60) 

 

Nämä tekijät kuten jo mainittiin toimivat ns. ohjeina hyvään asiakaspalveluun. Näitä 

tekijöitä voidaan käyttää pohjana suunniteltaessa mittaristoa yhtiön 

asiakastyytyväisyyskyselyihin. Tietenkään ei ole järkevää mitata kaikkia mahdollisia 



 23 

tekijöitä, vaan hyödyntää ja soveltaa niitä osioita, jotka ovat relevantimpia yrityksen 

toimintastrategiaan ja ympäristöön. 
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4. MITTAUSPROSESSIN TOTEUTTAMINEN 

Mittaaminen voidaan ymmärtää toimintana, jolla reaalimaailman ilmiöt muutetaan 

numeerisesti ilmaistaviksi suureiksi. Joskus näitä reaalimaailman ilmiöitä voidaan mitata 

hyvin tarkasti, joskus taas ilmiö voi olla epämääräinen, kuten juuri asiakastyytyväisyys. Oli 

asia millainen tahansa tarvitaan mittaamista asian luonteen ymmärtämiseksi. On sanottu, 

että ellei jotakin asiaa voida ilmaista numeroina, ei siitä tiedetä oikeastaan mitään. 

(Laamanen ym. 1999, s. 7) Samoin sanonta: ”Mitä ei voi mitata, ei voida johtaa”, pitää 

erittäin hyvin paikkaansa.  Mittaamisen päätarkoituksena onkin tuottaa yhtiön strategian 

mukaista vertailukelpoista ja luotettavaa informaatiota suorituskyvyn kokonaisvaltaisen 

arvioinnin tueksi.   

4.1. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen 

Tuottavuuden maksimointi ja asiakasuskollisuus ovat mahdollisia pitkällä aikavälillä vain 

asiakkaiden tyytyväisyystason täyttymisellä.  Asiakastyytyväisyyttä lisää odotettujen 

toiveiden ylittäminen. Tämä vaatii sitä, että yhtiön tulee olla tietoisia niistä tekijöistä, jotka 

merkitsevät asiakkaille eniten. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että yhtiön tulee olla 

selvillä siitä mitä sen asiakkaat kokevat asiakastyytyväisyyden olevan. 

Asiakastyytyväisyyden tason, sekä tyytyväisyyttä tuottavien tekijöiden selvittäminen 

onnistuu parhaiten säännöllisesti toteutetuilla asiakastyytyväisyysmittauksilla ja 

tutkimuksilla.  (Hill, Self & Roche 2002, s. 5) 

 

Asiakastyytyväisyysmittauksilla saadaan parhaiten selville asiakkaiden toiveet ja tarpeet. 

Samoin saadaan selville kuva omasta toiminnasta, eli miten organisaation toiminta on 

vastannut asiakkaiden vaatimuksia. Tärkeätä on löytää ne tekijät, jotka tuottavat eniten 

asiakkaille myönteisiä kokemuksia. Nämä kokemukset ovat niitä tekijöitä, jotka tuottavat 

lisäarvoa asiakkaille ja samalla niitä tekijöitä, joilla yritys kilpailee markkinoilla. 

Tyytyväisyystutkimusten pohjalta voidaan luoda tavoitteet toiminnan parantamiseksi sekä 

toiminnan jatkuvan suorituskyvyn seuraamiseksi. (Hill ym. 2002, s. 5)  
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Suorituskyvyn tason ja asiakastyytyväisyyden mittaamisen avuksi on kehitetty paljon 

erilaisia malleja ja menetelmiä. Työssä esitellään kaksi erilaista mittausmallia, 

Pilachowskin mittausprosessimalli sekä Balanced Srocecard.  

4.2. Pilachowskin mittausprosessimalli 

Pilachowskin mukaan mittaaminen on prosessi, joka koostuu kuudesta eri vaiheista.  

Nämä vaiheet ovat: tavoitteiden määrittely, päämäärien asettelu, toimintasuunnitelman 

kehittäminen, suorituskyvyn mittaaminen, tulosten vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin ja 

tulosten kirjaaminen sekä analysointi. 

Kuva 1. Mittausprosessi (Pilachowski 1996, s. 4) 

Mittausprosessin aloitetaan kuvion mukaisesti tavoitteiden ja päämäärien asettelulla. 

Nämä ohjaavat koko toimintaa ja ovat saatujen tuloksien vertailukohteina. Kaikkien 
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käytettävien mittareiden tulee tukea ja olla linkittyneitä yrityksen strategiaan. (Pilachowski 

1996, s. 2) Tavoitteiden asettelussa tulee kysyä miksi mitataan, mitä halutaan saada 

selville sekä mitä tekijöitä on tarkoitus seurata. Tärkeätä on huolella määrittää toiminnalle 

tavoite- ja raja-arvot. Tämä tehostaa mittaustulosten raportointi- ja analysointivaihetta sekä 

näin voidaan välittömästi keskittyä poikkeamien tarkasteluun. 

Mittaussuunnitelman sisältö riippuu liiketoiminnan vaatimuksista, strategisista tavoitteista 

ja toimintaympäristöstä. Lähtökohtana tunnussuureiden määrittelylle on liiketoiminnan 

tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Mittaussuunnitelmaan kuuluu strateginen ja 

operatiivinen osa. Mittaussuunnitelma osoittaa mittaamisen tarkoituksen, tavoitteet, 

organisoinnin, vastuualueet, vaiheet ja tehtävät sekä resurssit ja aikataulut. (Laamanen 

ym. 1999, s. 37) 

Suunnitelma strategisesta mittaamisesta osoittaa, miten strategisen ohjauksen tietotarpeet 

tyydytetään. Strategia vastaa kysymykseen ”miten” visioon päästään ja ”kuinka” 

toteutamme liiketoiminnalliset tavoitteet huomioon ottaen yrityskulttuurin. (Laamanen ym. 

1999, s. 40) Strategisemman ylätason mittarit voivat olla käsitteellisiäkin, kokonaisuuksia, 

yhdistelmiä alemman tason mittareista. (Hellevuo 1996, s. 34) Suunnitelma operatiivisesta 

mittaamisesta osoittaa, miten päivittäisen johtamisen ja prosessien hallinnan tarpeet 

tyydytetään. Operatiiviset mittarit johdetaan yhtiön strategisista ja tavoitteista.  

Operatiivisen tason mittaussuunnitelman lähtökohtana on prosessin laatu-, odotus- ja 

tehokkuustavoitteiden seuranta sekä parantaminen. (Laamanen ym. 1999, s. 40) 

Operatiivisemman tason mittareiden on aina annettava maksimihyöty mitattavalla tasolla. 

(Hellevuo 1996, s. 34) Operatiiviset mittarit keskittyvät päivittäiseen tilaustoimitusketjun 

tehokkuuden seurantaan ja asiakaspalvelun mittaamiseen.  

4.3. Balanced Srocecard 

Balanced Srocecard syntyi kahdessatoista, lähinnä USA:ssa ja Kanadassa sijaitsevassa 

suuryrityksessä toteutetussa hankkeessa, jossa pyrittiin kehittämään yritysten suoristusten 

mittausta. Mittaaminen näissä yrityksissä keskittyi lähinnä taloudellisiin seikkoihin. 

Taloudellisten mittareiden katsottiin kuitenkin kuvaavan huonosti yrityksen kykyä käyttää 

hyödykseen aineetonta omaisuuttaan, kuten osaamista ja työntekijöiden motivaatiota, 
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prosessin tehokkuutta, informaationteknologian toimivuutta, asiakassuhteita ja asiakkaiden 

lojaaliutta sekä poliittista yhteiskunnallista hyväksyntää.  Näissä yrityksissä saatujen 

kokemusten perusteella Robert S. Kaplanin ja David Nortonin esittelivät v.1992 

menestystekijämittariston, Balanced Scorecardin (tasapainotettu mittaristo). (Malmi, 

Peltola & Toivanen 2002, s. 15) 

BSC: n tavoitteena oli kehittää mittaristo, joka kertoisi kuinka yritys kehittyy näiden ns. 

pehmeämpien, tulokseen pitemmällä aikavälillä vaikuttavien aineettomien tekijöiden 

suhteen. BSC on vuosien varrella kehittynyt mittausjärjestelmästä strategiseksi 

johtamisjärjestelmäksi. Mittariston avulla strategia on tarkoitus muuntaa toiminnaksi.  

Mittareiden luominen yhtiön strategian pohjalta pakottaa yritysjohdon määrittelemään 

täsmällisesti, mitä strategialla ja strategisella tavoitteilla tarkoitetaan. Tarkoituksena on 

antaa ylimmälle johdolle nopea, mutta kattava kokonaiskuva yrityksen tilanteesta. 

Seuraavassa on kuvattuna alkuperäinen esimerkki Balanced Srocecardista. (Kaplan S & 

Norton P 1996, s. 26) 

 

 
Kuva 2. Balanced Srocecard (Malmi, Peltola & Toivanen 2002, s. 16) 

 

BSC:ssa yritystä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta. Näitä ovat taloudellinen, 

asiakasprosessien, sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kasvun näkökulma. Toiminnan 

lyhytaikainen ohjaus pyritään yhdistämään yrityksen visioon ja strategiaan.  BSC: a 

Visio & 
Strategia 

Oppimis- 
näkökulma 

Taloudellinen 
näkökulma 

Tehokkuusnäkökulma 

Asiakasnäkö-
kulma 
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soveltaneet yritykset ovat usein muokanneet näkökulmia omaan toimintaansa paremmin 

sopiviksi. 

 

Prosessia kuvataan kiertokuluksi, jossa visio selkeytetään ja konkretisoidaan, minkä 

jälkeen se välitetään eteenpäin tavoitteiden ja palkkioiden muodossa. Näiden avulla 

määritetään työnteon suuntaviivat, jaetaan resurssit ja asetetaan välitavoitteet. 

Tarkoituksena on saada kaikki organisaatiotasot tavoittelemaan yhteistä päämäärää: kukin 

työntekijä tietää, mitä on tarkoitus tehdä ja miten se vaikuttaa tulokseen. (Toivanen 2001, 

s. 7) 

 

Taloudellisen näkökulman tavoitteena on mitata niitä asioita, joista yrityksen omistaja on 

kiinnostunut. Taloudellisilla mittareilla on tavallisesti kaksi roolia BSC: ssa. Toisaalta ne 

kuvaavat kuinka hyvin strategia on onnistunut taloudellisesti. Toisaalta ne määrittävät 

tavoitteet, joihin strategioilla ja niitä kuvaavilla muilla mittareilla pyritään. Nämä tavoitteet 

taas vaihtelevat sen mukaan missä tilanteessa yritys on. Voimakkaassa kasvuvaiheessa 

ovat tavallisia erimerkiksi erilaiset myynnin kasvua kuvaavat mittarit. Ylläpitovaiheen 

yrityksissä, joihin suurin osa yrityksistä lukeutuu, korostuvat kannattavuuden mittarit. 

Elinkaaren loppuvaiheessa taas yrityksestä saatava kassavirta näyttelee merkittävää 

roolia.  (Malmi, Peltola & Toivanen 2002, s. 17) 

 

Asiakasnäkökulmassa kuvataan, mitä asiakkaiden tarpeita tyydytetään ja miksi asiakkaat 

ovat valmiita maksamaan siitä. Asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen liittyviä mittareita 

voivat olla esimerkiksi tuotteiden laatu, palvelu, kustannukset ja toimitusvarmuus. 

(Toivanen 2001, s. 55) 

 

Kaplan ja Norton ovat tutkimuksissaan havainneet, että asiakasnäkökulman mittarit 

voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, perusmittareihin ja tarkemmin määriteltyihin 

yrityskohtaisiin mittareihin. Perusmittarit ovat hyvin samankaltaisia eri organisaatioissa. 

Markkinaosuus, asiakastyytyväisyys, asiakaskannattavuus, asiakasuskollisuus ja uusien 

asiakkaiden lukumäärä ovat usein varsin tavallisia tähän ryhmään kuuluvia mittareita. 

Nämä heijastavat onnistumista markkinoilla ja asiakasrajapinnassa. Näissä on usein sama 

haittapuoli kuin taloudellisissakin mittareissa, ne kertovat lopputuloksen, mutta eivät sitä, 

miten lopputulos on yrityksen sisällä saavutettu. (Malmi, Peltola & Toivanen 2002, s. 25)  
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Toista asiakasnäkökulman osaa voidaan kutsua myös asiakaslupauksen mittareiksi. Nämä 

ovat perusmittareita tukevia yksilöllisiä mittareita, joiden avulla voidaan seurata tuloksia 

prosessin aikana tai joiden avulla pystytään määrittelemään, mitkä osa-alueet toimivat ja 

mitkä ei.  Nämä vastaavat kysymykseen, mitä yrityksen tulisi asiakkailleen tarjota, jotta 

asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja uskollisia, jotta houkuteltaisiin uusia asiakkaista ja 

saavutettaisiin haluttu markkina osuus.  Tällaisia tekijöitä voivat olla tuotteen tai palvelun 

ominaisuudet, kuten laatu ja hinta. Asiakassuhde sisältää tuotteen tai palvelun 

toimittamisen asiakkaalle, toimitusajan ja sen, miten asiakas mieltää ostamisen kyseiseltä 

yritykseltä. Imago ja maine heijastavat mittaamattomia tekijöitä, jotka houkuttelevat 

asiakkaan ostamaan yritykseltä.  Näistä asiakaslupauksen tekijöistä ja niitä vastaavista 

mittareista tulisi selkeästi heijastua se, millä yritys aikoo kilpailussa menestyä. Toisin 

sanoen, näiden mittareiden tulisi kuvata yrityksen kilpailustrategian ydin. Näkökulma 

asiakaslupauksen mittareissa on siis pikemminkin asiakkaan kuin yrityksen.  

(Malmi, Peltola & Toivanen 2002, s. 26) 

 

Sisäisten prosessien näkökulmassa mitataan niitä prosesseja, joissa täytyy onnistua 

erinomaisesti, jotta taloudellisessa ja asiakasnäkökulmassa mainitut tavoitteet 

saavutetaan.  Kilpailustrategiasta riippuen BSC: ssa mitattavat prosessit voivat vaihdella. 

Prosessinäkökulman on väitetty erottavan BSC: n muista olemassa olevista mittaristoista 

sekä yrityksen käyttämistä raha- ja ei rahamääräisiä mittareita sisältävistä 

mittaristokokonaisuuksista. Väite perustuu siihen, että useimmissa yrityksissä prosessien 

mittaaminen keskittyy nykyisten operatiivisten toimintojen mittaamiseen sekä raha että ei-

rahamääräisesti. BSC: n rakentamisen yhteydessä taas joudutaan usein määrittelemään 

kokonaan uusia prosesseja, joiden tulee toimia hyvin, jotta asiakaslupaukset voidaan 

täyttää ja taloudelliset tavoitteet saavuttaa. (Malmi, Peltola & Toivanen 2002, s. 27) 

 

Oppimis- ja kasvunäkökulmassa mittareiden tulisi vastata kysymykseen pystyykö 

organisaatio myös tulevaisuudessa kehittymään ja luomaan arvoa omistajilleen. Nykyisillä 

taidoilla ja tiedoilla sekä menetelmillä tuskin pystytään vastaamaan asiakkaiden jatkossa 

asettamiin haasteisiin sekä sisäisten prosessien kehitystavoitteisiin.   Näkökulmassa tulisi 

määritellä minkälaisen ”infrastruktuurin” kehittämiseen organisaation kannattaa keskittyä, 

jotta menestys olisi turvattu myös tulevaisuudessa. (Malmi ym.  2002, s. 30) 
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4.4. BSC: n mittariston toteuttaminen 

 

Balanced Srocecardin toteuttamiseen on olemassa useita erilaisia projektimalleja. Näitä 

ovat mm. Kaplanin & Nortonin, Olven & Royn & Wetterin ja Toivasen kehittämät BSC-

projektin toteuttamismallit. Kaplanin & Nortonin malli oli ensimmäinen joka lanseerattiin 

v.1990. Olve et. (1998) ovat suunnitelleet tasapainotetun mittariston käyttöönottoprosessin 

Kaplanin ja Nortonin teorian pohjalta. Toivanen kehitti mallinsa tutkimuksessa (2001) 

yhdessä suomalaisen konsultointi- teollisuusyritysten kanssa.  

Työssä esitellään näistä toteutusmalleista Toivasen Balanced Scorecard- projektimalli. 

Malli koostuu 10:stä eri vaiheesta seuraavanlaisesti: 

 

1. Selkeä päätös Balanced Scorecard – projektin käynnistämisestä 

• projektin laajuus, resurssin, hyödyt ja haitat 

 

2. Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen 

 

3. Yrityksen vision ja strategioiden selkeyttäminen 

• yksinkertainen, selkeä ja helposti viestittävissä oleva visio 

• yhteinen näkemys visiosta ja strategioista 

 

4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen 

• toimintaympäristön, kilpailijoiden, tuotteiden ja asiakkaiden selvittäminen 

(SWOT-analyysi) 

 

5. Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen 

• näkökulmien ja mittareiden valinta 

• haasteelliset tavoitteet 

• syy-seurausyhteydet 

 

6. Organisaation sitoutuminen 

• henkilöstön osallistuminen, avoin raportointi 

• mittaristo nopeasti käyttöön, konkreettiset tulokset 
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7. Mittariston karsinta ja täydentäminen 

• vähän mittareita -> ohjaus 

 

8. Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin 

• strategisen tavoitteiden toteuttaminen, yhdensuuntaisuus 

 

9. Toimintasuunnitelman laatiminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella 

• palaute, palkitseminen ja oppiminen 

• atk tuki, tietovarastointi 

 

Mallissa on oletuksena, että yhtiön käytössä ei vielä ole BSC: a. Prosessi alkaa 

implementointivaiheesta käyden läpi yhtiön vision ja strategian selkeyttämisen ja SWOT-

analyysin. Mallia voidaan kuitenkin hyödyntää myös tapauksissa, joissa BSC on jo yhtiön 

käytössä. Tällöin voidaan esim. valita uusi näkökulma tai päivittää vanhaa mittaristoa. 

4.5. Mittaustavat ja tekniikat  

Mittaaminen vaatii tiedon keräämistä, joten asiakastyytyväisyyden selvittäminen alkaa 

kyselytavan ja tekniikan valinnalla. Tietoa, tietyistä ilmiöistä tai järjestelmästä, voidaan 

kerätä ainakin kolmella perustavalla: kyselyin, havainnoimalla tai kokoamalla valmiiksi 

kerättyä tietoa, erimerkiksi tietojärjestelmästä. Luonteeltaan mittaaminen voi olla välitöntä 

tai välillistä. Välittömässä eli suorassa mittaamisessa saadaan havaintoja tai 

mittaustuloksia suoraan mittauksen todellisesta kohteesta. Välillisessä mittauksessa 

joudutaan mittaamaan tai havainnoimaan eräänlaisia apukohteita. Näistä saatuja tuloksia 

muokataan tietyllä tavalla ja näin saadun välillisen mittaustuloksen perusteella tehdään 

johtopäätöksiä mittauksen todellisesta kohteesta. Välillistä mittausta käytetään yleensä 

silloin kun todellista mittauskohdetta tai ilmiötä ei voida suoraan mitata. (Rantanen & 

Holtari 1999, s. 20) 

 

Asiakastyytyväisyys tutkimuksen voi suorittaa monin eri tavoin. Vaihtoehtoina ovat 

esimerkiksi erilaiset tyytyväisyystutkimukset, kuten asiakastyytyväisyyskysely, suora 

asiakaspalaute, haastattelut, ja ryhmäkeskustelut. Keruujärjestelmä ja apuvälineistö ovat 
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aina kompromissi, joka tehdään tiedon hyödyntämismahdollisuuksien sekä taloudellisten 

ja toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden välillä. ( Rope 2005, s. 580) 

Ropen mukaan asiakastyytyväisyystiedon selvittämisen suunnittelu edellyttää päätöksiä 

ainakin seuraavista kohdista: 

 

- Kuinka usein mitataan? kokoajan? tietyin väliajoin – jos niin milloin? 

- Ketkä tulevat mukaan otokseen – jokainen? tietyllä otannalla – jos miten? 

- Millä mittaustekniikalla mitataan? avoimet kysymykset? 

asteikkosystematiikka? yhdistelmämittarit? 

 

Kaikki nämä kohdat vaikuttavat siihen minkä sisätöistä tietoa saadaan, kuinka tarkalla 

tasolla, kuinka systemaattista ja kokonaisaikaista tiedon keruu on ja kuinka hyvin 

tyytyväisyystieto kattaa kontaktitilanteet  

4.5.1. Kyselylomakkeet asiakastyytyväisyyden mittauksessa 

Asiakastyytyväisyysmittaukset voidaan suorittaa kirjeitse tai sähköpostitse 

kyselylomakkeita hyväksikäyttäen. Yrityksillä on yleensä paljon asiakkaita eripuolilla 

maailmaa, jolloin luotettavan otannan aikaansaaminen henkilökohtaisin haastatteluin ei ole 

aina käytännöllistä tai taloudellisesti järkevää.  

 

Asiakkaan itse täytettävän kyselyn eli esim. sähköpostitse lähetettävän kyselyn etuina ovat 

edullisuus. Samoin myös kyselyt tarjoavat haastatteluja paremman anonyymin. 

Kirjekyselyä ei välttämättä myöskään koeta niin tungettelevaksi kuin haastatteluja.  

Haittoina näissä kyselyissä voi vastaavasti olla hitaus, varsinkin jos ei anneta tarkkoja 

määräaikoja, jolloin kysely tulisi palauttaa. Kysymyslomakkeen on myös oltava 

suhteellisen lyhyt. Samoin lomakekyselyissä häviää kontrollointi mikä tarkoittaa esim. sitä, 

että ei voi vaikuttaa siihen kuka asiakkaista vastaa.   ( Hill ym. 2002, s. 52)  

 

Kyselytutkimuksen lomakkeen laadinta tulee aina suorittaa huolellisesti.  Epämääräisyyttä 

pitää välttää. Pätevien tulosten saamiseksi kysymykset tulee laatia siten, että ne 

merkitsevät samaa kaikille vastaajille. Spesifiset kysymykset ovat parempia kuin yleiset 

kysymykset samoin kuin lyhyet tarkat kysymykset ovat parempia kuin pitkät kysymykset. 

Tulee myös välttää kysymyksiä, joihin sisältyy kaksoismerkityksiä. Vaihtoehdoksi ei tule 
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tarjota mielipiteitä. Monivalintavaihtoehto on usein parempi kuin `samaa´ mieltä / ´eri 

mieltä´ - väitteet.  Kysymysten esitysjärjestyksessä perusohjeena voidaan pitää sitä, että 

yleisemmät kysymykset sijoitetaan lomakkeen alkupuolelle ja spesifiset taas loppupuolelle. 

Samoin helpommin vastattavia kysymyksiä olisi hyvä sijoittaa lomakkeen alkuun.  

Yksittäisillä sanavalinnoilla voi olla merkittävä vaikutus. Ammattikieltä tulee välttää kuten 

myös johdattelevia kysymyksiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, s. 190) 

4.5.2. Mittareiden lukumäärä 

Kuinka monta mittaria tarvitaan, jotta palveluprosessi saadaan luotettavasti kuvattua? 

Lähtökohtaisesti mittareiden kokonaismäärä on pidettävä riittävän alhaisena. Liian suuren 

mittarimäärän käsittely on aikaa vievää ja kallista. Onkin syytä pohtia, kuinka suuren 

hyödyn ylimääräisten mittareiden lisääminen järjestelmään antaa ja kuinka paljon tietojen 

kerääminen ja käsitteleminen maksaa. Mikäli pyritään seuraamaan, ymmärtämään ja 

muistamaan liian monia erilaisia tavoitteita, mittaristo menettää tehonsa. Liiallinen tiedon 

määrä aiheuttaa hankaluuksia tiedon käsittelemisessä ja viivästyttää päätöksentekoa. 

(Ukko & Tenhunen 2001, s. 9)  

4.6. Mittareilta vaaditut ominaisuudet ja käyttöönotto 

Täkein mittareilta vaadittu tekijä on, että ne linkittyvät yrityksen strategiaan ja visioon sekä 

menestystekijöihin. Mittareiden tulee olla luonteeltaan yrityksen tavoitteita ja päämääriä 

tukevia. Mittareiden käytössä tulee huomioida jatkuvasti muuttuvat tarpeet. Mittarit tulee 

muokata kuvaamaan sen hetkisiä vaatimuksia sekä ennustamaan tulevaisuuden trendejä.  

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että koko henkilöstö on sisäistänyt tavoitteet ja ovat 

valmiita toimimaan yhteisten päämäärien mukaisesti. Ensisijaisen tärkeää on ylimmän 

johdon sitoutuminen. Yritysjohdon on annettava kehitystyölle riittävä tuki, jotta 

implementointiprosessi voidaan viedä onnistuneesti läpi. Mikäli johto ei sitoudu 

voimakkaasti prosessin suorittamiseen, myös organisaation alemmat portaat 

kyseenalaistavat koko mittausjärjestelmän käyttöönoton. Johdon rooli korostuu erityisesti 

silloin, kun yrityksessä vasta aloitetaan järjestelmällinen suorituskyvyn mittaaminen 

organisoidun järjestelmän avulla. Ylimmän johdon on annettava selkeä tukensa 



 34 

muutosprosessille. Mittausjärjestelmän käyttöönotto edellyttää kokonaan uutta 

ajattelutapaa sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole totuttu suoritusten järjestelmälliseen 

mittaamiseen. Tämän uuden ajattelutavan sisäänajo on nimenomaan johdon tehtävä. 

(Ukko & Tenhunen 2001, s. 14) 

Oikein rakennettu mittaristo kytkee operatiivisen ohjauksen liiketoiminta-alueen kriittisiin 

menestystekijöihin ja yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Hyvän suorituskyky mittariston 

avulla hallitaan kokonaisuutta ja voidaan siten välttää funktioihin mahdollisesti liittyvää 

osaoptimointia. Mittariston merkitys on myös siinä, että se viestii henkilöstölle, mitä 

tavoitellaan, mitä arvostetaan ja mikä on yrityksen menestymiselle tärkeätä. (Hellevuo 

1996, s. 34)  

Mittareiden ja mittausjärjestelmän laatua voidaan yleisesti arvioida monin kriteerein. 

Seuraavassa on kuvattu eräs näkemys tekijöistä, joita voidaan ajatella käytettävän 

mittareiden suunnittelukriteereinä. (Sink 1985, s. 68-69) 

1. Validiteetti, tiedon pitää mitata juuri tarkoitettua mittauksen kohdetta. 

2. Harhattomuus ja tarkkuus, näitä kuvaa tilanne, jossa mittaustulokset kasaantuvat 

pienelle alueelle mittauskohteen ”ympärille”. 

3. Kokonaisvaltaisuus, täydellisyys. Mittausjärjestelmässä käytettyjen mittareiden täytyy 

yhdessä muodostaa tasapainoinen kuva toiminnasta. 

4. Ainutlaatuisuus, vain yksi mittari järjestelmässä kuvaa tiettyä mitattavaa ominaisuutta. 

5. Reliabiliteetti, tulosten on oltava luotettavia eli mittausta toistettaessa virheiden oltava 

yhdenmukaisia tai mahdollisimman pieniä. 

6. Ymmärrettävyys, mittareiden tai mittausjärjestelmän tulisi olla yksinkertaisia ja kaikkien 

ymmärrettävissä. 

7. Kvantifioitavuus, tulokset esitettävä mielellään suureina, ymmärrettävässä muodossa, 

pois sulkematta laadullisten mittareiden tärkeyttä.. 

8. Kontrolloitavuus, mittareiden oltava ohjattavissa. 

9. Kustannustehokkuus, mittareiden ja mittausjärjestelmän oltava sellainen, että niistä 

saatava hyöty ylittää uhratut panokset. 

10. Relevanttius, mittarin arvolla tulee olla olennainen merkitys päätöksenteolle. 

11. Uskottavuus, päätöksentekijöiden tulee voida luottaa mittarin arvoon. 
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12. Oikea-aikaisuus, mittaustulosten täytyy kuvata nykyistä tilannetta. 

13. Yksinkertaisuus, mittarin tulee olla helppokäyttöinen. 

Mittareiden tulee olla myös merkityksellisiä ja selkeitä sekä helposti hallittavia. Mittarit eivät 

saa olla myöskään herkkiä kalibrointivirheille. (Pilachowski 1996, s. 10) Oikein valitut 

mittarit auttavat sekä löytämään ongelmakohtia, että osoittamaan valittujen 

korjaustoimenpiteiden vaikutuksia ja tehoa. (Karrus 2001, s. 170) 

Mittareiden käyttöönotto edellyttää päätöksiä seuraavista asioista: vastuuhenkilö, mittarin 

talletusmuoto, kenelle ja kuinka usein raportoidaan ja kuka huolehtii laskennasta. 

Mittareille tulee asettaa myös tavoitearvo, kriittinen raja-arvo tai peukalosääntö asian 

arvostelemiseksi. Mittaristosta päätettäessä tulee sopia, kuka vastaa tavoitearvojen 

muutoksista. ( VTT tutkimusraportti 2002, s. 15) 

Mittareiden seuranta sekä tulosten esittely tapahtuu nykyään helpoimmin 

taulukkolaskennan avulla. Uusimpiin taulukkolaskentaohjelmistoihin voidaan helposti 

poimia ja siirtää tietoja yrityksen operatiivisista järjestelmistä. On myös olemassa 

operatiivisia järjestelmiä, joiden käyttöliittymän rakennuspohjana on 

taulukkolaskentaohjelman käyttöliittymä. Yhä useammin, varsinkin jos käytetään 

viivakoodeja tms. tietojärjestelmiä voimakkaasti hyödyntävää toimitusten tai varastojen 

seurantaa, suurin osa perustiedosta on jo valmiiksi konekielisenä. Ongelmaksi jäävät 

seurantakriteerien valinta, mahdollisten tiedossa olevien aukkojen täydentäminen ja 

tulosten esittäminen ymmärrettävässä muodossa. (Karrus 2001, s. 185) 

Useimmissa tilanteissa lähtötiedot ja laskentamenetelmät antavat vain lähes oikeita arvoja, 

jolloin taulukoiden suuri numerotarkkuus on hämäävää. Tulosten esittämistä myös 

graafisesti tulee aina suosia. Kuvat pakottavat valikoimaan esitettävät asiat tarkemmin eli 

rajaavat informaatiotulvaa, ne ovat usein helppolukuisempia kuin laajat numerosarjat, ja 

niistä saa yhdellä silmäyksellä kuvan kehityksestä pidemmältä ajanjaksolta. (Karrus 2001, 

s. 185) 
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5. TIEDON RAPORTOINTI JA ANALYSOINTI 

Mittausprosessin viimeisenä vaiheena ovat mittaustulosten raportointi ja analysoiminen. 

Raportoinnissa tulee huomioida raportointitiheys sekä raportoinnin vastuualueet. 

Mittaustulosten analysointi vaatii riittävää tietoutta prosessin eri vaiheista sekä syy-

seuraus-suhteista, jotta analysointi olisi objektiivista ja kattavaa. Mittaustulosten 

analysoinnin tarkoituksena on kehityskohteiden tunnistaminen prosessissa ja näin 

asiakastyytyväisyyden paraneminen. Mittaustulosten analysointi voi ilmentää myös 

kehitystarpeita varsinaisessa mittausprosessissa tai mittareissa. Mittaustulosten 

analysoinnin apuna tulee hyödyntää tilastotiedettä.   

5.1. Raportointitiheys 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmää suunniteltaessa on huomioitava raportointitiheys. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että kuinka usein dataa kerätään, ja kuinka usein mittariston 

syöttöarvot päivitetään ja tulokset esitellään. Tietojen syöttö voidaan suorittaa päivittäin tai 

vain kerran vuodessa. Yksikäsitteistä vastausta raportointitiheydestä ei voida antaa. 

Voidaan ajatella, että helposti saatavilla olevat mittaustiedot päivitetään järjestelmään 

kuukausittain ja hankalammat mittarit esimerkiksi neljännesvuosittain. Yrityksen koko 

määrittää edelleen sitä, kuinka raportointi suoritetaan ja kenelle. Pienissä yrityksissä ei 

välttämättä ole tarvetta pitkiin, muodollisiin palavereihin, jos esimiehiä on vain muutamia. 

Säännöllinen seuranta on kuitenkin syytä järjestää ja ennen kaikkea ryhtyä toimenpiteisiin, 

jos aihetta on. (Ukko & Tenhunen 2001, s. 17) 

 

Useat logistiikan keskeiset mittarit toimivat hyvin vuositasolla. Käytettäessä lyhyempiä 

vertailujaksoja, kuten esimerkiksi kuukautta törmätään muutamaan perusongelmaan, 

kuten lyhyen aikajakson havaintojen suhteettoman suureen varianssiin, rajattuun 

havaintojen määrään ja sesonkivaikutuksiin. Eräs mahdollisesti parempi tapa on seurata 

muutosta kalenterivuoden asemasta tai sen rinnalla on liukuvan tarkastelujakson (esim. 

viimeiset kuusi kuukautta) käyttö. Selvin ja ymmärrettävin lienee ainakin aluksi 

kuukausikohtaisen tunnusarvojen käyttö täydennettyinä normaaleilla liukuvilla 

keskiarvoilla. (Karrus 2001, s. 187) 
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Mittaustulosten raportoinnin vastuut on sovittava niin selvästi, että epäselvyyksiltä 

vältytään. On nimettävä: 

1. Mittauksen omistajat 

2. Mittaajat 

3. Raportoinnista vastaavat 

4. Henkilöt jotka hoitavat analysoinnit ja niiden raportoinnin 

5.2. Tulosten analysointi 

Kuten aikaisemmin on jo mainittu, pelkkä mittaaminen ei yksinään riitä, vaan 

mittaustuloksia on analysoitava. Analysoinnin pohjalta suunnitellaan toimenpiteet, joilla 

suorituskykyä ja yhteistyötä edelleen parannetaan. Analysoinnin tulisi perustua tieteellisiin 

menetelmiin. Ongelmia ei niinkään tuota tiedon kerääminen vaan sen käyttö ei tieteellisillä 

tavoilla. Kerätyn tiedon avulla voidaan määrittää ongelmien aiheuttajia sekä kehittää näihin 

korjaavia toimenpiteitä. Analysoinnin tavoitteena on jatkuva toiminnan tehostuminen. 

Mikäli mittaustuloksia ei hyödynnetä tehokkaasti, arvokas tieto jää käyttämättä ja 

mittausjärjestelmiin käytetyt panokset ovat olleet turhia. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää 

menneisyyden analysoimisessa, nykyhetken tarkastelussa sekä tulevaisuudessa 

huomioitavien toimintojen ennustamisessa. (Pilschowski 1996, s. 9)  

Tilastotiede on menetelmätiede, joka käsittelee tietojen hankinnan suunnittelua (esim. 

otantamenetelmät, koejärjestelyt, kyselylomakkeet), tietojen keruuta, tietojen esittämistä 

(kuvailevaa tilastotiedettä) ja tietojen analysointia eli johtopäätelmien tekoa erilaisten 

analysointimenetelmien avulla. Tilastotiedettä käytetään hyväksi aina, kun käsitellään 

empiiristä tietoaineistoa.  

Kehittynyt tietotekniikka luo mahdollisuudet ”helppoon” aineiston analysointiin; tietokone 

hoitaa laskennan tehokkaasti sekä tarjoaa analysoinnin tuloksia käyttäjälle. Käyttäjän on 

kuitenkin tiedettävä mitä milloinkin voi tehdä: mitä analysointimenetelmiä voi käyttää, miten 

niitä tulkitaan ja millä tavalla tehdään johtopäätelmiä. Tietojenkäsittelyä ja matematiikkaa 

voidaankin pitää eräänlaisena tilastotieteen apuvälineenä. 
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Tilastollinen tutkimus kohdistuu tutkimusobjektien muodostamaan joukkoon, jota kutsutaan 

perusjoukoksi eli populaatioksi. Lähes aina empiirinen tutkimus joudutaan suorittamaan 

käyttäen vain osaa populaatiosta (otos). Empiirinen tutkimusaineisto saadaan mittaamalla 

tilastoyksiköiden eli havaintoyksiköiden ominaisuuksia. Tilastolliset analyysimenetelmät 

ovat välineitä havaintoaineiston tutkimiseksi sekä johtopäätelmien tekemiseksi 

populaatiosta aineiston perusteella. ( Leppälä 2001) 

Mittaamisen yhteydessä esiintyy usein mittausvirheitä johtuen mittarin tarkkuudesta tai 

mittaukseen liittyvistä häiriötekijöistä. Tällöin sanotaan mittarin reliabiliteetin olevan 

alhainen. Mittari saattaa olla myös huonosti laadittu ts. , mittari ei mittaakaan sitä 

ominaisuutta, mitä sen olisi tarkoitus mitata. Sanotaan, että mittari ei ole validi. 

Suorituskyvyn mittauksessa ja analysoinnissa on olennaista verrata mittauksen tulosta 

johonkin toiseen arvoon, vertailuarvoon. Jotta kahta mittaustulosta voidaan verrata, tulee 

niiden asettua jollekin mitta-asteikolle, jonka avulla niiden suhde toisiinsa voidaan 

määrittää. Mitta-asteikolla tarkoitetaan yleensä muuttujille määriteltävien mittalukujen 

merkitystä toisiinsa nähden. Mitta-asteikot riippuvat tarkasteltavan tiedon muodosta. 

(Rantanen & Holtari 1999, s. 19) Asteikkoja käytettäessä ja tulkittaessa on huomioitava 

tilanne, jossa asteikkoa käytetään sekä asteikon tyyppi ja sen käyttäjän lähtökohdat. (Sink 

1985, s. 67) 

Analyysi jalostaa saadut tiedot selkeään ja johdon päätöksentekoa helpottavaan muotoon. 

Analysointi on paljon enemmän kuin tietojen ryhmittelyä ja tulkintaa; muun muassa eri 

havaintojen väliset syy-seuraus- ja vaikutussuhteet on otettava huomioon analyysejä 

tehtäessä. Jo yksinkertainen matriisinmuotoinen ristikkäin asettelu auttaa monesti 

todentamaan eri asioiden vaikutussuhteita. (Laamanen ym. 1999, s. 18)   

Suorituskyvyn kokonaisvaltaisen mittaamisen ja analysoinnin tulee olla tarpeeksi kattava 

eli kaikki olennaiset ulottuvuudet tulee huomioida, jotta päätöksenteko olisi tehokasta. 

Kokonaisuuden tulee olla myös integroitu, ts. kokonaisuuden on oltava looginen eikä se 

saa sisältää päällekkäisyyksiä. Edellytyksenä kokonaisvaltaiselle analysoinnille on, että 

kehitetty mittaristo ja sen tuottamat tulokset ovat käyttökelpoisia päätöksenteossa. 
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Mittariston on oltava hyödyllinen mitattaessa ja parannettaessa yrityksen 

palvelunsuorituskykyä. (Rantanen & Holtari 1999, s. 43) 

Mittaustulosten tulee olla olennaisia, uskottavia sekä oikeellisia ja tarkkoja, mutta myös 

edullisesti tuotettuja. Kokonaisvaltaisen mittariston tulee olla diagnostinen ja 

johdonmukainen. Sen tulee antaa selkeät signaalit, kuinka suorituskykyä on mahdollista 

parantaa. Kokonaissuorituskyvyn analysoinnille on olennaista, että suorituskykyä 

tarkastellaan niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäyksellä. (Rantanen & Holtari 1999, s. 43)  

5.3. Mittariston ylläpito ja päivittäminen 

Mittariston ylläpitoon liittyy muun muassa mittaustulosten säännöllinen päivittäminen. 

Tämä voidaan tehdä esimerkiksi viikoittain, kuukausittain tai jopa harvemmin riippunen 

muun muassa mittaustaajuudesta. Mittariston ylläpitoon liittyy tulosten päivittämisen lisäksi 

myös monia muita tärkeitä tehtäviä. Jokaisen mittarin toiminta on aina välillä tarkistettava. 

Tärkeää on huolehtia siitä, että mittarit ovat linjassa organisaation strategian ja vision 

kanssa. Yksittäinen mittari tai jopa useampi on vaihdettava uusiin, jos organisaation 

menestystekijät muuttuvat. Hyvä tapa on tarkistaa koko mittaristo läpikotaisin aina, kun 

organisaation strategiaa päivitetään. (Hannula & Lönngvist 2002, s. 17) 
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6. KOHDEYRITYS BOREALIS POLYMERS OY – Fenolin liiketoimintayksikkö 

 
Borealis Polymers Oy, fenolin liiketoimintayksikkö on osa Borealis konsernin 

Hiilivetyliiketoimintaryhmää. Borealiksella on yhteensä n. 4500 työntekijää, josta suurin 

osa on Euroopassa. Yhtiön omistajat vuodesta 1998 lähtien ovat olleet sijoitusyhtiö IPIC 

65% ja Itävaltalainen OMV 35%.  Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tanskassa. 

 

Borealis Polymers Oy on prosessikemianteollisuuden yritys, jolla on yhteensä 6 

tuotantoyksikköä: Krakkeri, jonka tuotteita ovat eteeni, propeeni ja butadieeni. 

Fenoli&Aromaatit tuotanto yksikkö, tuotteinaan fenoli, asetoni, bentseeni ja kumeeni. 

Polyolefiini tuotantoyksiköitä on yhteensä neljä, joiden päätuotteet ovat polyeteeni ja 

polypropeeni. Borealis Polymers Oy sijaitsee Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella. 

Tuotanto aloitettiin vuonna 1971 ja yhtiö työllistää tällä hetkellä n. 900 henkilöä.  

  

Fenolin tuotanto käynnistettiin Porvoossa v. 1981. Porvoon Fenoli & Aromaatti 

tuotantoyksikkö on Borealis konsernin ainoa fenolin ja asetonin valmistaja, josta tuotteen 

myynti ja kuljetus tapahtuvat Euroopan alueelle. Tuotteiden myynnistä vastaa fenolin 

liiketoimintayksikkö. Yhtiön vuoden 2005 liikevaihto oli noin 200milj €.  

 

6.1. Borealikset arvot   

 
 
Borealiksen päivittäistä toimintaa ohjaa neljä arvoa, joita yhtiö edustaa toimittajana ja 

yhteistyökumppanina. Arvot ovat yhtiön toiminnan tavoitteita. Näitä arvoja ovat 

vastuuntuntoinen, kunnioittava, ylittävä ja nopeasti reagoiva toimittaja. 

 

 
 

Responsible Respect Exceed  NimblicityTM 
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Yhtiön toiminnan perusedellytyksenä ovat HSQE- asiat. Healthy, Safety, Quality ja 

Environment. Turvallisuus mittarit kuuluvat yhtiön Key Performance Indicator - 

mittaristoon. Turvallinen työympäristö on äärimmäisen tärkeä herkässä 

prosessiteollisuudessa. Yhtiön tunnuksena onkin ” if we can not do it safely we don´t do it 

at all”. Responsible tarkoittaa myös korkeaa etiikkaa jokapäiväisessä toiminnassa. 

 

Respect tarkoittaa sitä, että yhtiön tavoitteena on sitouttaa työntekijänsä ja kommunikoida 

mahdollisimman tehokkaasti. Työskentely on tiimityötä auttaen ja kehittäen tiimien muiden 

jäsenten panosta.  Borealis on ”One Customer Oriented Company” building on diversity.  

 

Exceed kuvaa mm. laatua ja toimitusvarmuutta. Tarkoittaen, että yhtiö toimittajana 

toimittaa asiakkaalle sen mikä on luvattu ja vielä hieman enemmän.  Tavoitteena on 

lisäarvon luominen asiakkaalle. 

 

Nimblicity kuvaa reagointinopeuden tärkeyttä suhdanneherkällä ja kovan kilpailun 

ympäristössä. Toimittajalta edellytetään nopeutta, sopivuutta sekä joustavuutta. 

Pyrkimyksenä ovat älylliset ja selkeät ratkaisut.   

 

6.2. Tuotteet ja niiden valmistusprosessi 

 

Fenolin valmistus koostuu kolmesta erillisestä tuotantovaiheesta. Näitä ovat 

bentseenituotanto, kumeenituotanto ja fenolituotanto. Prosessi alkaa bentseenin 

valmistuksella, jossa syöttöaineista erotetaan bentseeni. Bentseeni syötetään 

kumeeniyksikköön yhdessä propeenin kanssa. Bentseeni reagoi propeenin kanssa, josta 

syntyy kumeenia. Kumeeni syötetään fenoliyksikköön. Kumeeni hajotetaan hapen avulla 

fenoliksi ja asetoniksi. 1000:tta fenoli kiloa kohden valmistuu n. 600 kg asetonia. 

Alla olevassa kuvassa on esitettynä fenolin ja asetonin tuotantoprosessi jakautuen 

kolmeen vaiheeseen. 
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Borealis Krakkeri    Neste Oli 
 

 
    

 
 
      
 
 
 
       
 
Bentseeni 120kt      
 
   
  Kumeeni 180Kt 
  
     Fenoli 140kt  
 
Kuva 3. Fenolin ja asetonin tuotantoprosessi.  Asetoni 86kt   
 
 
Borealiksella etuina on erinomainen integraatio.  Bentseenin valmistukseen tarvittava 

raaka-aine saadaan Borealiksen krakkerilta sekä Neste Olilta.  Kyseessä on molempia 

osapuolia hyödyttävä yhteistyö. Fyysinen läheisyys helpottaa kommunikointia ja parantaa 

yhteistyön laatua. Luonnollisesti raaka-aineen hankinta on edullisempaa, nopeaa ja 

joustavaa. Raaka-aine siirretään bentseeni yksikköön Neste Olilta ja Krakkerilta 

maanalaisen putkiston kautta.  

 

Valmis fenoli ja asetoni varastoidaan ensiksi päiväsäiliöihin, jonka jälkeen tuote siirtyy 

tuotteiden varsinaisiin säiliöihin. Laatu on yhtiön toiminnan perusedellytys. Jokaisesta eri 

tuotantovaiheesta otetaan päivittäin useita kertoja näytteitä analysoitavaksi. 

 

Varsinaisista säiliöistä tuote pumpataan laivoihin Kilpilahden alueen satamassa sekä 

Borealiksen autolastauspaikalla tankkiautoihin.  

 

6.3. Markkina-alueet   

 
Fenolin päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Englanti, Belgia ja Hollanti. Suurin osa 

tuotteesta käytetään fenolihartsin 33 % sekä Bisfenoli-A:n valmistukseen n. 40 %.  

Bisfenoli-A:sta tehdään mm. polykarbonaattia. Fenolihartsi käytetään 

Bentseeni 
yksikkö 

Kumeeni 
yksikkö 

Fenoli 
yksikkö 

Asiakkaat 

Syöttö-
aineet 85Kt  

Syöttöaineet: 
Bentseeniyksikkö 
170Kt. 
Kumeeniyksikkö 75Kt. 
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rakennusteollisuudessa esim. liimavanerin valmistukseen, ja polykarbonaatti 

muoviteollisuudessa esim. matkapuhelimien kuorien valmistukseen, autoteollisuudessa 

autojen puskurien valmistuksessa sekä CD-levyjen valmistuksessa.  

 

Asetonin myynti suuntautuu suhteellisen samalle alueelle. Päämarkkina-alueita ovat 

Hollanti, Saksa ja Englanti. Suurin osa tuotteesta menee liuotin 46 %, sekä 

muoviteollisuuden 35 % käyttöön. Asetonista valmistetaan MMA: ta 

(Metametyyliakrylaatti), jota polymerisoidaan edelleen PMMA: ksi.  Loppukäyttöalueita 

ovat esim. autoteollisuus, jossa PMMA käytetään autojen valojen muovin valmistukseen. 

Myös esim. kylpyhuoneiden lavuaarien valmistuksessa korvaavaksi tuotteeksi on tullut 

PMMA. Asetonia käytetään myös lääketeollisuuden raaka-aineena.   

 

Myyntivolyymeiltaan suurimmat Borealiksen asiakkaat sijaitsevat Keski-Euroopassa: 

Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja Ranskassa. 

 

Fenolin myynnistä suuri osa suuntautuu Belgiaan ja Hollantiin. Suurimpia kertamääriä 

ostavia asiakkaita eli asiakkaita joille toimitetaan laivalla, on lukumäärällisesti noin 6 kpl. 

Loput Keski-Euroopan asiakkaat ovat pienempiä autotoimitus asiakkaita, joille toimitetaan 

satunnaisesti tai vuosittaisten sopimusten mukaisesti.  Pohjoismaihin Suomeen, Ruotsiin, 

Norjaan Sekä Baltian maihin fenolia kuljetettiin n. 20 % kokonaismäärästä, kuten myös 

Englantiin. Englannissa Borealiksella on n. 10 aktiivista asiakasta.  

 

Asetonin myynnistä myös noin 20 % suuntautuu Englantiin. Suuriosa kuitenkin 

myyntivolyymista suuntautuu Keski-Eurooppaan: Hollantiin ja Saksaan. Suuria asetoni 

asiakkaita Keski-Euroopassa on 8-9 kpl. Asetonista vain 3 % kuljetettiin Suomen 

asiakkaille.  

 

6.4. Kilpailijat 

 
Euroopan kokonaistuotantokapasiteetti vuonna 2005 oli n. 2500kt, josta Borealiksen osuus 

oli n. 6 %. Fenolin tuottajat Borealista lukuun ottamatta sijaitsevat Keski- ja Länsi-

Euroopassa. Seuraavassa on kuvattuna Euroopan fenolin tuottajien sijainnit ja 

tuotantokapasiteetit:  
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Kuva 4. Euroopan Fenolituottajat. 
 
 

• Ineos Phenol 44% Saksa – maailman laajuinen, kasvuhakuinen markkinajohtaja. 
• Polimeri 20% Italia – huono logistiikka kumeeni ja fenolitoimintojen välillä 
• Ertisa 14%  Espanja – kasvuhakuinen, varakas omistaja Cepsa backing. Osittain 

syöttöaineisiin integroitu. Aktiivinen vientimarkkinoilla. Hyväksytty 
laajennusinvestointi 200kt, valmis vuoden 2006 lopulla. 

• Domo 6% Saksa - suuri oma käyttö. Huono sijainti markkinoihin nähden 
sisämaassa, syöttöaine ongelmia. 

• Borealis 6%- Suomi - hyvä syöttöaine integraatio, asteittainen laajennus käynnissä. 
• Novapex 4% Ranska – paljon ongelmia. Omistaja Bain Capital. Huono sijainti, 

vanhat yksiköt, syöttöaine ongelmia.  
 
 

Suurimmat Borealiksen kilpailijat ovat IneosPhenol ja Ertisa. Yhtiö kilpailee heidän 

kanssaan sekä avainasiakkaista että pienemmistä asiakkaista erityisesti Englannissa. 

Nämä kilpailijat hallitsevat markkinoita ja käyvät omaa valtapeliään. Molemmat ovat 

julkaisseet laajennussuunnitelmat, Ertisa 200kt  ja Ineos 170 kt.  Borealiksella toteutuu 

myös seuraavan kahden vuoden aikana vuoden 2007 vuoden loppuun mennessä 

Domo  C 
Ineos 

 Polimeri  
Novapex 

 Ertisa 

 Borealis 
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laajennusinvestoinnit, jonka tavoitteena on nostaa tuotantokapasiteettia nykyisestä 

147kilotonniin.   

 
Eurooppa oli vuonna 2005 sekä asetonin että fenolin nettoviejä. Fenolin kulutuksen on 

ennustettu kasvavan, mutta kasvun painopiste siirtyy Aasiaan. Kiinalainen tekstiilituotanto 

valtaa markkinoita vientikiintiöiden poistumisen myötä. Venäjän ja entisen Itä-Euroopan 

alueelle odotetaan kasvua. 

 

6.5. Logistiikkaympäristö 

 
Tuotteet toimitetaan Kilpilahden alueelta asiakkaille laiva- ja auto toimituksin. 

Laivatoimitukset ovat joko suoria toimituksia asiakkaille tai toimituksia yhtiön 

ulkovarastoille.  

 

Yhtiöllä on kaksi ulkovarastoa, jotka sijaitsevat Hollannissa ja Englannissa. Ulkovarastoilta 

tuotetta voidaan edelleen toimittaa laivauksina asiakkaille, mutta suurimmaksi osaksi 

ulkovarastot toimivat varastoina autotoimituksia varten. 

 

Hollannista ja Englannista fenolia asiakkaille toimitetaan FCA- tai DDP- autotoimituksina. 

Englannin kuljetuksista huolehtii paikallinen kuljetusyhtiö, joiden kanssa sopimus laaditaan 

vuodeksi kerrallaan.  Keski-Euroopan maantiekuljetuksista huolehtii Belgialainen 

kuljetusyhtiö.  Tällä hetkellä Borealis ostaa kaikki Keski-Euroopan kuljetuspalvelut 

kyseiseltä yhtiöltä. 

 

Autotoimituksin tehdasalueelta tuotetta kuljetetaan asiakkaille Suomeen, Ruotsiin, Norjaan 

sekä Baltian alueille.  

 
Porvoon tehdasalueelta ei ole mahdollisuutta lastata fenolia / asetonia rautateitse 

kuljetettavaksi. Tämä luo yhden haasteen ja mahdollisuuden tulevaisuutta ajatellen.  
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7. CASE TUTKIMUS BOREALIS POLYMERS OY FENOLIN LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ; 
ASIAKASPALVELUPROSESSIN MITTARISTON LUOMINEN 

 
Borealis Polymers Oy:n fenoli-liiketoimintayksikön sekä koko konsernin suorituskyvyn 

mittaristona käytetään Balanced Scorecard KPI - mittaristoa. Liiketoimintayksikön KPI- 

mittaristoon kuuluu 10 mittaria. Työssä ei oteta kantaa eri suorituskyvyn mittausmallien 

toimivuuteen, vaan tarkoituksena on sovittaa asiakastyytyväisyyttä kuvaava mittaristo jo 

olemassa olevaan mittaristoon. Tutkimusnäkökulmaksi valitaan BSC: n asiakasnäkökulma, 

jonka pohjalta tutkimus ja sen empiirinen rakenne luodaan.  Kuten jo työn teoriaosassa on 

kuvattuna, asiakasnäkökulma jakautuu kahteen eri osaan, perusmittareihin ja 

yksityiskohtaisempiin, asiakaslupausmittareihin. Tutkimus luodaan vastaamaan 

asiakaslupausmittareita.   

 

Mittauksen varsinainen toimintasuunnitelmavaihe toteutetaan Toivasen projektimallia 

hyödyntäen. Toivasen projektimalli on kattavin ja soveltuvin tutkimuksen tavoitteisiin. 

Projektimalli sisältää 10 eri vaihetta eli BSC: n koko implementoinnin yrityksen käyttöön. 

Koska yhtiön käytössä on jo kyseinen mittaristo, on siksi hyödytöntä aloittaa projektimallin 

sovellus alusta. Mallia sovelletaan alkamaan vaiheesta, jossa on jo tehty valinta BSC: n 

käyttöönotosta.  

 

7.1. Empiirisen tutkimuksen kulku 

 
Mittariston luominen alkaa tavoitteiden ja päämäärien asettelulla. Nämä ohjaavat 

mittausprosessin jokaista vaihetta ja toimivat tulosten analysoinnin vertailuarvoina.  

Tavoitteiden pohjalta määritetään varsinaiset mittariston mitattavat osa-alueet. Näitä 

tekijöitä kuvaamaan luodaan päämittarit, jotka muodostuvat päämittaria kuvaavista 

alamittareista.  

 

Mittaristo luodaan asiakasnäkökulman mukaisesti eli vastaamaan asiakaslupaus 

mittareita. Nämä mittarit vastaavat kysymyksiin: Mitä yrityksen tulisi asiakkailleen tarjota 

että he olisivat tyytyväisiä ja uskollisia sekä kuinka houkuteltaisiin uusia asiakkaita? Millä 
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tekijöillä yritys menestyy kilpailussa? Suoritusta mitataan asiakkaan silmin, ja kuinka 

erottaudutaan asiakkaan silmissä? Minkälaiseksi asiakas mieltää ostamisen kyseiseltä 

yritykseltä?  

 

Asiakastyytyväisyyttä kuvaavan mittariston lisäksi luodaan ns. sisäinen mittaristo 

suorituskyvyn jatkuvaa seurantaa varten. Sisäisen mittariston avulla voidaan jatkossa 

säännöllisesti seurata kriittisimpien menestystekijöiden suorituskykyä. Sisäinen mittaristo 

luodaan asiakkaille tärkeimpien palvelun laadun tekijöiden seuraamiseksi. Sisäisen 

mittariston tarkoituksena on toimia ns. jokapäiväisenä toiminnan seurannan apuvälineenä.   

 

Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan keräämällä aineistoa kyselytutkimuksen avulla, joka 

toteutetaan sähköpostitse lähetettävänä kyselynä. Tutkimus edustaa piirteitä sekä 

kvantitatiivisesta -, että kvalitatiivisesta tutkimuksen lajeista. Tutkimuksen tulokset 

esitetään numeerisessa muodossa.  Monet mittarit ovat hyvin laadullisia, yksityiskohtaisia 

ja vastaustulokset voivat hyvinkin paljon olla riippuvaisia henkilökohtaisista palvelun 

laadun mielikuvista. Aineiston analyysissä käytetään myös laadullisia metodeja, 

hyödyntäen osallistuvaa havainnointia. 

 

7.2. Asiakaspalveluprosessin kuvaus  

 
Asiakaspalveluprosessi koostuu koko tilaustoimitusketjun hallinnasta.  Yhtiön tuotteiden 

myynti on erimaiden myyntikonttoreiden lakkautuksen jälkeen keskitetty Porvoon fenolin 

liiketoimintayksikköön.   

 

Asiakaspalveluprosessi alkaa tilauksen vastaanotosta. Tämä vaihe on ensimmäinen 

tärkeä kontakti asiakkaan kanssa.  Tilaus voidaan tehdä faxitse, sähköpostilla tai 

puhelimitse. Tärkeätä on, että asiakas tavoittaa palveluhenkilön viipymättä ja 

kommunikointi on tehokasta ja selkeää. Asiakkaan tilaukseen tulee reagoida välittömästi ja 

antaa vahvistus tilatusta määrästä ja toimitusajasta.  

 

Ennen tilauksen vahvistusta asiakkaalle, tulee huomioida tuotteen saatavuus eli 

varastotilanne tehtaalla, sekä ulkovarastoissa Rotterdamissa ja Englannissa.  
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Varastotilanteen huomioimisen lisäksi tulee toimituspäivä sopia kuljetusyhtiöiden kanssa, 

mikäli kyseessä on DDP- toimitus.  

 

Toimitus asiakkaalle edellyttää kuljetuksen seurantaa, sekä lastatun määrän tarkastusta.  

Mitä suurempi on etäisyys lastauspaikan ja asiakkaan välillä, sitä suurempi riski on 

myöhästymisille ja viivästyksille. Talviaika luo omat haasteet tuotteen lämpötilan 

ylläpitämiseen sekä purkutilanteisiin. 

 

Tuotteen toimituksen jälkeinen vaihe edellyttää oikeaa täsmällistä laskutusta. Mikäli 

asiakkaalla on lisä- tai jälkikysymyksiä, tulee henkilöstön olla tavoitettavissa ja vastata 

tuotteen toimituksen jälkeisiin kysymyksiin. 

 

7.3. Asiakaspalvelumittariston luominen ja toteutus 
 
 
Asiakaspalveluprosessin mittariston luominen ja aineiston kerääminen ovat osa yhtiön 

kuluvan vuoden aikana toteutettavaa asiakastyytyväisyysselvitystä.  Mittausprosessi alkaa 

kuten jo mainittu tavoitteiden ja päämäärien asettelulla. Nämä muokkaavat 

toimintasuunnitelman sisällön ja rakenteen.  Ilman selkeätä tavoitteiden asettelua on 

hyödytöntä edes suorittaa mittausta. Tavoitteiden asettelun jälkeen määritellään se, mitä 

mittauksella halutaan selvittää eli mitä mitataan, varsinaisen mittareiden luomisen, miten 

mittaus suoritetaan, kenelle mittaus suunnataan ja mitä käytännön toimenpiteitä se vaatii. 

Toimintasuunnitelma vaiheessa määritellään myös prosessin vastuu henkilöt.  

 

Asiakastoimitukset ovat, kuten jo yhtiön esittelyosiossa on esitelty, joko laiva- tai 

autotoimituksia. Laivatoimitukset voivat olla suoria toimituksia asiakkaille tai 

ulkovarastoiden kautta asiakkaille toimitettuja. Autotoimituksilla taas tarkoitetaan tehtaalta 

suoria toimituksia asiakkaille sekä ulkovarastoilta tapahtuneita toimituksia asiakkaille.  

 

Asiakaspalvelutyytyväisyystutkimus on tarkoitus suunnata autotoimitusasiakkaille, eli 

otoksena tulee olemaan kaikki autoasiakkaat.  Lukumäärältään autoasiakkaat edustavat n. 

80 %:a kaikista asiakkaista, myyntivolyymiltaan n. 50 %: a. Asiakaspalvelumittaristo 

luodaan vastaamaan näiden asiakkaiden palveluprosessin eri tekijöitä. Tämän vuoksi 

palveluprosessin mittaristo ja sen pohjalta luotu kyselytutkimus eivät sellaisenaan sovellu 
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laivatoimitusasiakkaiden tyytyväisyyskyselyksi, sillä asiakkaat ja logistinen prosessi ovat 

hyvin erilaisia. 

7.3.1. Tutkimuksen tavoitteet ja päämäärät 
 
Tutkimuksen päämääränä on asiakaspalveluprosessin kehittäminen ja näin 

asiakastyytyväisyyden parantaminen. Mittausprosessin tavoitteiden asettelu on tärkeimpiä 

vaiheita mittauksessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on viestittää asiakkaille, että 

yhtiöllä on halu kehittää palvelukykyään asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Tavoitteena 

on selvittää toiminnan suorituskyvyn taso. Tutkimuksella pyritään tunnistamaan kehitys- ja 

parannuskohteita tilaustoimitusketjussa sekä tutkia mitkä palvelun laadun tekijät asiakkaat 

kokevat tärkeimmiksi. Tavoitteena on myös verrata ja saada kuva omasta kilpailukyvystä 

suhteessa kilpailijoihin. Mittaristo luodaan mittaamaan operatiivista toimintaa ja 

asiakkaiden tyytyväisyyttä. Tavoitteena on keskittyä yksityiskohtiin ja ns. ” pilkkoa” tilaus-

toimitusketju osiin. Mittarit luodaan yhtiön strategian ja tavoitteiden mukaisesti soveltuen 

päivittäisen toiminnan seuraamiseen. Tämän vuoksi mittarit voivat olla hyvinkin 

yksikohtaisia. Seuraavassa on listattuna asiakaspalveluprosessin mittaamisen 

keskeisimmät tavoitteet: 

 

• Kehittää tuloksien / toiminnan seurattavuutta prosessien aikana 

• Kehitys - / parannuskohteiden tunnistaminen tilaus - toimitusketjussa 

• Asiakkaille tärkeimpien palvelun laadun tekijöiden tunnistaminen 

• Kuva kilpailukyvystä suhteessa kilpailijoihin 

• Asiakastyytyväisyyden parantaminen  

• Kannattavuuden parantaminen 

 

Näiden tavoitteiden määrityksen lähtökohtana on vastata BSC: n asiakaslupausmittareita 

eli keskittyä täysin asiaakaan näkökulmaan.  

 

 

 

 

. 
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7.3.2. Mitattavat osa-alueet 
 
Ennen varsinaista mittareiden määritystä selkeytetään tutkimuksen tavoitteet mittaviksi 

osa-alueiksi eli mitä tekijöitä tutkimuksella mitataan. Mittauksen osa-alueet tulevat olla 

mahdollisimman selkeät ja kuvaavat. Osa-alueet määritetään päätavoitteiden pohjalta, 

joiden pohjalta taas luodaan varsinainen mittaristo ja sen muoto.    

 

Tällä tutkimuksella mitataan kolmea eri aluetta. Näitä ovat palvelun eritekijöiden 

suhteellinen tärkeys asiakkaille, toiminnan suorituskyvyn taso sekä suorituskyky 

suhteutettuna kilpailijoihin. Palvelun suhteellisella tärkeydellä asiakkaille on tavoitteena 

tutkia mistä tekijöistä asiakkaat kokevat palvelun muodostuvan. Näin palvelun tarjoaja 

pystyy kohdistamaan resurssit oikeisiin kohteisiin. Palvelun eri osa-alueiden 

tärkeysjärjestystä tullaan vertaamaan arvoihin, jotka asiakas on antanut palvelun 

tarjoajalle eli suorituskyvyn tasolle. Suhteellisella tärkeydellä saadaan mittarit 

tärkeysjärjestykseen. Tämän jälkeen voidaan tehdä analyysi siitä, miten yhtiö on 

suoriutunut asiakkaille tärkeimpien palvelun tekijöiden tarjoamisesta sekä tietysti myös 

muista palvelun osa-alueista. Asiakkaille tärkeimpien tekijöiden pohjalta on tarkoitus myös 

luoda jatkuvan toiminnan suorituskyvyn sisäinen mittaristo. Näiden tekijöiden mittauksen 

lisäksi on tavoitteena tehdä kilpailija-analyysi vertaamalla omaa toimintaa kilpailijoihin. 

Kilpailija-analyysillä on tavoitteena saada selville, miten on suoriuduttu kriittisimmistä osa-

aluista verrattuna kilpailijoihin. Samoin myös kartoittaa, mitkä osa-alueet vaativat lisää 

resursseja.  

7.3.3. Mittareiden määrittäminen  

Mitattavien osa-alueiden määrityksen jälkeen luodaan varsinainen palvelun 

suoristuskyvynmittaristo. Mittarit tulee olla laadittu sitten, että ne soveltuvat kaikkien 

mitattavien osa-alueiden mittaukseen. Mittareiden määrityksessä tulee huomioida 

harhattomuus, validius sekä reliaabelius.   

 

Asiakastyytyväisyyden perustekijät raaka-ainetoimittajana ovat olleet tuotteen oikea laatu 

ja toimitusvarmuus, korostuen erityisesti prosessiteollisuudessa. Toimitusvarmuus 

muodostuu täsmällisestä, joustavasta toimituksesta, jonka edellytyksenä on myös 

varaston ja kuljetusyhtiön ammattitaitoinen ja laadukas toiminta.  
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Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan sopimukset määritellään kuljetusyhtiöiden 

kanssa kerta vuosittain. Kuljettajan ammattitaitoinen ja tehokas toiminta on yksi tärkeitä 

asiakastyytyväisyyden kriteereitä. Myöhästymiset sovituista asiakkaalle vahvistetuista 

päivästä voivat johtaa pahimmillaan asiakkaan toiminnan keskeytykseen. Monilla 

asiakkailla varastot ovat hyvin pienet ja toimituspäivä tarkoin optimoitu.  

 

Tuotteen laatu tarkoittaa todellista laatua verrattuna sovittuihin specificaatioihin.  

Laadukkaan tuotteen edellytyksenä on erittäin tarkka tuotannon suunnittelu ja optimointi. 

Ongelmat raaka-aineissa aiheuttavat lopputuotteissa suoria ongelmia asiakkaille.  

Näitä yllämainittuja tekijöitä kuvaamaan valittiin ensimmäinen päämittari, toimitusten 

laatu. Jotta toimitusten laadusta saataisiin riittävän laaja kuva, luodaan sille alamittareita.  

Toimitusten laadun alamittareiksi valittiin: täsmällisyys, toimitusaika, joustavuus sekä 

tuotteen laatu. Näiden neljän alamittarin todettiin kuvaavan riittävän tarkasti toimitusten 

laatua sekä soveltuvan parhaiten yhtiön toimintaympäristöön.  

 

Autotoimitusasiakkaat jakautuva kuten jo yrityksen esittely osiossa on kuvattuna kahteen 

eri ryhmään, FCA – asiakkaat eli noutoasiakkaat sekä DDP - asiakkaat. DDP – 

toimitusasiakkaat ovat asiakkaita, joille yhtiö vastaa koko logistisesta prosessista. 

Toimitusmuotojen erilaisuus vaikuttaa toimitusten laatua kuvaavan mittarin alamittareiden 

määritykseen. Mainittuja neljää alamittaria on tarkoitettu mittaamaan kaikkien DDP- 

asiakkaiden toimitusten laatua.   Noutoasiakkaiden eli FCA- asiakkaiden palvelussa 

korostuvat varaston joustava ja ammattitaitoinen toiminta. Tuotteen vaarallisuuden 

huomioiden, asettaa se tarkat toiminta- ja turvaohjeet tuotteen käsittelylle.  Tämän vuoksi 

FCA- asiakkaiden toimitusten laadun alamittareiksi valittiin: tuotteen laatu, joustavuus, 

lastauskyky ja täsmällisyys. Tutkimuksen alamittarit ovat yhtä toimitusten laadun 

alamittaria (lastauskyky) lukuun ottamatta täysin samanlaisia. 

 

Laadukkaan toimitusten lisäksi asiakaspalveluprosessin toimivuus ja kilpailuaseman 

ylläpito edellyttää oikeanlaista tasokasta palvelun laatua sekä henkilöstön ammattitaitoa. 

Tuotteen ollessa ns. bulkkitavaraa, lisäarvo luodaan asiakaslähtöisellä korkeatasoisella 

palvelulla. Borealiksen volyymit kilpailijoihin verrattuna ovat hyvin pienet, myös tästä 

syystä korkeatasoisen asiakaspalvelun merkitys korostuu.  Ilman laadukasta palvelua, 

asiakas voi vaihtaa toimittajan kilpailijoihin. Tämä korostuu entisestään asiakkaiden 
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kanssa, jotka sijaitsevat lähellä Keski-Euroopan suuria kilpailijoita. Palvelun laatu päätettiin 

jakaa kahteen eri ryhmään eli päämittariin: kokonaispalvelun laatu sekä yhteistyö. 

 

Kokonaislaatua kuvaavan mittarin tarkoituksena on mitata yhtiön yleistä päivittäistä 

palvelun laatua. Mittarien muodostamisessa hyödynnettiin hyvän palvelun eritekijöiden 

muodostumisen teoreettisia malleja soveltaen niitä yhtiön toimintaympäristöön. Näiden 

perusteella alamittareiksi valittiin seuraavat mittarit: kyky tehdä asiat oikein kerralla, 

luotettavuus, valitusten käsittely ja laskujen oikeellisuus. Luotettavuus ja kyky tehdä asiat 

oikein kerralla kuuluvat yrityksen perusarvoihin, kuten yritysesittelyosiossa on kuvattuna. 

 

Yhteistyö-mittarin tarkoituksena on toimia yksityiskohtaisempana kuvaavana mittarina eli 

mitata yhteistyön ja palvelun tasoa asiakasrajapinnassa. Näissä mittareissa korostuu 

entisestään päivittäisen palvelukyvyn merkitys. Yhteistyön mittareiden laadinnassa on 

myös hyödynnetty suorituskyvyn ja palvelun muodostumisen malleja soveltaen jälleen 

yhtiön jokapäiväiseen toimintaympäristöön. Alamittareiksi valittiin: kyky vastata asiakkaan 

erikoispyyntöihin, vastausaika asiakkaan pyyntöihin, saavutettavuus ja know-how / 

ammattitaidot.  

 

Seuraavassa on kuvattuna esimerkki mittariston rakenteesta: 

 

OSA-ALUE 1            OSA-ALUE 2  OSA-ALUE 3 

Suhteellinen tärkeys  Suorituskyvyn taso Suoristuskyky vs. kilpailijat 

100%    (asteikko 1 – 5) ( asteikko 1- 3) 

  

MITTARI 1: TOIMITUSTEN LAATU 

 Alamittari 1: Täsmällisyys  

 Alamittari 2: Toimitusaika / lastaus kyky -> ( FCA- / DDP-asiakkat ) 

 Alamittari 3: Joustavuus 

 Alamittari 4: Tuotteen laatu 

 

 MITTARI 2: KOKONAISLAATU 

 Alamittari 1: Kyky tehdä asiat oikein kerralla 

 Alamittari 2: Luotettavuus 

 Alamittari 3: Valitusten käsittely 
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 Alamittari 4: Laskutusten oikeellisuus 

  

MITTARI 3: YHTEISTYÖ 

 Alamittari 1: Kyky vastata asiakkaan erityiskysymyksiin 

 Alamittari 2: Vastausaika asiakkaan pyyntöön 

 Alamittari 3: Henkilöstön tavoitettavuus 

 Alamittari 4: Henkilöstön tietotaito 

 

Mittareiden lukumääräksi eli päämittareiksi valittiin aluksi viisi mittaria, jotka kuitenkin 

karsiutuivat yllä olevan mukaisesti kolmeen päämittariin. Suhteellisen tärkeyden 

määrittämisen helpottamiseksi valittiin jokaisen päämittarin alamittareiden lukumääräksi 

neljä.  Mittareiden lukumäärän karsiutumiseen vaikutti myös se seikka, että kyselyllä on 

tarkoitus tutkia kolmea erillistä osa-aluetta, niin kyselylomakkeesta ei haluttu liian 

työntäyteistä ja monimutkaista.  Liian työteliään lomakkeen vaarana on, että asiakas ei 

jaksa paneutua kysymyksiin riittävästi tarkasti. 

  

7.3.4. Toimintasuunnitelman laatiminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

Mittariston luonnin jälkeen seuraa varsinainen käytännön toiminta- eli toteutusvaihe, 

tarkoittaen tyytyväisyyskyselyn luomista ja muokkausta asiakkaille lähetettävään muotoon. 

Kyselykaavakkeista luotiin kaksi hieman erilaista muotoa. Ne eroavat toisistaan 

ensimmäisen mittarin yhden alamittarin suhteen. Tämän johtui autoasiakkaiden 

jakautumisesta kahteen eri ryhmään. Näiden logistinen prosessi on erilainen, joten mittarit 

on muokattava sen vuoksi erimuotoon.  

Kysymysten asettelun tavoitteena on olla harhaanjohtamaton. Kysymysten asettelussa 

käytettiin Likert-kyselylomakemallia, josta valittiin poor / excellent- muoto. Likert- 

kyselylomakemalli on suunniteltu siten, että asiakas voi antaa jokaiselle palvelua tai laatua 

kuvaavalle tekijälle eriasteisen arvon.  Seuraavassa on kuvattuna kolme esimerkkiä 

kyseisestä mallista:  
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Vahvasti Erimieltä          Ei samaa eikä erimieltä  Samaa mieltä  Erittäin 
erimieltä      samaa mieltä 
 
Erittäin        Tyytymätön Ei tyytyväinen eikä          Tyytyväinen  Erittäin  
tyytymätön                             tyytymätön   tyytyväinen 

 
Erittäin         Huono                Ei huono eikä                   Hyvä   Erittäin hyvä  
huono                                     hyvä 
 
(Hayes B 1992, s. 57) 
 

Kysymysten tulee olla myös riittävän selkeitä, jotta kaikki asiakkaat ymmärtäisivät 

kysymykset samalla tavalla. Asiakkaat sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa, joten 

kansallisuudesta johtuen voi esiintyä joitakin tulkintaeroja. 

 

Tutkimuksen kyselylomake muodostuu kolmesta eri osiosta, kuten jo mittareiden 

määrityksen yhteydessä on kuvattuna. Tutkimuksessa on myös kolme erilaista 

mittausasteikkoa. Suhteellinen tärkeys pyydetään arvioimaan prosentteina, jolloin 

päämittarin alamittarit yhteenlaskettuna ovat luonnollisesti 100 %. Tämä valittiin sen 

vuoksi, että asioiden tärkeyden määrittäminen toisiinsa nähden pystyttäisiin arvioimaan ja 

mittamaan.   

 

Suorituskykyä pyydetään arvioimaan asteikolla 1 – 5. Asteikko koettiin kuvaavimmaksi 

suorituskyvyn tasoa arvioitaessa. Skaala tulee olla riittävän laaja, vähintään 5-

asteikkoinen, jotta tasosta saataisiin riittävän laaja kuva.  Tietenkään skaala ei saa olla 

myöskään liian laaja, koska se ei anna lisäarvoa mitattavalle tekijälle, päinvastoin muuttuu 

hankalaksi arvioida. Tarkoituksena oli jälleen panostaa selkeyteen ja helppouteen 

asiakkaan näkökulmasta. 

 

Asiakasta pyydetään mittariston kolmannessa osiossa vertailemaan mitattavia palvelun 

tekijöitä suhteessa kilpailijoihin asteikolla 1 - 3. Asteikko valittiin erilaiseksi sen takia, että 

asiakkaan olisi helpompi tehdä vertailu.  Mittariston määrityksessä katsottiin, että 

asiakkaan olisi helpompi vastata kysymykseen asteikolla: paremmin, yhtä hyvin, 

huonommin, kuin mitata suoriutumista asteikolla 1 - 5. Tämä perustui siihen, että asteikko 

1 - 5 koettiin liian laajaksi ja siten hankalaksi arvioida. 
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7.3.5. Sitoutuminen mittaukseen 
 

Mittausprosessin läpivieminen vaatii vastuuhenkilöiden ja vastuualueiden määrittämistä 

konkreettisten tuloksien aikaansaamiseksi. Tämän tutkimuksen on tarkoitus olla osa yhtiön 

vuoden aikana suoritettavaa tyytyväisyysmittausta.   

 

Tutkimuksen tavoitteet, päämäärät ja mittarit alamittareineen ovat määritelty yhdessä 

fenoliyksikön markkinointi- ja logistiikkaosaston henkilöstön kanssa. Yhtiössä on tarkoitus 

kehittää suoritustason eri alueiden seurantaa ja mittausta. Palvelun tekijöiden suhteellisen 

tärkeysjärjestyksen määrityksellä saadaan selville, mitkä ovat ne tekijät joihin jatkossa 

mittausresursseja tulee kohdentaa. Tyytyväisyyskysely voidaan uusia vuosittain.  

Suorituksen mittaukseen osallistuu jokainen asiakaspalveluprosessiin kuuluvaa henkilö, 

joten se vaatii jokaisen sitoutumista. Tämän vuoksi jokaisen tulee ymmärtää prosessin 

tavoitteet ja oman panostuksen merkitys niiden saavuttamiseksi.  

 
 
 

7.4. Tulosten esittely ja analysointi  

Tutkimuksen otoskoko oli 28 asiakasta eli kaikki autoasiakkaat joiden kanssa on tehty 

sopimus vuodelle 2006 sekä ei-sopimusasiakkaille eli joiden voidaan olettaa tilaavan 

kuluvan vuoden aikana. Näistä 12 on FCA -toimitusasiakasta ja loput 15 DDP -

toimitusasiakasta.  Vastausajaksi annettiin noin kaksi viikkoa. Vastausprosentti oli 50 % eli 

vastaukset saatiin 14: sta asiakkaalta. 

 
Tutkimuksen mitattavat osa-alueet eli mitä mittauksella halutaan tutkia, olivat palvelun eri 

tekijöiden tärkeys asiakkaille, suorituskyvyn tämän hetkinen taso sekä suorituskyvyn taso 

verrattuna kilpailijoihin. Suorituskyvyn tasoa mitattiin asteikolla 1 - 5, josta laskettiin 

keskiarvo ja hajonta. Hajonnalla saadaan kuvattua miten paljon eroja esiintyi eri 

asiakkaiden välillä. Suorituskyvyn tasoa verrattuna kilpailijoihin pyydettiin arvioimaan 

asteikolla 1 - 3. Kilpailijavertailusta laskettiin ainoastaan keskiarvo kuvaavaan yleistä 

toiminnan tasoa.  Palvelun eritekijöiden tärkeyttä mitattaessa asiakkaita pyydettiin 

antamaan prosentuaalinen arvo tekijöiden tärkeydelle, eli jakamaan 100 % päämittarin 



 56 

neljän alamittarin suhteen.  Prosentuaalisista arvoista esitetään keskiarvot ja hajonnat, 

jotta saadaan eroavaisuuden taso eri asiakkaiden välillä. Jotta saataisiin myös 

konkreettinen luku kuvaamaan palvelun tekijöiden suhteellista tärkeyttä, hyödynnetään 

Möllerin v. 1979 väitöskirjassaan kehittämää valintamallia, jonka avulla asioiden tärkeyden 

määrittäminen toisiinsa nähden pystytään arvioimaan. Möllerin moniattribuuttisen 

valintamallin mukaan voidaan laskea asiakkaiden tyytyväisyyttä.  

 

 
 

Kuvio 5.  Moniattribuuttinen malli: 

 

c = asiakas 

o = objekti, kohde 

i = atribuutti / palvelun laadun eri tekijät, mittarit 

Aco = asiakkaan antama arvo kohdetta kohtaan 

Ici = asiakkaan antama arvo tai merkitys eri tekijöille  

Bcoi = asiakkaan usko todennäköisyydestä tai laajuudesta, jolla atribuutti i on suhteessa 
kohteeseen o 
 
(Möller 1979, s.13) 
 
 
Mallissa annettaan suhdeluvuksi esimerkiksi 100, johon annettujen attribuuttien 

suhteellista tärkeyttä verrataan. Asiakas antaa eri tekijöille arvosanan ( suorituskyvyn 

taso), sekä arvottaa suhteellisen tärkeyden (suhteellinen tärkeys %). Mallissa suhteellinen 

tärkeys kerrotaan annetulla arvosanalla, joka ilmaisee kyseisen attribuutin arvon. Eli 

esimerkiksi, toimitusajan suhteellinen tärkeys voi olla 60 % ja arvosana 3. Mallia soveltaen 

saadaan vertailuarvoksi 1,8. Kun kaikista attribuuteista eli palvelun tekijöistä lasketaan 

vertailuarvot, voidaan ne laittaa järjestykseen. Mitä suurempi luku sen tärkeämpi tekijä on 

asiakkaalle. Tuloksien perusteella saadaan valittua asiakkaille tärkeimmät palvelun tekijät. 
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7.4.1. Toimitusten laatu 

Toimitusten laatua mitattiin neljällä alamittarilla: täsmällisyys, toimitusaika(DDP), 

lastauskyky(FCA), joustavuus ja tuotteen laatu. Raaka-aine toimittajana oletuksena 

yleensä on, että asiakkaat arvostavat laatua ja toimitustäsmällisyyttä. Nämä tekijät ovat 

myös Borealiksen tärkeimmät kilpailuvaltit. Yhtiön tuotantokapasiteetti verrattuna Keski-

Euroopan suurimpiin kilpailijoihin on hyvin pieni, tällöin tekijät joilla yhtiö voi parhaiten 

kilpailla ovat: laatu, toimitusvarmuus ja hyvä tasokas palvelu.  Alla on kuvattuna 

toimitusten laatua kuvaavat tulokset. Ensimmäisenä DDP- toimitus asiakkaat ja alempana 

FCA- toimitus asiakkaat. 

 
 Suorituskyvyn Variaation Suhteellinen  Variaatio Tärkeys (Mölller)  

 taso  tärkeys ka 

Täsmällisyys     4,0 0 17,5 % 9,35 0,7  

Toimitusaika     4,4 0,53 30,0 % 10,5 1,3  

Joustavuus   4,1 0,69 13,3 % 9,8 0,6 

Tuotteen laatu  4,6 0,53 39,2 % 10,2 1,8 
 
 

Yleisesti voidaan sanoa, että tulokset ovat erittäin hyvät. Jokainen alamittari on saanut 

arvosanaksi vähintään 4 eli hyvä. Tuotteen laatu ja toimitusaika ovat saaneet parhaimmat 

tulokset, mikä on linjassa tavoitteiden kanssa. Asiakas on myös arvottanut nämä tekijät 

heille tärkeimmiksi. Tuotteen laatu on ymmärrettävästi tärkein, koska suurin osa 

asiakkaista vaatii tuotanto- specificaation jokaisesta toimituksesta.  Fenoli ja asetoni ovat 

alkuraaka-aineita asiakkaille, joten korkea laatu on tuotteen perusedellytys. Saatavuus eli 

toimitusaika on myös erittäin tärkeä tekijä asiakkaille. Monilla asiakkailla varastot ovat 

hyvin pienet, jolloin oikea-aikainen toimitus on äärimmäisen tärkeätä. Samoin esimerkiksi 

Ruotsin asiakkaiden lopullinen kysyntä on ennakoitavissa ainoastaan muutamaa päivää 

aikaisemmin. Tällöin korostuu entisestään toimitusajan tärkeys.  Asiakkaat pystyvät 

ilmoittamaan arvion kvartaalikysynnästään, mutta todellinen toimitusmäärä ja aikataulut 

voivat vaihdella ennusteesta paljonkin. Varsinkin Englannin asiakkaiden kanssa 

toimitukset tilataan tuntitarkkuudella, milloin toimituksen on saavuttava asiakkaille. Hajonta 

niin arvosanojen kuin tärkeystekijöiden välillä on suhteellisen pientä ja tasaista, eli eri 

asiakkaiden välillä ei ole suuria eroavaisuuksia. Tulosten tasaisuutta selittää paljon se, että 

suurin osa DDP–  toimitus asiakkaista ovat melko homogeenisiä, esim. ostovolyymeiltaan. 
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Variaatiota kuitenkin aiheuttaa laatuvaatimusten erilaisuus asiakkaiden kesken. Osa 

asiakkaista on erittäin tarkkoja tuotteen laadun suhteen, osan taas voidaan sanoa olevan 

hyvinkin suvaitsevaisia pienille laatuheilahteluille. Asiakkaat, jotka ovat äärimmäisen 

tarkkoja, arvottavat laadun toimitustäsmällisyyden edelle. Taas asiakkaat, joilla on suuri 

kulutus ja laatuvaatimukset alhaisemmat, odottavat toimittajalta tasaista oikea-aikaista 

toimintaa. 

 
 
Seuraavassa on kuvattuna vastaavat mittaustulokset FCA- asiakkailta. Mittarit olivat yhtä 

alamittaria lukuun ottamatta samat. 

 
 

Suorituskyvyn Variaatio Suhteellinen  Variaatio Tärkeys (Möller)  

 taso  tärkeys ka 

Täsmällisyys  4,4 0,53 23,0 % 9,06 1,0  

Lastauskyky  3,9 0,69 19,0 % 5,56 0,7  

Joustavuus  4,0 0,82 34,0 % 15,74 1.3 

Tuotteen laatu 4,4 0,53 25,0 %  9,13 1,1 
 
 
FCA- asiakkaiden kohdalla tilanne on toinen, koska asiakas huolehtii rahdista itse. Tällöin 

asiakaan voidaan olettaa arvostavan laatua sekä sitä, että tavara on noudettavissa heille 

parhaiten soveltuvana ajankohtana. Tuloksissa on mielenkiintoista, että joustavuus on 

noussut laatua tärkeämmäksi tekijäksi. Tuotteen laatu on koettu vasta toiseksi 

tärkeimmäksi tekijäksi, myös täsmällisyyden ollessa melkein yhtä tärkeä.  

Tulosta voidaan selittää mm. edellä mainitulla tekijällä eli asiakas arvostaa sitä, että he 

voivat noutaa tuotteen tehtaan varastolta eli Porvoosta tai Rotterdamin ulkovarastolta 

heille parhaiten soveltuvana ajankohtana. Tämä taas johtuu paljolti siitä, että asiakaan 

todellinen tarve vaihtelee ennusteista ja tavaraa ei välttämättä voida vastaanottaa 

varastoihin suuria määriä kerrallaan. Vastaavasti voi myös yhtä äkkiä ilmetä äkillinen 

lyhytkestoinen kysynnän kasvu, jolloin raaka-ainetoimittajan joustavuuden merkitys 

asiakkaalle on hyvin tärkeä. 

  

Myyntivolyymiltaan suuri osa asiakkaista on FCA- asiakkaita, lukuun ottamatta Englannin 

asiakkaita jossa kaikki ovat DDP- toimitusasiakkaita. Monilla FCA- toimitusasiakkailla on 

suuret varastot, jolloin he arvostavat tasaisen laadukasta toimintaa. Esim. Suomessa 
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suurimmat asiakkaat ovat FCA- toimitusasiakkaita, jotka eivät myöskään vaadi hyvin 

tarkkoja tuote- specificaatioita. Pienet laadun vaihtelut eivät vaikuta heidän tuotantoonsa. 

 

Luvuissa on huomattavissa kuitenkin korkeampi variaation taso, kuin mitä DDP- luvuissa 

oli, varsinkin piikki tärkeystekijöiden määrityksessä. Joustavuuden kohdalla voidaan nähdä 

olleen suuria eroja. FCA- asiakkaat eroavat volyymeiltaan ja luoteeltaan huomattavasti 

enemmän toisistaan kuin DDP- asiakkaat. FCA- asiakkaiden joukossa on ostovolyymiltaan 

äärimmäisen pieniä asiakkaista ja vastaavasti taas todella suuria asiakkaita. Tämä 

selittänee mm. korkeampia variaatiolukuja kuin mitä DDP- toimitusasiakkaiden kohdalla 

oli. Asiakas, jolla on pienet varastot ja vaihteleva kysyntä, arvostaa hyvin eri asioita, kuin 

suuri asiakas suurine varastoineen.  Pienet asiakkaat ovat myös paljon tarkempia tuotteen 

laadun suhteen, koska raaka-ainetta käytetään mm. lääketeollisuuden tuotteiden 

valmistukseen.  

 

7.4.2. Kokonaispalvelun laatu 
 
Kokonaispalvelun laatua kuvaavat seuraavat alamittarit: kyky tehdä asiat oikein kerralla, 

luotettavuus, valitusten käsittely sekä laskujen täsmällisyys. Nämä tekijät ovat hieman 

moniselitteisempiä tekijöitä arvioida verrattuna toimitusten laatuun, jotka hyvinkin ovat 

konkreettisia arvoja. Ylimmät kaksi alamittaria kuuluvat Borealiksen perusarvoihin, jonka 

vuoksi niissä onnistuminen on ensisijaisen tärkeää. 

 
    Suorituskyvyn Variaatio Suhteellinen  Variaatio Tärkeys (Möller)  

     taso  tärkeys ka 

Kyky tehdä              4,1 0,62 26,0 % 6,8 1,1 

asiat oikein kerralla 

Luotettavuus              4,4 0,63 33,0 % 13,9 1,5 

Valitusten käsittely      4,0 0,60 18,0 %  8,3 0,7 

Laskujen täsmällisyys 4,3 0,73 22,0 %  8,1 1,0 
 
 

Kokonaispalvelun laadun tekijät ovat saaneet toimitusten laatua hieman korkeammat 

arvosanat suorituskyvyn tasoa arvioitaessa. Tämä on tietysti hyvä asia, koska merkittävät 

virheet kuten esim. myöhästymiset voivat aiheuttaa suuriakin haittoja asiakkaan 

tuotannossa ja alentavat näin luotettavuutta.  
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Asiakas koki luotettavuuden ja kyvyn tehdä asiat oikein kerralla tärkeimmiksi tekijöiksi 

kokonaislaadun tekijöiksi. Luotettavuus on saanut korkeimman arvosanan, tämä on 

tärkeätä, koska se on yhtiön ja toiminnan perusarvo. Kyky tehdä asiat oikein kerralla on 

taas saanut huonoimman arvosanan 4, arvosana on kuitenkin vielä hyvä, mutta se on 

kuitenkin huonoin verrattuina muihin tekijöihin, eli tähän tekijään on pyrittävä panostamaan 

päivittäisessä toiminnassa. Luotettavuuden kohdalla arvioitaessa suhteellista tärkeyttä, 

voidaan nähdä korkea hajonta, eli asiakkaiden välillä on tässä luokassa ollut 

huomattavasti enemmän eroavaisuuksia. Korkea hajonta voi kertoa esimerkiksi siitä, että 

jotkut asiakkaat ovat viimeisen kuluvan vuoden aikana kokeneet suhteellisesti enemmän 

myöhästymisiä kuin muut asiakkaat. Tästä näkee sen, että useisiin pettymyksiin ei ole 

varaa. Kuten tyytyväisyystekijöiden yhteydessä on mainittu, perustekijät kuten oikea-

aikainen toimitus ja laatu koetaan perusolettamuksiksi. Niissä onnistuminen ei tuo 

lisätyytyväisyyttä, ainoastaan aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä jos niissä tekijöissä ei 

onnistuta asiakkaan toiveiden mukaisesti. Jo pelkästään yksi epäonnistuminen 

perustekijöissä voi aiheuttaa suurta vahinkoa ja alentaa asiakkaan silmissä luotettavuutta. 

Yhtiöllä oli seisokki syksyllä 2005, jonka jälkeen käynnistys vei suunniteltua pidemmän 

ajan ja vaikutti varmasti hieman asiakkaan käsityksiin.  Muut palvelun tekijät on arvostettu 

tasaisen tärkeiksi ja hajonta näiden välillä on tasaista. 

 

7.4.3. Yhteistyö 
 
Yhteistyön alamittareita olivat: kyky vastata asiakkaan erityistoivomuksiin, vastausaika, 

henkilöstön saavutettavuus sekä henkilöstön tietotaito. 

 

 
         Suorituskyvyn      Variaatio Suhteellinen  Variaatio Tärkeys(Möller) 

           taso  tärkeys ka 

Kyky vastata asiakkaan 4,1     0,47 20,0 % 8,16 0,8 

erityistoivomuksiin 

Vastausaika                4,4     0,63 33,0 % 12,8 1,4  

Henkilöstön saavutet.    4,4     0,65 25,0 % 9,23 1,1 

Tietotaito                 4,2     0,58 23,0 % 5,99 0,9 
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Yhteistyön eri tekijät on koettu tasaisen tärkeäksi. Nämä tekijät voivat olla myös mittareista 

kaikista hankalimpia arvioida ja määrittää. Arviot voivat perustua asiakkaan mielikuviin. 

Vastausaika on kuitenkin erottautunut tekijöistä tärkeimmäksi henkilöstön 

saavutettavuuden ohella. Toiminnan luonne huomioiden, on tulos hyvin ymmärrettävää. 

Kuten jo aikaisemmin on mainittuna tilaus-toimitus aika voi olla hyvinkin lyhyt. Tämä 

korostuu erityisesti Englannissa, jossa asiakassuhteet ovat erittäin herkät. Asiakas voi 

muuttaa tilausta toimituspäivänä / tilata aamulla ja odottaa tilauksen olevan heillä 

iltapäivällä.  Tällöin on tärkeätä, että myyntipalveluhenkilöstö on tavoitettavissa ja 

kykenevä vastaamaan asiakkaalle viipymättä.  

 

Yleensä asiakkaan pyynnöt koskevat toimitusaikaa ja saatavuutta, mikä selittänee 

ensimmäisen alamittarin vähiten tärkeyttä asiakkaalle.  Hajontaa on huomattavissa jonkun 

verran eri asiakkaiden välillä tärkeystekijöissä. Tekijät, jotka asiakas on arvottanut 

tärkeimmiksi, ovat myös juuri ne tekijät joilla yhtiö kilpailee pienenä toimittajana. Suoria 

syitä tärkeystekijöiden hajontaan on hieman hankalampi tulkita verrattuna aikaisempiin 

mittareihin. Asiakkaiden joukossa on myös sellaisia, jotka eivät vaadi välitöntä vastausta 

tilaukseen. Tietenkin asiakkaalle on aina vastattava viipymättä, mutta jotkut asiakkaat 

saattavat tilata esim. viikkoa aikaisemmin ja ovat myös hyvin joustavia muuttamaan 

alkuperäistä toivomuspäivää. Tällaiset asiakkaat ovat täydellinen vastakohta Englannin 

asiakkaille.  

 

Autotoimitus asiakkaat ovat hyvin epähomogeenisia ja asiakkaidenvaatimuksissa on 

suuria eroja. Asiakassuhteiden luonne aiheuttaa luonnollisesti hajontaa palvelun 

tärkeystekijöitä arvioitaessa. Mielenkiintoista on se, että vaikka asiakkaat eroavat suuresti 

toisistaan, ovat he silti antaneet kaikissa luokissa tasaisen hyviä arvosanoja suorituskyvyn 

tasosta. Näin myös hajonta on alhaista. Yhteistyön neljä alamittaria muodostavat 

toiminnan lisäarvon eli muodostuvat yksinomaan palvelusta ja sen tasosta. Tämän vuoksi 

on erittäin positiivista huomata, että luokka on saanut parhaimmat arvosanat asiakkailta. 

Tällöin voidaan ajatella, että on onnistuttu tavoitteissa eli luomaan lisäarvoa palvelulla. 
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7.4.4. Kilpailija-analyysi 
 
Kilpailija vertailussa asiakkaita pyydettiin arvioimaan Borealiksen suorituskykyä verrattuna 

kilpailijoihin asteikolla 1 -3, huonompi, yhtä hyvä tai parempi. Yhtiö on saanut jokaisesta 

tekijästä (kts. liitteet) vähintään arvosanan 2, eli yhtä hyvä. Mittauksessa oli tietenkin 

mukana vain tekijät joihin yleensä voidaan vaikuttaa. Tekijät ovat johdettu yhtiön strategian 

ja toimintaympäristön mukaisesti operatiivisen toiminnan mittareiksi. 

 

 Keskiarvoksi toimitusten laatua kuvaavista tekijöistä saatiin niin FCA kuin DDP 

asiakkaiden kesken arvosanaksi 2,1. Kokonaispalvelua kuvaavat tekijät saivat arvosanan 

2,2 ja yhteistyötä kuvaavat mittarit arvosanan 2,3. Positiivista on, että asiakas on kokenut 

kokonaispalvelun tason sekä yhteistyön hieman paremmaksi kuin mitä kilpailijat ovat 

tarjonneet.  Toimitusaikaan ja tuotteen laatuun vaikuttavat tekijät ovat selkeimpiä ja 

konkreettisempia, joten niihin voidaan myös helpommin vaikuttaa ja syyt puutteisiin tulkita. 

Kokonaispalvelu ja yhteistyö ovat taas abstraktiivisempia, vaikkakin niissä oli myös 

mukana hyvin konkreettisia mittareita, kuten esim. laskujen täsmäävyys. Joustavuus on 

saanut asiakkailta huonoimman arvosanan, tasan 2. Joustavuutta pystytään parantamaan 

tiettyyn pisteeseen asti, mutta jo tuotantokapasiteetti luo omat rajoitteensa. Aina ei 

yksinkertaisesti voi täysin täyttää kaikkien asiakkaan toivetta, varsinkin niukkuuden 

vallitessa.   

7.4.5. Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 
 
Vastausprosentti oli 50 eli yleistettävyys ei ole valtavan hyvä.  Autotoimitusasiakkaita oli 

kokonaisuudessaan 28 ja näistä 14 vastasi. Tosin otoksessa mukana on noin 5 asiakasta, 

jotka tilaavat vain korkeintaan muutaman kerran vuodessa ja heistä vastasi vain 2, eli 

aktiivisemmat ja suuremmat asiakkaat ovat vastanneet suhteellisen hyvin, joten tämän 

voidaan ajatella parantavan yleistettävyyttä. Myös suurin osa kriittisistä asiakkaista on 

vastannut, mikä parantaa tulosten merkityksellisyyttä. Kriittisellä tarkoitetaan asiakkaita, 

joiden myyntivolyymit ovat suuret ja myös asiakkaita joiden kanssa on ollut kuluvan 

vuoden aikana muutamia toimitusvaikeuksia / laatuongelmia.  

 

Kyselylomake suunnattiin henkilöille, jotka ovat kontaktissa fenoliyksikön 

asiakaspalveluyhteyshenkilöiden kanssa eli asiakasyrityksistä kyselyyn vastasivat ne, 

jotka vastaavat päivittäisistä operatiivisista hankinnoista. Kyselyn tavoitteena olikin 



 63 

parantaa päivittäistä asiakaspalvelua, joten mittarit olivat luonnollisesti laadittu tämän 

tavoitteen mukaisesti. Tavoitteena oli operatiivisen päivittäisen toiminnan seuranta ja 

parantaminen. Tämän vuoksi jotkut mittarit ovat hyvinkin yksikohtaisia. 

 

7.5. Suorituskyvyn jatkuvan seurannan mittaristo – sisäinen mittaristo 

 

Tutkimustulosten mittauksen ja analysoinnin lisäksi on tavoitteena määrittää 

jatkotoimenpiteet ja ehdotukset loppuvuodelle. Kerran tehty asiakastyytyväisyysmittaus ei 

riitä ylläpitämään suorituskykyä. Tyytyväisyystutkimus antaa tulokset vain sen hetkisestä 

tyytyväisyyden tasosta.  Asiakastyytyväisyys pitää ansaita joka päivä uudestaan.  Tämän 

vuoksi toiminnan tasoa tulee seurata jatkuvasti, jotta suorituskyky saataisiin pidettyä 

saavutetulla tasolla.   

 

Toiminnan seurannan avuksi luodaan jatkoa varten mittarit asiakaspalveluprosessin 

jatkuvan suorituskyvyn mittausta varten. Näitä voidaan kutsua myös ns. sisäiseksi 

mittaristoksi.  Mittarit muodostetaan asiakkaille kriittisimpien tekijöiden seuraamiseksi eli 

kuvaamaan niitä tekijöitä, jotka ovat kilpailukyvyn tärkeimmät menestystekijät.  Näiden 

tärkeimpien tekijöiden perusteella muodostetaan jatkuvan seurannan mittarit mittaamaan 

suorituskykyä.  

 

Mittarit tulevat toimimaan ehdotelmina tulevaan suorituskyvyn mittauksen parantamiseen. 

Vuoden 2006 aikana on tavoitteena suorittaa laajamittainen 

asiakaspalvelutyytyväisyysselvitys ja myös parantaa suorituskyvyn mittausjärjestelmiä.  

Yhtiössä on meneillään seurannan ja mittauksen tehostaminen, jossa tarkoituksena on 

hyödyntää SAP- järjestelmää apuvälineenä.  Järjestelmän avulla on mahdollista saada 

erilaisia raportteja ja tuloksia, oletuksena, että kaikki systeemin käyttäjät ovat tietoisia 

omantyönsä vaikutuksesta raporttien muodostamisen mahdollistamiseen ja näin 

mittaukseen. Tässä korostuu se, että koko henkilökunta on sitoutunut mittaukseen.  

 

Valinta tärkeimmistä palvelun tekijöistä tehdään suhteellista tärkeyttä kuvaavan luvun 

perusteella.( Möller) Valintaan kaksi korkeinta lukua saanutta alamittaria jokaisesta 

päämittarista. Näin saadaan kokonaismääräksi 6 tekijää.  
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Tehdyn kyselyn perustella asiakkaille tärkeimmät palvelun laadun tekijät olivat: 

toimitusaika 1,3, tuotteen laatu 1,5 (ka. FCA&DDP),  joustavuus 1,3 , kyky tehdä asiat 

oikein kerralla 1,1 , luotettavuus 1,5 , lyhyt vastausaika 1,4 ja henkilöstön saavutettavuus 

1,1.  

 

Näiden perusteella tärkeimpien palvelun laadun tekijöistä voidaan muodostaa seuraavat 

jatkuvan seurannan mittarit: 

 

• Toimitusaika. Toimitusajalla tarkoitetaan tilauksenteon ja tuotteen vastaanottamisen 

välistä aikaa, sekä toivotun toimituspäivän ja todellisen toimituspäivän eroa. 

• Toimituslaatu.  Tarkoittaa sitä, että toimitetaanko oikeaa tavaraa oikea määrä ja että 

vastaako toimitettu tuotteen laatu ostospecificaatiota.   

• Joustavuus. Joustavuudella tarkoitetaan kykyä vastata asiakkaan toivomuksiin, 

tavanomaisesta ja ennustetusta kysynnästä poiketen.  

• Luotettavuus. Tarkoittaa toimittajan vahvistaman toimituspäivän / toimituslaadun ja 

todellisen toimituspäivän / -laadun eroa. 

• Henkilöstön saavutettavuus / vastausaika. Näillä tekijöillä tarkoitetaan, sitä kuinka 

tehokkaasti henkilöstö on vastannut asiakkaan kyselyihin. 

• Kyky tehdä asiat oikein kerralla. Tarkoittaa sitä pystytäänkö tarjoamaan se, mitä 

asiakkaalle on luvattu. Eli kyetäänkö hoitamaan tilaustoimitusketju kerralla oikein ja 

laadukkaasti. 

Jotta saataisiin konkreettinen mittaustulos, laskennan tulos muutetaan prosenttiarvoksi. 

Prosenttiarvolla saadaan kattava ja objektiivinen kuva suorituskyvyn tasosta ja 

tehokkuudesta. Näitä mitta-arvoja voidaan hyödyntää sekä yrityksen sisäisissä 

vertailuissa, että yrityksen vertaamisessa toimialan keskimääräisiin ja parhaisiin arvoihin. 

Seuraavassa on esitetty laskentakaavat mainituille toimittajan suorituskyvyn tasoa ja 

laatua kuvaaville mittareille.  

• Väärin toimitettujen toimitusten % - osuus kaikista toimituksista eri virhelajeissa (väärä 

määrä, väärä laatu) 

• On – time toimitusten % - osuus kaikista toimituksista. 

• Reklamoitujen toimitusten % - osuus kaikista toimituksista. 

• Reklamaatioiden toimitusten % - osuus johtuen henkilöstön saavuttamattomuudesta. 
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• Joustavuus. Niiden kontaktien lukumäärä, jolloin ei voitu vastata asiakkaan kysyntään 

= Menetetty myynti. ( johtuen omasta epälaadukkaasta toiminnasta, väärin 

optimoidusta tuotannosta / toimituksista, jotka olisi toiminnan tavoitteiden mukaisesti 

ollut vältettävissä)  

 

Mittareista ei voida ihan täysin suoraan johtaa laskukaavaa ja joitakin mittareita on 

mitattava kappalemäärinä. Mittareissa korostuu logistiikan merkitys. Kuten jo mainittu, 

toimitusten oikea-aikaisuus ja virheettömyys ja tuotteen laatu ovat näkyvimpiä ja 

tärkeimpiä tekijöitä. Lisäksi logistiikan suorituskykyä on helppo mitata, sillä siitä saadaan 

harhaton todellinen prosenttiluku kuvamaan suorituskykyä. Palvelun laatua ja joustavuutta 

on aina hankalampi mitata. Näitä jatkuvan seurannan mittareita on tarkoitus hyödyntää 

päivittäisen suorituskyvyn ja palvelun tason seurannassa. Tällä hetkellä yhtiössä on 

seurattu lähinnä reklamaatioiden vuosittaista määrää ja niihin kulunutta vastausaikaa sekä 

on time – toimitusten prosentuaalista osuutta kaikista toimituksista.  

 

Päivittäiseen asiakaspalvelun ja tilaustoimitusketjun toiminnan tehokkuuden seuraamiseksi 

ei ole tarkoituksen mukaista valita liian montaa mittaria. Jatkuvan operatiivisen toiminnan 

mittareiden tulee olla selkeitä, kuvaavia ja jokaisen tulee luoda oma lisäarvo, eli antaa 

haluttu ja tarvittava informaation. Esim. yllä olevista mittareista voidaan valita 3 - 4 

jatkuvan seurannan apuvälineeksi. Valinta tullaan tekemään yhdessä myynti- ja 

logistiikkahenkilöstön kanssa. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli luoda mittaristo Borealis Polymers Oy:n fenolin liiketoimintayksikölle 

mittaamaan asiakaspalveluprosessin suorituskyvyn tasoa, palvelun eri tekijöiden tärkeyttä 

asiakkaille, sekä suorituskyvyn tasoa suhteutettuna kilpailijoihin. Luodulla mittaristolla oli 

tavoitteena mitata tämän hetkistä asiakastyytyväisyyden tasoa. Mittaristo ja 

asiakastyytyväisyystutkimus ovat osa yhtiön vuoden 2006 aikana toteutettavaa 

asiakastyytyväisyys kartoitusta. 

Asiakastyytyväisyys on yritystoiminnan johtava ja ohjaava tekijä ja koko toiminnan 

päämäärä. Tyytyväisyys muodostuu asiakkaiden jatkuvista kokemuksista ja on tämän 

vuoksi lunastettava uudelleen ja uudelleen päivittäisessä toiminnassa. Asiakas odottaa 

toimittajalta täsmällisiä ja laadukkaita toimituksia sekä tasokasta palvelun laatua. Nämä 

tekijät ovat asiakkaan ns. perusolettamuksia, joissa onnistuminen ei tuota 

lisätyytyväisyyttä, mutta aiheuttavat suurta tyytymättömyyttä mikäli niissä ei onnistuta 

toiveiden mukaisesti.  Asiakastyytyväisyyttä ja – tyytymättömyyttä voivat aiheuttaa hyvin 

eri tilanteet ja tekijät, riippuen toimialasta, yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ja 

tuotteista. Myös erilaiset asiakkaat kokevat eri tavoin toimintatilanteet. Erityisen hyvin 

hoidetut yksittäiset tilanteet ja asiakaskontaktit sekä joustavuus ja tasokas toiminta 

erityistilanteissa on todettu aiheuttavan erityistä lisätyytyväisyyttä. Hyvän palvelun 

ominaisuuksina on pidetty luotettavuutta, reagointialttiutta, saavutettavuutta sekä 

turvallisuutta. 

Raaka-ainetoimittajan suorituskyvyllä on välitön vaikutus ostavan organisaation 

toimintaan. Ongelmat toimitusketjussa aiheuttavat lisätyötä, pidentävät läpimenoaikoja ja 

huonontavat tuottavuutta. Käsiteltäessä erittäin vaarallisia aineita, edellyttää se tuotanto- 

ja toimitusprosesseissa äärimmäisen huolellista toimintaa. Turvallisuus on toiminnan perus 

edellytys niin tuotantoprosessissa, lastauksessa, kuljetuksessa kuin purku tilanteessakin. 

Kemianteollisuuden tuotteilla on myös erittäin korkeat laatuvaatimukset, mikä on erittäin 

haasteellista tuotannon johdolle.  Tasainen toiminta, tuotteen laatu, toimitusvarmuus ja 

palvelu ovat ne tekijät, joilla volyymiltaan pienehkö toimittaja voi kilpailla suurien tuottajien 

rinnalla. Varsinkin kun kyseessä on bulkki-tuote, fenoli & asetoni, lisäarvo tuotteelle 

luodaan palvelun laadulla.  Näiden tekijöiden vuoksi suorituskyvyn tasoa on erityisen 
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tärkeä seurata jatkuvasti. Organisaation strategian mukaisesti luotu mittausprosessi ja 

mittarit antavat hyvän apuvälineen toiminnan seurantaan, kehittämiseen ja johtamiseen 

sekä myös palkitsemisen tueksi.  

Palveluprosessin mittaristo luotiin Balanced Scorecardin asiakasnäkökulman mukaisesti 

vastaamaan asiakaslupausmittareita. Työn empiirinen runko luotiin hyödyntänen Toivasen 

projektimallia BSC: n implementoinnista yrityksen käyttöön. Koska Borealiksen käytössä 

on jo BSC KPI- mittaristo, toteutusvaihe aloitettiin kohdasta, jossa on jo tehty valinta 

mittariston käytöstä. Mittarit valittiin yhdessä markkinointi- ja logistiikkayksikön kanssa. 

Mittaristo koostuin kolmesta päämittarista, jotka muodostuivat neljästä alamittarista, eli 

yhteensä 12: sta mittarista. Päämittareiksi valittiin toimitusten laatu, kokonaispalvelun laatu 

sekä yhteistyö. 

Mittariston luonnilla ja käytännön testauksella haluttiin viestittää asiakkaalle halusta 

kehittää omaa toimintaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Samalla mittauksen tavoitteena 

oli löytää kehitys- ja parannuskohteita asiakaspalveluprosessin eri vaiheista. 

Tilaustoimitusketju pilkottiin osiin, ja tavoitteena oli luoda mittarit kuvaamaan ketjun eri 

vaiheita yksityiskohtaisesti.  

Mittausprosessi läpivieminen ja käytännön toteutus vaatii onnistukseen myös sitoutuneen 

henkilöstön, selkeät toimintaohjeet prosessin eri vaiheissa ja vastuu alueiden määritykset. 

Mittaaminen tulee ymmärtää jatkuvaksi prosessiksi ja sisällyttää se jokapäiväiseen 

toimintaan. On tärkeätä, että jokainen joka on osallisena prosessiin, ymmärtää mittauksen 

merkityksen ja kokonaisvaikutukset prosessin onnistumiseen. Prosessin läpivieminen 

edellyttää tulosten oikeanlaisen analysoinnin ja tulkinnan.  

Mittariston mukaisesti luotiin kyselylomakkeet käytännön testausta eli mittausta varten. 

Nämä lähettiin kaikille fenoliyksikön autotoimitusasiakkaille. Otokseksi tuli 28, josta 14 

asiakasta vastaisi. Alhaista vastausprosenttia parantaa se seikka, että monet 

volyymeiltaan suuret sekä kriittiset asiakkaat vastasivat kyselyyn. Kriittisillä tarkoitetaan 

asiakkaita, joiden kanssa on ollut kuluvan vuoden aikana joitakin toimitus / laatuongelmia 

ja vastaavasti asiakkaita, jotka ovat hyvin riippuvaisia toimittajasta.  
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Tulokset olivat yleisesti hyviä, asteikolla 1 – 5 ainoastaan lastauskyky sai huonomman 

arvosanan kuin 4. Asiakkaat ovat kokeneet toimittajan suorituskyvyn tason korkeaksi, 

lisäksi vastaukset ovat hyvin tasaisia, jota kuvaa alhainen hajonta. Jokainen päämittari 

sisälsi alamittareita, jotka kuuluvat Borealiksen perusarvoihin ja kilpailuvaltteihin. Näin 

saatiin testattua miten asiakas on kokenut suoriutumisen yhtiön perusarvoissa. Hälyttäviä 

tai edes merkittäviä puutteita ei suoranaisesti ilmaantunut, eli asiakas ei ole kokenut suurta 

tyytymättömyyttä missään mitattavissa tekijöissä.  

Ainut varsinainen negatiivinen palaute joiltakin asiakkailta oli, että yhtiö ei ole kyennyt 

toimittamaan asiakkaan haluamaan määrää ja että heitä on tästä niukkuudesta informoitu 

liian myöhään. Niukkuus on vain tekijä, jota ei voida täysin poistaa, koska 

tuotantokapasiteetti luo rajoitteet myyntimahdollisuuksille. Fenolin ja asetonin kysyntä on 

kuluvana ja edellisenä vuonna ollut hyvä. Viimeisen kahden vuoden aikana on esiintynyt 

joitakin tilanteita, jolloin toimituksia on jouduttu priorisoimaan eli turvaamaan ensisijaisesti 

sopimusasiakkaiden kuukausimäärät. Samoin myös on ollut tilanteita, joissa on pystytty 

tarjoamamaan vain myyntisopimusten mukaiset minimäärät. Tällöin kysyntä on ylittänyt 

tarjonnan.  Toimituksia voi joutua priorisoimaan myös tilanteissa, jolloin esiintyy hetkellisiä 

tuotantohäiriöitä. Tilanteita on kuitenkin harvoin, mutta näissä tapauksissa joiltakin 

asiakkailta voidaan joutua siirtämään toimituksia lyhyelläkin varoitusajalla. Erikoistilanteita 

on usein mahdoton ennustaa, jonka vuoksi ne luonnollisesti aiheuttavat asiakkaille 

ongelmia ja lisäävät tyytymättömyyttä. 

Kyselyllä oli tavoitteena selvittää myös palvelun tekijöiden suhteellista tärkeyttä asiakkaille, 

eli mistä tekijöistä he kokevat laadukkaan palvelun muodostuvan.  Vastaukset olivat hyvin 

pitkälti olettamuksien mukaiset. Tärkeystekijöiden välillä oli kuitenkin havaittavissa 

hajontaa. Asiakkaat eroavat luonteeltaan ja näin vaatimuksiltaan paljon toisistaan, mikä 

luonnollisesti aiheuttaa hajontaa eri tärkeystekijöiden välillä. Tärkeystekijöistä haluttiin 

määrittää 6 asiakkaalle tärkeintä tekijää, jotta voitaisiin muodostaa ehdotelma jatkuvan 

suorituskyvyn seurantaa varten. Tärkeimmiksi palvelun tekijöiksi muodostuivat: 

toimitusaika, tuotteen laatu, joustavuus, kyky tehdä asiat oikein kerralla, luotettavuus, lyhyt 

vastausaika ja henkilöstön saavutettavuus. Näiden tekijöiden pohjalta luotiin mittarit, joita 

yhtiö voi soveltaa jatkuvan seurannan apuvälineinä. 
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Suoristuskyky verrattuna kilpailijoihin oli myös tavoitteiden mukainen. Jokaisesta mittarista 

oli tavoitteena saada vähintään yhtä hyvä arvosana kuin kilpailija. Tässä tavoitteessa 

onnistuttiin eli mikään tekijä ei saanut huonomaa arvosanaa kuin 2 (yhtä hyvä kuin 

kilpailija). Keskiarvot toimitusten laadulle oli 2,1, kokonaispalvelun laadulle 2,2 ja 

yhteistyön tekijöille 2,3. Eli keskiarvollisesti on suoriuduttu hieman kilpailijoita paremmin. 

Tulokset vastasivat tavoitteita ja hieman ylittivätkin odotukset, joten voidaan todeta yhtiön 

suoriutuneen suhteellisen hyvin asiakkaiden odotusten mukaisesti. Toimintaa tulee 

tietenkin pyrkiä jatkuvasti parantamaan ja kehittämään, mutta tämän tutkimuksen 

perusteella tärkeimmäksi tavoitteeksi muodostuu saavutetun suorituskyvyn tason 

ylläpitäminen. Kuten jo alussa mainittiin, asiakastyytyväisyys ei ole pysyvä tila, vaan 

saavutetun tason pitäminen vaatii asiakkaan odotusten täyttämistä päivittäin uudelleen ja 

uudelleen. Muutama epäonnistuminen suorituskyvyssä aiheuttaa heti tyytymättömyyttä ja 

alentaa asiakkaan luottamusta. Tämän menetetyn luottamuksen takaisin saaminen vaatii 

suurta työtä ja erityisponnistuksia.  

Suorituskyvyn tason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä, sillä asiakkaan 

odotukset eivät vähene nykyisestä, vaan päinvastoin mitä toden näköisemmin kasvavat. 

Kiristyvä kilpailu myös luo jatkuvasti paineita toiminnan tehostamiseen. Yhtiöllä on 

lähitulevaisuudessa tarkoituksena laajentaa kapasiteettia, jotta pysyttäisiin kilpailussa 

mukana ja paremmin täyttämään asiakkaan tarpeet. Suorituskyvyn mittauksella ja 

toistuvilla esim. kerta vuosittain toteutettavilla asiakaspalvelukyselyillä saadaan luotettavaa 

tietoa ja objektiivinen kuva sen hetkisestä toiminnan tasosta. Jatkuvan seurannan 

mittaristo toimii seurannan ja johtamisen apuvälineenä. Myös epäonnistumiset havaitaan 

välittömästi ja ne voidaan selvittää. Puutteisiin tulee esittää asiakkaalle välittömästi 

korjaustoimenpide ehdotukset. 
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